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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ 

АФК –Активні форми кисню 

АОС 

АОЗ 

–Антиоксидантна система 

–Антиоксидантний захист 

Втг-ПП, Втг 

ГST 

ДТНБ 

ІОС 

ЕРОД 

КПП 

ЛДГ 

Ме-НМ 

МТ-SH 

МТ-Me 

МТ 

MTi 

НМ 

ОР 

ПОЛ 

ПН 

СОД 

-Вітелогенін-подібні протеїни, вітелогенін 

–Глутатіон-S-трансфераза 

–5,5'-дитіо-біс-2-нітробензойна кислота (реактив Елмана) 

–Індекс оксидативного стресу 

–Етоксирезоруфін-О-деетилаза 

–Карбонільні похідні протеїнів 

–Лактатдегідрогеназа 

–Металовмісні наноматеріали 

–Металотіонеїни, визначені за кількістю SH-груп 

–Металотіонеїни, визначені за кількістю зв’язаних металів 

–Металотіонеїни 

–Імунореактивна форма металотіонеїнів 

–Наноматеріали 

–Оксирадикали 

–Перекисне окиснення ліпідів 

–Полімерний носій 

–Супероксиддисмутаза 

ТБК-АП 

ХЕ 

Со-НМ 

CYP450 

GSSG 

GSH 

NVP 

RI GSH 

–ТБК-активні продукти 

–Холінестераза 

–Кобальтoвмісний наноматеріал 

–Цитохром Р450-залежна монооксигеназна активність 

– Окиснений глутатіон 

– Відновлений глутатіон 

–N-полівінілпіролідон 

-Редокс індекс глутатіону 

Zn-НМ -Цинкoвмісний наноматеріал 
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ВСТУП 

 

Актуальність. Металовмісні наноматеріали (Ме-НМ) набувають ролі 

невід’ємної складової у різноманітних сферах техніки, медицини та побуту [27, 

159]. Відповідно зростає їх потенційна небезпека для стану екологічних систем 

[132, 232, 250]. 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 [36, 72, 100, 108, 134, 139, 143, 259]. Проте дослідження механізму їх 

біологічної дії сфокусовані здебільшого на оцінці гострої цитотоксичності та 

імунологічних параметрів [98, 159, 236], тоді як специфічні біомолекулярні 

мішені дії Ме-НМ залишаються поза увагою дослідників [105, 159, 258]. 

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) [7, 164]. 

Експресія цих протеїнів посилюється під впливом різноманітних стресорних 

чинників [160, 215].  

Нижчі хребетні тварини, зокрема карась сріблястий Carassius auratus gibelio 

та жаба озерна Rana ridibunda, володіють унікальними біохімічними 

пристосуваннями до умов існування [9, 141, 172, 193, 245, 251], а амфібії здатні 

існувати у середовищі із досить високим вмістом металів [43, 48, 62, 73, 169, 178, 

179, 220, 269, 274]. При цьому, жаби належать до видів, які зазнають глобального 

зникнення [54, 71, 82], а їх молекулярні системи стресу та детоксикації за впливу 

ксенобіотиків лише в останні роки стали об’єктом дослідження [51, 58, 101, 109, 

212]. Зокрема, з’ясовано особливості відповіді Carassius sp. та Rana sp. на вплив 

іонів низки d-металів [20, 70, 113, 212, 251, 267]. 
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У зв’язку з наведеними аргументами видається актуальним порівняльне 

дослідження функціональної активності МТ карася сріблястого Carassius auratus 

gibelio та жаби озерної Rana ridibunda, та експериментальне обґрунтування 

можливості їх використання як біохімічного індикатора біодеградації Ме-НМ.  

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 [33, 192, 213, 218, 262]. Цинк, другий після 

заліза за кількістю у організмі перехідний метал, задіяний у численні процеси 

каталізу, сигналювання та стабілізації макромолекул [164, 199, 280]. Синдром 

дефіциту цинку є раннім біологічним маркером метаболічних порушень у тварин і 

людини, викликаних несприятливими чинниками довкілля та патологіями [280]. 

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 [70, 79, 238, 254, 

264]. Незважаючи на принципово відмінну електронну будову, молекулярними 

мішенями як Zn, так і Co є клітинні тіоли – МТ та глутатіон (GSH) [163, 164, 199]. 

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 нанокомпозитів 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 
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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 

ефективність у відповіді організму на дію іонів кобальту та цинку та їх 

наноматеріалів. 

Методи дослідження −  хроматографічні (виділення МТ), спектральні 

(визначення ензимної активності, концентрації металів та МТ, їх ідентифікації), 
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імуноензимні (визначення вмісту МТ, гормонів), флуоресцентні (визначення 

оксирадикалів (ОР) та фрагментованої ДНК), мікроскопічні (визначення 

генетичних аномалій та лізосомальної стабільності) та методи математичної 

статистики (кореляційний та багатофакторний аналізи). 

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 
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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 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.); 

Міжнародній конференції з проблем водних наук (м. Тайвань, 15-21 березня 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.). 
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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 джерел, з них 255 латиною. 
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РОЗДІЛ І 

ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ 

1.1. Металотіонеїни нижчих хребетних тварин – молекулярні мішені 

іонів перехідних металів та стресорні протеїни 

 

1.1.1. Доменна структура металотіонеїнів хребетних тварин та їх 

функціональні характеристики. Низькомолекулярні термостабільні 

внутрішньоклітинні протеїни металотіонеїни (МТ) притаманні переважній 

більшості тваринних організмів, одноклітинним та генодетерміновані у рослин 

[161]. Для них характерний унікальний серед протеїнів хімічний склад, який 

зумовлює універсальний принцип їх просторової організації та функціонування у 

якості металодепонувальних та редокс-активних молекул. Довжина ланцюга 

поліпептиду становить для хребетних 61 амінокислотний залишок із деякими 

відхиленнями. Близько 30% амінокислотного складу в їх висококонсервативній 

послідовності припадає на цистеїн, тоді як ароматичні амінокислоти відсутні, що 

надає цим протеїнам специфічних особливостей спектру (відсутність типового 

для протеїнів максимуму поглинання у діапазоні близько 280 нм) [158]. 

Консервативний характер розташування залишків цистеїну забезпечує утворення 

з іонами металів у стехіометричній залежності металотіолатних кластерів, або 

доменів (рис. 1.1.1) [157]. Для хребетних тварин властиа α/β-дводоменна 

структура МТ, причому N-кінцевим є β-домен, а С-кінцевим – α-домен, тоді як у 

безхребетних тварин трапляється широке різноманіття комбінацій доменів у 

структурі МТ, наприклад із α-N- кінцевим і β- С-кінцевим доменами, поєднанням 

двох β-доменів, або ж однодоменним складом [64, 155], причому утворення 

функціональних МТ відбувається як на рівні генних перебудов, так і на пост-

транскрипційному рівні [30, 184]. МТ риб вивчені досить детально на рівні як 

протеїну, так і їх генів, тоді як структури МТ амфібій на наш час представлені 

тільки двома відомими структурами протеїнів та/або їх кДНК (африканська 
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шпорцева жаба Xenopus laevis та західна шпорцева жаба Xenopus tropicalis) [125, 

155, 167].  

На підставі порівняльного аналізу МТ різних організмів була сформована 

теорія, згідно з якою початковим в еволюції структури МТ був β-домен, який 

відігравав чільну роль у гомеостазі фізіологічно відповідних металів міді (Сu) і 

цинку (Zn). Дуплікація β-домена і наступна дивергенція двох доменів в кінцевому 

рахунку привела до утворення канонічної α/β- дводоменної структури МТ [91], в 

якій β-домен надає перевагу у зв’язуванні Cu, а α-домен – Zn і кадмію (Cd). 

Очевидно в процесі еволюції здійснювався селективний тиск у відповідності до 

специфічних функцій цих доменів із більшим значенням β-домену для гомеостазу 

металів, а α-домену для зберігання і детоксикації металів. 

 

 

Рис. 1.1.1. Структура металотіонеїнів за Isani G. and Carpene E. (2014) [155]. 

N-кінцевий β-кластер МТ хребетних тварин зв’язує три іони двовалентного 

металу або шість іонів одновалентного металу, а С- кінцевий α-кластер – чотири 

іони двовалентного металу або шість іонів одновалентного металу [158]. 

Металотіолатні кластери зумовлюють специфічний максимум поглинання МТ в 

ультрафіолетовому діапазоні – при 254 нм для Cd-МТ. Зміна складу металів 

впливає на розташування цього піку –  він зміщений у бік дальнього 

ультрафіолету для Zn-МТ та ближнього ультрафіолету – для Cu-МТ [10]. Ці 

спектральні ознаки – максимум поглинання близько 254 нм та відсутність 

максимуму при 280 нм, а також унікальна термостабільність (не осаджуються та 

зберігають особливості спектру та іони металу у складі при нагріванні у 
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буферному розчині, рН ~8 до 85-90 оС протягом 5-10 хв.) та молекулярна маса 

близько 7–8 кДа використовуються для препаративного виділення та 

ідентифікації МТ [195, 247].  

Спорідненість іонів металу до тіолатних кластерів МТ забезпечує їх 

транспорт до інших молекулярних мішеней [152, 174, 175]. МТ зв’язують Zn 

міцніше, ніж інші протеїни (КA(Zn)(Zn7МТ) = 3,2 х 1013 М-1 при рН 7,4). Завдяки 

взаємній спорідненості іонів Zn та сульфуру, МТ є термодинамічно стабільними. 

Тому концентрація цинку в них вища, ніж в інших протеїнах і становить 5-10% 

від загального вмісту Zn в гепатоцитах людини (50 мкмоль в клітині). Зв’язування 

цинку з МТ характеризується з іншого боку високою кінетичною лабільністю. 

[133, 175]. Цей процес регулюється за участю відновленого глутатіону (GSH), 

окисненого глутатіону (GSSG) та аденозинтрифосфату (АТФ). Відомо, що 

апоформа МТ, тіонеїн (Т), яка втратила метал, легше гідролізує, ніж МТ [131]. 

Також на взаємодію іонів металів із МТ впливають низькомолекулярні ліганди – в 

першу чергу, GSH та АТФ [176], що набуває особливо важливого значення у 

хребетних тварин, тоді як серед безхребетних тварин відзначено пристосування 

до зв’язування металів МТ на рівні структурних перебудов протеїну на рівні 

геному або пост-транскрипційних перебудов (одно доменні або β/β-доменні 

протеїни) [182].   

Вивчення хімічної активності і здатності зв’язувати метал МТ хребетних 

тварин, які знаходяться на віддалених щаблях філогенетичного дерева, але мають 

подібну доменну структуру, виявило, що їх тіолові групи відзначаються різною 

реактивністю. Так, мобільність α- і β-доменів для Zn значно вища в 

рекомбінантного Cd-MT антарктичної риби Notothenia coriiceps, ніж відповідного 

протеїну ссавців (миші), не зважаючи на подібний план будови цих гомологічних 

молекул [246]. Чутливість до температури, визначена за абсорбцією при 254 нм, у 

МТ миші не змінювалась при нагріванні протеїну до 60 оС, тоді як у МТ риб, 

починаючи з 30о С відзначене значне зменшення поглинання при цій характерній 

для МТ довжині хвилі. Ці риси можуть відбивати різну стабільність 

металoтіолатних кластерів двох тварин. Структурні дослідження МТ 24-х видів 
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риб і ссавців показали, що між МТ риб та ссавців існують принципові відмінності 

[233]. Зокрема, дев’ять залишків цистеїну, що містяться у α-домені МТ риб, 

зміщені на дві позиції порівняно із МТ ссавців, що зумовлює конформаційну 

модифікацію молекули. Окрім того, МТ риб менш гідрофобні та більш еластичні, 

ніж МТ ссавців. Автори доводять, що ці відмінності відбивають адаптивні 

відповіді організму до температурного режиму існування.  

Відомо, що апоформа МТ у нередукуючих умовах та β-домен мають низьку 

реакційну здатність до 5,5'-дитіо-біс-2-нітробензойної кислоти (ДТНБ) [230], що 

пояснюється окисненим станом тіолів. Підвищену здатність до окиснення 

тіолових груп було встановлено для МТ жаби [21]. У тварин, які підлягали впливу 

Cu та, особливо, Zn була відзначена часткова втрата металодепонувальної 

здатності МТ [16]. Так, МТ печінки жаб, яких піддавали впливу іонів Cu (0,01 

мг/л) та, особливо, Zn (0,1 мг/л) протягом 14 діб легше окиснювались з 

утворенням олігомерних форм із молекулярною масою (Мr) близько 12 або 16 

кДа. Внаслідок обмеженого гідролізу цих МТ були виділені окремі α- або β- 

домени, для яких шляхом титрування реактивом Елмана (ДТНБ) встановлено 

низький рівень реакційної здатності SH-груп, що свідчить про їх окиснення [113]. 

За дії 5,0 мМ пероксиду гідрогену на МТ спостерігалась поява молекулярних 

форм із Мr близько 4 кДа та 16 кДа, тобто відбувався обмежений гідроліз із 

виокремленням доменів, або ж їх олігомеризація. В цьому експерименті показано, 

що β-домен МТ жаби зазнає практично повного окиснення, а α-домен 

стабільніший та лише частково втратив типові кінетичні ознаки тіолових груп. 

 

1.1.2. Участь металотіонеїнів у гомеостазі та детоксикації металів. МТ 

надають перевагу у зв’язуванні ІВ та ІІВ- металам Періодичної таблиці. При 

цьому, склад металів в МТ залежить від тканини, стадії індивідуального розвитку 

та умов існування. Так, вперше відкриті МТ нирки коня, містили досить значну 

частку Cd від загального вмісту металів: 4,0 атомів Cd, 2,6 атомів Zn, 0,3 атомів Fe 

та 0, 1 атом Cu в розрахунку на молекулу протеїну та за умови стехіометричного 

співвідношення 7 атомів металу на молекулу [158]. Фізіологічним металом для 
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МТ хребетних тварин є Zn. В першу чергу це стосується тканини печінки. 

Аналогічно, для низки безхребетних тварин, МТ служать формою депонування 

одновалентної міді [155].  

Для хребетних тварин доведено взаємозв’язок між Zn-депонувальною 

функцією МТ та забезпечення цими іонами Zn-вмісних протеїнів у клітинах [175]. 

Завдяки унікально високій спорідненості МТ до іонів Zn, цей протеїн контролює 

забезпечення Zn інших клітинних мішеней, зокрема як іону активного центру 

ензимів, стабілізатора та організатора транскрипції, регулятора активності більше 

як 300 ензимів, які належать до всіх шести класів, у тому числі ензимів гліколізу, 

тирозинфосфатази, карбоангідрази, інструменту апоптозу каспази-3, гексамеру 

інсуліну, тощо [94, 152]. Обчислено, що в протеомі людини близько 40 % Zn-

зв’язуючих протеїнів припадає на фактори транскрипції, а решта 60% – це ензими 

та протеїни, залучені у транспорт іонів [282]. Взаємозв’язок між функцією МТ та 

іншими молекулярними мішенями Zn теоретично обґрунтовано [152, 174, 175, 

273] та доведено експериментально у низці випадків, зокрема для пригнічення 

активності каспази-3 у кардіоміоцитах миші [271], у самок риби-білки 

(Holocentrus adscensionis) та коропа, де, на відміну від самців, у ядрах гепатоцитів 

та у гонадах, забезпечується функція Zn у процесі репродукції [255]. Вміст Zn у 

ооцитах риби-білки сягає 1668±144 мкг/г. У цієї риби, адаптованої до тривалого 

перебування в темряві, в різних частинах ока також міститься Zn у рекордно-

великих кількостях [281], тому функція МТ печінки, яка регулюється статевими 

гормонами, в забезпеченні цих клітин Zn винятково важлива. Більше того, відомо, 

що риби уникають середовища з підвищеним вмістом металів, у тому числі Zn 

[49]. Тому роль МТ у акумуляції та розподілі Zn за зменшеного поглинання його 

іонів організмом видається вирішальною.  

Проте, не зважаючи на те, що сьогодні участь МТ у гомеостазі Zn добре 

вивчена [175], вважають, що вона набуває критичного значення лише в 

екстремальних умовах, оскільки в нокаутних за геном МТ мишей не відзначались 

будь-які відмінності від контрольних тварин. Більше того, як відомо, МТ були 

відкриті не як Zn-депонувальні протеїни, а завдяки своїй унікальній здатності 
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зв’язувати Cd: вони зв’язують практично весь Cd у клітинах печінки та нирок. 

Причому, ця властивість універсальна в тваринному світі і проявляється, як у 

хребетних, так і безхребетних тварин [184]. Склад металів МТ амфібій мало 

досліджений. Відомі лише поодинокі роботи, зокрема, дослідження МТ двох 

видів хвостатих амфібій саламандр Proteus anguinus and Necturus maculosus, в 

якому МТ були виділені з цитозолю та нерозчинної фракції у вигляді (Cu,Zn)- та 

(Zn,Cu)-тіонеїнів відповідно [140]. 

У хребетних тварин відомі прояви функціонування фізіологічних Cu-МТ на 

ранніх стадіях онтогенезу, зокрема у фетальних МТ ссавців, в яких частка Cu у їх 

складі досить висока [137, 221]. Наприклад, у фетальних формах МТ бика Cu і Zn 

містяться у співвідношенні 3:4 [28].  

Стосовно участі МТ у детоксикації металів, найбільш аргументованими є їх 

роль стосовно Cd [176]. У забрудненому природному середовищі МТ тварин 

акумулюють також надлишок Cu [18, 73, 83, 113, 114]. Проте системні 

дослідження щодо зміни характеру депонування металів у МТ в онтогенезі 

хребетних невідомі. Крім того, Cu посилено зв’язується МТ у пухлинних 

клітинах. Про захисний ефект МТ щодо міді у хребетних свідчить той факт, що 

введення протипухлинного препарату міді («зелена мідь») в тканині печінки 

супроводжується зв’язуванням великих кількостей МТ з міддю, що забезпечує 

захист від токсичної дії міді в гепатоцитах, тоді як у пухлині МТ знаходяться у 

малій кількості, а отже мідь має руйнівну дію на ці клітини [142]. Аналогічний 

висновок можна зробити і з досліду, в якому показано, що субклітинна 

локалізація акумульованої міді в цитоплазмі клітинної лінії фібробластів щурів 

при позаклітинній концентрації міді на фізіологічному рівні (0,4 мМ) залежить від 

МТ. При дальшому збільшенні концентрації Cu до 50 мМ МТ-нульові клітини 

проявляли підвищену чутливість до мінімального внутрішньоклітинного 

зростання вмісту Cu [181].  

Разом з тим, лише в експериментальних умовах були отримані МТ із 

високим вмістом Ag, Co або Fe шляхом реконструкції in vitro повністю 

деметальованої форми (апотіонеїну (Т)) [104], тоді як аналіз складу металів у МТ, 
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виділених з організму тварин, свідчить про їх гетерометалічний склад, як за 

фізіологічних умов, так і за токсичного навантаження, причому у хребетних 

тварин Zn залишається головним металом цих протеїнів [104]. Проте доведено, 

що реконструкція повністю насиченого міддю МТ є неадекватною для нативного 

протеїну процедурою, оскільки присутність хоча б одного іону Zn у домені 

необхідна для координації структури МТ [277]. 

При аналізі металодепонувальної здатності МТ слід враховувати 

конкуренцію між металами за зв’язування у тіолатні кластери. При дії на коропа 

суміші металів в концентраціях, які для кожного з них поокремо забезпечували 

найбільш ефективне зв’язування з МТ, спостерігали значне зменшення зв’язуючої 

здатності для Zn, і особливо, для Cu. Співвідношення кількості Zn:Cu в МТ коропа 

в нормі становило 82:1, а при дії суміші – 430:1, тобто практично мідь у складі МТ 

була відсутня [19]. У жаби частка металів у складі МТ по відношенню до їх вмісту 

у тканині зменшується в ряді Cd> Zn>Cu. Проте співвідношення кількості металів 

Zn : Cu : Cd у складі МТ становить 9,9 : 4,4 : 1,0, тобто за гетерометалічного 

складу, іон Cd міститься лише у кожній другій молекулі протеїну. 

МТ проявляють і вибіркову здатність до зв’язування металів за забруднення 

середовища чи експериментального впливу. Так, у дослідах Atli G. та Canli M. 

[50], де прісноводну рибу Oreochromis niloticus піддавали дії 0, 5, 10 та 20 мкМ 

іонів свинцю (Pb), Cu, Cd абоZn протягом 14 діб або дії 1мг/л цих іонів та Fe 

протягом 10 діб, для Cu лише була виявлена летальність після 6 діб. Pb і Fe не 

зв’язувались з термостабільними протеїнами. Важливо, що лише надлишок Cd, 

який у контролі був нижче межі визначення, виявляли в МТ. Cu і Zn в них не 

накопичувались за порівняно низьких їх концентрацій при інкубації і середовищі, 

а тільки за тривалого періоду інкубації в середовищі, забрудненому цими 

металами.  

Подібні результати для Cu і Zn виявлені при вивченні їх впливу в 

концентрації 0,01, 0,2 та 0,5 мг/л та 0,1, 2,0 і 5,0 мкг/л відповідно на коропа 

протягом 14 діб. Надлишок металів не зв’язувався з МТ, а за дії відносно високих 

сублетальних концентрацій вміст Cu в МТ навіть зменшувався, а самі МТ 
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виявляли ознаки окиснення і олігомеризації [20]. У мальків риби Coho salmon дія 

70 мкг Cu/л протягом шести тижнів не приводила до зростання вмісту Cu в МТ-

вмісній фракції низькомолекулярних протеїнів, тоді як дія 140 мкг/л Cu викликала 

його зростання після 2 – 4 тижня інкубації, що свідчить про зростання вмісту МТ 

[68]. 

Вплив токсичних металів на МТ у печінці жаби Rana ridibunda в 

лабораторних умовах дослідили Loumbourdis N. S. зі співавторами [210, 211, 269]. 

Слід відзначити, що у цих експериментах були використані високо сублетальні 

концентрації іонів металу. Для Cd було показано, що дія 0,2 мг/л протягом 10 діб 

викликає збільшення концентрації МТ з 0,7 мкг/г до 68,8 мкг/г узгоджено з 

акумуляцією Cd, причому після припинення дії Cd вміст МТ продовжує зростати і 

досягає максимуму через 30 діб детоксикації, коли він становить 472 мкг/г 

тканини [270]. Вплив 0,05 та 0,1 мг/л Cu приводить до зростання вмісту МТ в 

печінці після 5 та 15 діб інкубації, але зменшення до 30 діб, причому мідь 

акумулювалась як в складі МТ, так і фракціях протеїнів з високою молекулярною 

масою [210]. Проте у цьому дослідженні визначали лише вміст МТ за насиченням 

його Cd, а не склад металів у протеїні, а високомолекулярна фракція не 

аналізувалась на предмет вмісту олігомерів МТ. 

У польових умовах відзначено унікальну задатність МТ жаб акумулювати 

Cu. Зокрема, у сільській місцевості у верхній ділянці басейну р. Дністер у 

весняний період відзначено високий вміст Cu як у печінці жаби озерної Rana 

ridibunda , так і у складі її МТ [73]. Порівняння концентрації МТ у тканинах жаби-

бика Rana catesbeiana та вмісту металів у середовищі у басейні р Ямаска [59] 

довело подібну залежність: хоча концентрація металу в тканині для Cu і Zn мало 

змінювалась між місцевостями, вміст МТ у печінці корелював із вмістом Cu у 

середовищі у двох місцевостях та із вмістом Cd у середовищі – у одній місцевості 

[76]. 

Здатність МТ до ефективного зв’язування металів у клітинах послаблюється 

у тварин, які перебувають за умов комплексного та/або хронічного забруднення. 

Причинами цього може бути як пригнічення синтезу МТ, тобто зменшення 
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кількості металодепонувальних молекул у клітині, так і окиснення їх 

функціональних груп, що зменшує депонувальний потенціал протеїну. 

Відповідно, зростає частка та абсолютний вміст металу в недепонованій у МТ і, 

гіпотетично, токсичній формі [88, 119, 160, 183, 215]. Така інформація була 

отримана для коропових риб, жаб, а також двостулкових молюсків із природних 

забруднених водойм та за експериментального впливу у лабораторних умовах 

іонів металу та пестицидів [88, 89, 109, 110, 113, 266]. Зокрема, за порівняння 

металодепонувальної функції жаб із двох місцевостей за впливу на них 

тіокарбаматного пестициду протягом 14 діб було виявлено зменшення частки Cu в 

МТ від загального вмісту в тканині, особливо істотного в урбанізованій місцевості 

(у три рази), а також частки Zn в МТ жаби з урбанізованої місцевості, тоді як у 

жаб із умовно чистої місцевості частка Zn в МТ зростала з 11,4 % до 19,8 % від 

загального вмісту в тканині [114]. 

Відтак, порівняння вмісту металу в складі МТ та у тканині може 

забезпечувати оціночну інформацію про токсичний вплив металів у організмі, 

проте явище невідповідності між підвищеним вмістом металу в середовищі та 

низьким рівнем його акумуляції у складі МТ не знайшли свого чіткого пояснення. 

 

1.1.3. Регуляція експресії металотіонеїнів у хребетних тварин. МТ 

входять до набору визнаних біомаркерів токсичності водного середовища за 

ознакою активації експресії у середовищі, забрудненому металами [32, 167, 183]. 

У екотоксикології  цю здатність оцінюють шляхом визначення вмісту протеїну за 

вмістом тіолів [32]. Детальніший аналіз експресії МТ за природою генів, що 

активуються, та чинниками, до яких вони чутливі, дозволяє значно поглибити 

розуміння ролі цих протеїнів у фізіологічних та детоксикаційних процесах [83]. 

Загальною тенденцією у вивчених моделях є активація експресії 

індуцибельної форми МТ за токсичних умов, тоді як у фізіологічному стані 

спостерігається експресія базальної форми. У досліджених безхребетних тварин, 

зокрема у морських двостулок, індуцибельна форма виявляється як продукт гену 

mt-20, тоді як базальний ген – це mt-10. У хребетних не виявлено такої чіткої 
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залежності у природі індукованого гену. Базальний ген риби Hemibarbus mylodon 

(Cyprinidae) подібний за послідовністю до відомих генів МТ хребетних, 

характеризується високим рівнем індуцибельності за дії Сd, та, менше, Zn та Cu 

залежно від дози та часу експозиції [125].  

Для в’юна Misgurnus mizolepis було показано [167] відмінність між 

експресією генів МТ за впливу широкого спектру перехідних металів (Zn, Cu, Cr, 

Cd, Fe, Mn та Ni), причому залежно від природи і концентрації (1 або 5 мкМ) 

металу експресія генів змінювалась від активації до пригнічення. Загалом у цьому 

досліджені було встановлено, що МТ-ІА індукується за помірного стресу або 

сублетальних умов, тоді як індукція МТ-ІВ реалізується за умов критичної 

токсичності. 

Відтак, відмінність у якості продукції генів mt, експресованих за 

стаціонарних умов існування організму та у несприятливих умовах, для хребетних 

чітко не встановлена. Поряд з цим, існує твердження стосовно відмінностей у 

природі індукуючих чинників та, відповідно, функцій МТ, що експресуються у 

безхребетних та хребетних тварин за впливу пошкоджуючих чинників: у 

безхребетних таким чинником є токсичні метали, в першу чергу Cd, а головна 

функція МТ полягає в їх депонуванні, тоді як у хребетних тварин – це стрес-

залежні протеїни, що беруть участь в антиоксидантному захисті [228]. Тому в риб 

рівень МТ у тканині визнається як маркер стресу, який може бути індукований 

різними чинниками, тоді як у молюска він розглядається лише як маркер 

токсичності металів [256]. 

Промотор гену МТ містить ділянки, які реагують на сигнали різного типу: 

металочутливий елемент у промоторі (MRE), який активує транскрипцію у 

відповідь на вплив металозалежного фактора транскрипції (MTF-1), активність 

якого залежить від іонів Zn; глюкокортикоїд-чутливі елементи (GRE); 

протеїновий елемент, що активується STAT (сигнальні трансдюсери та 

активатори транскрипції) через дію цитокінів; чутливий до активних форм кисню 

(АФК), зокрема, гідроген пероксиду (Н2О2), трет-бутилгідропероксиду та 

електрофільний елемент (ARE), залежний від редокс статусу в клітині, а також 
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сайт метилювання, активний у пухлинних клітинах [2, 84, 229]. Металочутливі 

елементи промотора (MRE) генів MT-IIA людини та MT-I миші активуються 

також під впливом гіпоксії шляхом зв’язування MTF-1 [35]. МТ індукуться також 

численними неспецифічними стресорними факторами – бактеріальними 

ендотоксинами, протипухлинними препаратами, деякими цитокінами і 

гормонами, іонізуючою радіацією, температурним режимом. Проте здатність цих 

факторів індукувати синтез МТ вивчена здебільшого в системах in vitro та у 

ссавців [23, 151, 153, 201, 265]. Серед риб відзначено високу чутливість експресії 

МТ мангрової риби Kryptolebias marmoratus (Cyprinodontiformes: Rivulidae) до 

різних токсичних речовин, включаючи не лише іони Сd, Zn та Cu, але й чинники 

ендокринних розладів, зокрема бісфенол А [87]. Сформувався певний досвід 

вивчення залежності синтезу МТ риб від дії стероїдних гормонів. Так, кортизол 

стимулює експресію генів МТ МТА та МТВ у епітеліальних клітинах зябер 

форелі, проте, як було доведено з використанням спільного впливу Zn та 

кортизолу та антагоніста глюкокортикоїдного рецептора, діючи не через 

глюкокортикоїд-респонсивний елемент, а впливаючи на поглинання Zn клітинами 

[77, 78, 123, 154]. За впливу різних доз 17-β-естрадіолу (E2) на «бородату» рибу 

було відзначено серед досліджених показників координоване збільшення вмісту 

вітелогеніну та зменшення вмісту МТ в риб чоловічої статі за впливу найвищої 

дози (10 мг/кг) [268]. Окрім того, в цьому дослідженні встановлено різний вміст 

МТ, визначений за методом Viarengo A. та ін. [32] у печінці риб двох статей 

(удвічі вищий у особин чоловічої статі), що також указує на взаємозв’язок між 

гормональною активністю і цим депонуальним протеїном. 

Досвід дослідження індукції МТ риб здебільшого зосереджений на оцінці 

вмісту протеїну МТ у клітинах, причому різними методами (як за вмістом тіолів 

[32], так і за насиченням Cd або Ag, а також імуноензимним методом ELISA), що 

робить порівняння результатів не зовсім коректним. У більшості випадків Cd 

виявляється найпотужнішим чинником, що призводить до зростання вмісту МТ у 

клітині. Так, у форелі Oncorhynchus mykiss ефективним індуктором МТ виявився 

Cd, тоді як вплив його суміші з Zn у різних пропорціях не призводить до 
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посилення ефекту [166, 194]. Проте в окремих роботах показано, що індукція МТ 

Zn була успішнішою. Так, активація транскрипції гена МТ акули Scyliorhinus 

torazame іонами важких металів залежить від дози (в проміжку 0–10 мг/кг маси 

тіла для ін’єкції та 0–20 µM для імерсії) та часу дії, причому Zn виявився 

ефективнішим індуктором, ніж Cu і Cd [200, 235].  

Дослідження на форелі, переселеній у забруднену сполуками Cu річку в 

Норвегії, показало, що в зябрах, печінці і нирках у неї активується транскрипція 

МТ на тлі зростання вмісту Cu у зябрах. Але при цьому рівень протеїну МТ в 

зябрах не зростав, що автори пояснюють можливим окисним стресом, 

індукованим Cu [44], отже, індукція цих стресорних протеїнів виявляється 

неефективною. У піскаря (Gobio gobio), виловленого в місцевостях, традиційно 

забруднених Cd та Zn, спостерігалась посилена експресія МТ, проте і підвищена 

резистентність до Cd. Після зменшення вмісту Cd у воді, внаслідок 

гідротехнічних маніпуляцій у водоймі, вміст протеїну МТ та експресії його мРНК 

зменшувався [180]. 

У ящерки Podarcis sicula МТ не були виявлені, хоча ідентифіковано їх 

мРНК, проте за дії Cd індукується їх синтез [34]. Індукцію МТ у відповідь на 

вплив токсичних металів у земноводних на різних етапах онтогенезу спостерігали 

Venturino A. та ін. [58]. 

Щодо впливу інших чинників на експресію генів МТ у нижчих хребетних 

повідомляється лише у окремих роботах і зовсім відсутні такі дослідження для 

амфібій. Так, дія на рибу Rutilus rutilus сублетальних концентрацій фунгіциду 

процимідону (0,2 і 0,4 мг/л протягом чотирьох діб) викликала збільшення 

концентарції МТ та GSH в печінці, а після 14 діб – їх зменшення на тлі істотних 

дегенеративних змін в тканині. Після наступних 14 діб у чистій воді у риб 

спостерігався підвищений вміст МТ [214]. У риби тріски (Gadus morhua), 

зануреної у контейнерах у воду в бухті р. Ельба та у Норвезькому морі в районі 

нафтовидобутку порівнювали вміст МТ та здатність знешкоджувати АФК риб та 

виявили, що в риб у бухті обидва показники були вищими, але в зоні 

нафторозробки вони зменшувались по мірі віддалення від платформи, причому 
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між рівнем МТ та показником антиоксидантного захисту (АОЗ) був відзначений 

високий рівень кореляції, що свідчить про накладання двох ефектів [138]. Цей 

приклад свідчить, що не лише у модельних, але і в польових умовах, МТ є більш 

універсальним маркером, ніж лише показник забруднення токсичними металами. 

Аналогічні висновки були зроблені і при вивченні МТ коропа у забрудненої 

урбанізованими стоками водойми [112]. 

Отже, МТ нижчих хребетних тварин є стресорними протеїнами, які, завдяки 

високій індуцибельності та специфічній будові, можуть відігравати захисну роль 

при забрудненні середовища перехідними металами, деякими органічними 

речовинами та втрачати цю роль за умов комплексного забруднення. Рекомендації 

щодо характеристик МТ, які доцільно використовувати при біомоніторингу, не 

сформовані, а МТ амфібій за впливу природного забруднення майже не 

досліджувались. 

 

1.1.4. Участь металотіонеїнів у захисті організму від окисного стресу. 

Високий вміст тіолів у складі МТ зумовив інтерес до дослідження цих протеїнів у 

якості знешкоджувачів АФК. Крім того, наявність у регуляторній ділянці гену МТ 

локусу, чутливого до прооксидантів, доводить залучення МТ до відповіді на 

окисний стрес. Гіпотетично, участь МТ у антиоксидантному захисті може 

визначатися як зв’язуванням редокс-активних металів (Сu), що дозволяє уникнути 

їхньої участі у критичних для окисного стресу взаємодіях, таких як Фентон-

реакції [38], так і безпосередньо участю тіолових груп у знешкодженні радикалів 

(АФК та оксидів нітрогену (NO)). Відповідно, при аналізі ролі МТ у 

антиоксидантному захисту слід оцінювати дві складові – рівень експресії, який 

забезпечує загальний пул МТ, та функціональну активність тіолів, здатних до 

участі у підтриманні відновного стану у клітині. Якщо рівень експресії, як було 

показано вище, може регулюватись рівнем радикалів кисню та азоту у клітинах, 

то функціональний стан тіолів визначається відновним статусом клітин.  

Механізм часткового окиснення МТ під впливом іонів Cu показано на 

рис. 1.1.2. У цьому процесі відбувається відновлення Cu до Cu (І) за рахунок 
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вивільненого при окисненні двох залишків цистеїну електрону. Відновлена мідь 

(Cu) зв’язується з іншою парою залишків цистеїну. В кінцевому рахунку з МТ 

вивільняється іон Zn та один електрон. Це призводить до пригнічення активності 

Cu за мехіназмом реакції Фентона та збільшення антиоксидантної активності МТ 

внаслідок вивільнення Zn і електронів [64]. 

 

Рис. 1.1.2. Часткове окиснення МТ під впливом Cu (ІІ) із відновленням Cu 

до Cu (І) за рахунок вивільненого при окисненні двох залишків цистеїну 

електрону [64]. 

Відомо, що іони Zn вивільняються з МТ за впливу радикалів, таких як NO 

та пероксид (H2O2), діють на тіолові групи, задіяні у комплексуванні Zn, що в 

результаті приводить до збільшення вмісту вільної форми Zn. Відповідно, 

посилюється роль Zn у сигналюванні численних процесів та активується 

транскрипція генів, залучених до регуляції гомеостазу Zn та антиоксидантні 

реакції посередництвом метал-респонсивного елементу MTF-1, який активується 

при зв’язуванні Zn [176]. В експерименті з ізольованим протеїном дисоціація МТ 

у неокисних та окисних умовах призводить до утворення відновної апоформи 

тіонеїну (ТР) та окисненої форми тіонеїну (ТО) відповідно [174]. Проте невідомо, 

який вид протеїну продукується за умов клітини. 

Дослідами Krezel A. and Maret W. [164] на тканині печінки та клітинних 

лініях, у тому числі онкотрансформованих клітин поверхневого епітелію яєчника, 

було доведено, що відновна форма ТР є стійкою, а в клітинах реалізується 

рівноважний стан двох форм: МТ та ТР. На підставі цього автори стверджують, 

що апотіонеїн (Т) контролює доступність Zn для регуляції генів залежно від 

відновного стану тіолів. Відповідно, МТ служить прекурсором для редокс-

системи, яка здійснює тіол-дисульфідний обмін (рис. 1.1.3), а співвідношення 

МТ/ТР визначає металодепонувальну активність МТ. Було обчислено, що 

концентрація вільного Zn у кардіоміоцитах нормальних щурів становить 520 пМ, 
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а в клітинах діабетичних щурів – 870 пМ. Редокс-стан МТ контролюють дві 

редокс-реакції (рис. 1.1.3) – реакція окиснення МТ та реакція перетворення між 

формами ТР та ТО. На підтвердження фізіологічного значення цього процесу 

наводять аргумент про те, що ТР служить кофактором 

метіонінсульфоксидредуктази у тіоредоксин-залежній реакції [257]. 

 

Рис. 1.1.3. Відновна біохімія металотіонеїну: МТ, ТР, ТО – метальована, апо-

відновлена та апо-окиснена форми металотіонеїну, окс, ред – окиснений та 

редукований стани апотіонеїну, 1, 2 – дві редокс-залежні реакції МТ[164].  

Відповідно ряду спорідненості іонів металів до тіолатних лігандів: Fe(II) ≈ 

Zn(II) ≈ Co(II) < Pb(II) < Cd(II) < Cu(I) < Au(I) ≈ Ag(I) < Hg(II) < Bi(III) [242] 

можна оцінити більшу реактивність Zn–MT, ніж Cu–MT у клітинах. Ще вищою є 

реактивність Fe-МТ. Відповідно оцінюється здатність МТ зв’язувати інші метали, 

ніж Zn, яка може реалізуватись у відновних умовах у лізосомах. Окремі роботи 

довели, що МТ та Т в результаті аутофагоцитозу потрапляють в лізосоми. Проте 

незрозуміло, чи відбувається там відновлення МТ, оскільки в лізосомах існують 

окисні умови [168, 249]. У будь-якому випадку, МТ в лізосомах вивільняють іони 

металу, які повертаються в цитозоль. Оскільки в лізосомах створюється досить 

значний надлишок заліза, висловлюється припущення, що власне лізосоми є 

компартментом зв’язування Fe із Т з утворенням Fe-МТ [164]. Проте крім Cu 

невідомо про помітну роль зв’язування МТ з редокс -активнми металами.  

При збільшенні цитоплазматичного вмісту Са2+ спостерігається вивільнення 

металу (Cd) з МТ за дії ендогенно генерованого NO. Експозиція клітин ccавців до 

донора NO S-нітрозоцистеїну приводила до збільшення вивільнення Zn на 20 – 

30%. За допомогою генних експериментів була показана критична роль МТ у 
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цьому процесі. Оскільки співвідношення МТ до Т може регулювати гомеостаз Zn 

у відповідь на стрес, викликаний NO [7], то це дало підставу вважати, що МТ є 

медіатором NO шляхом регуляції лабільного пулу вивільнених Zn і/або Cu. 

Специфічні генератори АФК в мітохондріях, такі як антіміцин А і 2,4-

динітрофенол збільшують індукцію МТ в 11,8 і 3,7 разів відповідно. Причому, 

важливо, що інші антиоксиданти, такі як каталаза, манган-супероксиддисмутаза 

(Mn-СОД), мідь/цинк-супероксиддисмутаза (Cu/Zn-СОД) при їх дії не змінюють 

активність, або активуються у значно меншому діапазоні [16, 37]. У моделі in vitro 

показано, що інкубація мітохондрій печінки щурів в присутності фізіологічних 

концентрацій МТ веде до імпорту МТ у мітохондрії, де вони пригнічують 

дихання. Ця активність пов’язана з N-кінцевим (β-) доменом МТ [1], що 

узгоджується його легшою окиснювальністю, ніж α-домену [164]. 

У ссавців за надлишку металу чітко показано, що власне N-кінцевий домен 

відповідальний за утворення неокиснених містків за рахунок іону металу між 

молекулами, тобто димеризація не має окисного характеру. З іншого боку, в 

аеробних умовах утворюються специфічні міжмолекулярні дисульфідні зв’язки за 

рахунок С-кінцевих доменів. Ці форми димерів докорінно відрізняються між 

собою за характером металозв’язаних кластерів [279].  

При порівнянні реакційної здатності SH-груп реконструйованих α- та β-

доменів МТ карася Carassius carassius встановлено, що вона вища у Cu-β-МТ. 

При порівнянні стану МТ риб з двох водойм, умовно чистої та забрудненої, було 

відзначено високий вміст тіолів МТ-SH у поєднанні з низькими значеннями 

вмісту супероксиданіону (O2 
•), карбонілів протеїнів та металодепонувальної 

форми МТ у карася із забрудненої водойми восени, особливо в зябрах, були 

трактовані як свідчення ефективної участі МТ в антиоксидантному захисті та 

ослаблення їх металодепонувальної здатності. Мікроядерний тест підтвердив 

ефективність функціонування МТ, не виявивши відмінностей у генотоксичності 

середовища між карасем з двох місцевостей [5, 11]. Ознакою окиснення МТ у 

результаті їх участі у окисно-відновних перетвореннях у клітині може бути 

утворення олігомерних форм за рахунок міжмолекулярних дисульфідних зв’язків. 
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У низці робіт відзначається утворення олігомерних форм МТ. Так, димерні форми 

спостерігали у морського [75, 182] та прісноводного [111] двостулкових 

молюсків. Серед хребетних тварин димеризація відзначалась у жаби R. ridibunda 

[16, 113, 118]. Більше того, у жаби олігомерні форми утворювали і відокремлені 

домени – масою 12 кДа та 16 кДа для β- та α-доменів відповідно – за впливу іонів 

Zn, Cu та H2O2, що свідчить про олігомеризацію як наслідок окиснення доменів. 

Повідомляється про аналогічні ознаки і для вищих хребетних [106].  

Отже, МТ нижчих хребетних тварин є стресорними протеїнами, які, завдяки 

високій індуцибельності та специфічній будові, можуть відігравати захисну роль 

при забрудненні середовища токсичними металами, деякими органічними 

речовинами та за умов комплексного забруднення, функціонуючи як 

металодепонувальні молекули та/або антиоксиданти.  

 

1.2. Особливості біологічної дії нанорозмірних металовмісних структур 

1.2.1. Методологічні підходи до вивчення біологічної дії металовмісних 

наноматеріалів. Металовмісні наноматеріали (Ме-НМ) належать до 

найпоширеніших серед промислових наноматеріалів, з якими найбільш ймовірно 

контактують живі організми [85, 143, 177, 224]. Варіабельність їх біологічної дії 

може визначатись концентрацією, розміром, зарядом, природою стабілізуючих 

структур та природними умовами дії (температура, окисно-відновний потенціал 

середовища), а також філогенетично детермінованою здатністю організму до 

акумуляції та трансформації цих матеріалів. Тому ключовими проблемами під час 

вивчення біологічної дії конкретного наноматеріалу (НМ) є з’ясування характеру 

взаємодії НМ із живим організмом – шляхів потрапляння, можливості захоплення 

наночастинок організмом, їх акумуляції та трансформації в ньому, вивчення 

взаємодій із біомолекулами, мембранами та впливом на сигнальні шляхи та 

метаболічні процеси [27, 66]. 

Стосовно впливу Ме-НМ очікується, що біологічну дію можуть 

зумовлювати як наночастинки, так і їх складові, вивільнені в процесі 
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біодеградації: іони/атоми металу та речовини стабілізуючого покриття (рис. 1.2.1) 

[27, 134].  

 А Б 

Рис. 1.2.1. Структура нанорозмірного композиту на основі поліелектроліту 

(А) за [219] (А) та схема синтезу металовмісного нанокомпозиту на основі 

вінілпіролідону [47].  

Особливості біологічної дії власне синтетичних нанорозмірних частинок 

порівняно із класичними макроформами або розчинами визначаються в першу 

чергу малим розміром, великою активною площею поверхні у порівнянні із мікро- 

та макророзмірними субстанціями. Відповідно, при потраплянні наночастинок у 

організм це дає їм здатність взаємодіяти з багатьма органами та тканинами – 

мішенями. Ймовірно, слід очікувати, що наночастинки як такі призведуть до 

механічних та фізичних змін (вплив на поляризацію та структурну організацію) 

надмолекулярних структур, зокрема біомембран та хроматину [206]. 

Актуальною для нанорозмірних частинок є і проблема виведення їх з 

організму. Це стосується всіх НМ, які не можуть бути біодеґрадовані та повинні 

виводитися з організму людини, щоб запобігти довготривалій токсичності. 

Зокрема, у роботі Choi Н. та ін. (2010) показано, що квантові точки, які за 

розміром менші, ніж 6 нм, та адресно можуть досягати ракових клітин, 

виводяться з організму нирками. Для безхребетних тварин, які володіють 

детоксифікаційними механізмами ізоляції токсичних металів у вигляді гранул у 

гепатопанкреасі (ракоподібні, молюски), ймовірно, характерне і утворення гранул 

наночастинок та виведення їх з організму шляхом екзоцитозу [85, 250]. Для 

двостулкового прісноводного молюска перлівниці Unio tumidus було доведено 

акумуляцію наноформи оксиду цинку (ZnO) у лізосомах травної залози із 
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активацією катепсину D, тоді як специфічні реакції у цитозолі клітин цієї тканини 

не проявлялись [139], що свідчить про обмежену здатність до біодеградації цих 

частинок та ймовірність виведення наночастинок із організму у незміненому 

стані.  

Для виявлення металовмісних частинок у тканині можна визначати вміст 

металу, проте, по-перше, такий шлях найбільш доцільний для неесенціальних 

металів, таких як золото (Au), введення якого є головним ресурсом його у тканині, 

тоді як для титану (Ti), присутнього, наприклад, у тканинах риби у 

мікромолярних кількостях [117], а тим більше, для есенціального Zn складно 

встановити внесок металу у токсичність наночастинок. По-друге, таке визначення 

не дасть відповідь на питання про нативність діючих частинок. Як Ме-НМ, так і 

іони металу акумулюються у організмі тварин здебільшого у метаболічно 

активних тканинах. Встановлено, що за дії наночастинок Au та Ag обидва метали 

акумулюються переважно у печінці [147], проте форма їх акумуляції не з’ясована. 

Для аналізу здатності Ме-НМ до біодеградації коректним прийомом є 

порівняння дії власне Ме-НМ та його складових. Можна очікувати, що за 

біодеградації Ме-НМ, вивільняються іони металу, які проходять крізь специфічні 

транспортні системи плазмалеми, тоді як гідрофобні частинки можуть 

дифундувати крізь плазмалему, подібно до ліпідних крапель у шлунку, або 

шляхом ендоцитозу частинок чи їх агрегатів [132, 250]. 

Наявна в науковій літературі інформація щодо оцінки біодеградації Ме-НМ 

на водних тварин досить обмежена та невпорядкована [95]. Доведено, що 

наноформа карбіду вольфраму WC і кобальту (WC-Co) токсичніша для 

кератиноцитів людини (HIF1a), ніж її складові [260] після дії протягом 3-х годин 

та 3-х діб. Разом з тим, WC-Co викликає властиві для дії катіонів Co ефект 

гіпоксії, що проявляється у метаболізмі вуглеводів, впливі на ендокринні шляхи і 

реалізується через вплив на фактори транскрипції, особливо індукований 

гіпоксією фактор 1. Дія наночастинок Ag та іонів Ag принципово відрізняється 

[105, 208].  
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Порівняння впливу на організм прісноводного двостулкового молюска 

Anodonta cygnea іонів Co (відомого прооксиданта), нанокомпозиту Co з лігандом 

на основі кополімеру вінілпіролідону (NVP) та органічного ліганда свідчить про 

спільні ознаки для всіх трьох груп, виявлені після 14 діб інкубації. До того ж і 

ознака переходу до анаеробіозу, яка свідчить про стресову ситуацію у водних 

тварин, проявлялась також у всіх групах. У всіх групах знижується активність 

супероксиддисмутази (СОД), зменшується редокс-індекс глутатіону (RI GSH), але 

зростає активність глутатіон-S-трансферази (ГST). Проте цей стрес має більш 

сигнальний, ніж руйнівний характер, оскільки у молюсків не спостерігаються 

ознаки окисного ураження протеїнів. Єдиною ознакою серед показників стресу, 

яка свідчить про принципову відмінність між групами є посилене утворення 

оксирадикалів (ОР) за дії іонів Со. Ця ознака відповідає інформації про 

прооксидантну активність іонів Co та свідчить, що за дії нанокомпозиту іони Co 

не вивільняються у помітній кількості [113].  

Специфічний вплив на біодоступність наноматеріалу та молекулярні 

процеси в організмі може проявляти стабілізуюче покриття наночастинок [259]. 

Найважливішими речовинами у якості матриксу для виготовлення Ме-НМ є 

полімери – олігоелектроліти. Іони металу занурені у їх сітку та обмежені в русі 

завдяки взаємодіям з ланцюгами полімеру (рис. 1.2.1). Такі структури запобігають 

агрегації частинок, а розмір частинок може контролюватись концентрацією іонів 

металу. Перспективними матеріалами для транспорту ліків вбачаються 

швидкотверднучі металовмісні композиції на основі 

диметиламіноетилметакрилату (DМАЕМ), гідроксиетилметакрилату (ГЕМА) та 

N-полівінілпіролідону (NVP), оскільки вони відзначаються широким спектром 

фізико-механічних, електричних та хімічних властивостей [33, 213, 218, 262]. 

Проте ці припущення підкріплені на наш час поодинокими фактами. 

Наприклад, особливий вплив органічної складової металовмісного 

нанорозмірного композиту, а саме на активацію глутатіонтрансферазної (ГST) 

активності, продемонстрований для кополімеру NVP за впливу на двостулкового 

молюска Unionidae протягом 14 діб [104]. Klaine S. J. та інш. [190] наводять 
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приклад двох фулеренів – гідроксильованого (фулерол, (C60(OH)x та фулерен 

С60 із покриттям NVP). Перший з них генерує синглетний кисень, проте не 

вирізняється помітною токсичністю, а другий продукує наночастинки, що також 

генерують синглетний кисень, проте активують пероксидне окиснення ліпідів 

(ПОЛ), та інші ураження клітин. Утворення ендосом та включення у лізосоми 

доведено для наночастинок поліестеру у морського двостулкового молюска мідії 

Mytilus edulis [190]. Порівняння впливу природи капсули квантової точки 

(меркаптоундецилова кислота, цистеамін та тіогліцерол) на токсичність квантових 

точок для клітинної лінії WTK1 [216] показало, що генотоксичнсть істотно 

зменшується в залежності від природи капсули у ряді MUA >цистеамін> 

тіогліцерол. Разом з тим, досліджувані концентрації були досить високими у 

цьому досліді (50 і 100 мкг/мл), що унеможливлює екстраполяцію результатів на 

реальну ситуацію у природному середовищі.  

Очевидно, існують принципові відмінності у видовій здатності до 

акумуляції та систем детоксикації НМ. Аналіз літератури свідчить, що 

залишається нез’ясованими багато питань щодо впливу синтетичних НМ на різні 

групи живих організмів залежно від їх положення у біосистемах, способу 

живлення [86, 103]. Дослідження екотоксичності НМ проводяться на 

індикаторних організмах, які відповідають різним рівням харчових ланцюгів 

(бактерії, війчасті, нематоди, дріжджі, водорості, ракоподібні, риби (рис. 1.2.2) 

[159], а також культурах клітин. Більшість досліджень впливу наночастинок на 

хребетних тварин виконано на рибах. Це дослідження токсичності С60 фулеренів, 

карбонових нанотрубок, наноформи оксиду титану [57, 117].   

Класичним тестовим організмом серед водних видів є водорості [159]. 

Проте дослідження водоростей свідчать про їх високий концентраційний поріг 

чутливості до НМ. Так, згідно показників росту водоростей Desmodesmus 

subspicatus ЕС 50 нанооксиду титану становила близько 44 мг/л [144]. Для 

характеристики токсичності наноматеріалів у безхребетних здебільшого у дафнії 

(Daphnia magna) як тестовому організмі, використовуються фізіологічні реакції 

(рухливість, линяння, харчова активність). Слід відзначити, що бактерії та 
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фітопланктон захищені від проникнення наночастинок клітинною стінкою. 

Відповідно, синтетичні НМ Ti та Ag, призначені до застосування як 

антибактеріальні засоби, повинні бути застосовані у досить високих 

концентраціях [42, 63, 122, 231].  

 

Рис. 1.2.2. Розподіл кількісних екотоксикологічних даних для синтетичних 

наночастинок серед груп організмів за Kahru A. та Dubourguier H. C. (2010) [159].  

 

1.2.2. Молекулярні реакції організму на вплив металовмісного 

наноматеріалу. Гіпотетично, як Ме-НМ, так і їх складові можуть спричинювати у 

водних тварин неспецифічні реакції окисного стресу та «метаболічного арешту». 

Разом з тим, можна припустити, що вплив Ме-НМ та продуктів їх біодеградації як 

іонів металів, токсикантів органічної природи та частинок певного розміру за 

механічної дії можна буде розрізнити завдяки аналізу стану специфічних 

молекулярних мішеней. Розглянемо факти, які характеризують два напрямки 

ймовірної токсичної дії НМ – умовно неспецифічний шлях ураження, 

опосередкований через окисний стрес і метаболічну депресію, та специфічний 

вплив наночастинок або продуктів їх перетворення, що реалізується шляхом їх 

взаємодії із молекулярними мішенями та специфічними системами детоксикації. 

 

1.2.2.1. Умовно неспецифічні реакції на вплив наноматеріалів та їх 

складових у водних організмів. Відповідь системи АОЗ відбувається як 

неспецифічна реакція на зростання рівня АФК та азоту (АФА), що у свою чергу 

призводить до окисної деструкції біомолекул та біологічних структур – 
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біомембран та хроматину [172]. За впливом на активність чинників АОЗ, зокрема 

ензимів СОД, каталази, глутатіонпероксидази (ГП) та ГSТ та рівнем продуктів 

окисного ураження (малоновий діальдегід, пероксиди ліпідів, дієнові кон’югати, 

карбонільні похідні протеїнів) у різних моделей експерименту відзначають 

широкий спектр реакцій. Так, у мешканців естуаріїв безхребетних-

седиментаторів, молюска Scrobicularia plana та черва Nereis diversicolor, дія 

навіть у екологічно реальній концентрації 3 мг/кг нано-67ZnO протягом 16 діб 

викликає певні прояви реакції з боку системи антиоксидантного захисту, причому 

у молюска активується каталаза та зростає рівень пероксидації ліпідів, тоді як у 

черва зростає активність ГSТ, хоча Zn акумулюється з однаковою інтенсивністю 

обома видами [116]. 

Стосовно неспецифічності реакції окисного стресу, слід визнати умовність 

цього твердження. На прикладі біологічної дії наночастинок Ag можна 

переконатись, що наявність певного впливу на чинники АОЗ не є достатнім 

аргументом на користь механізму їх біодеградації. Так, використовуючи 

катіонообмінну обробку, доведено, що в розчині наночастинок Ag практично 

відсутні вільні іони Ag [208]. Порівняння дії наноcрібла та іонів Ag на рибу 

медаку (Oryzias sp.) також виявило відмінність [105]. Разом з тим, наночасточки 

Ag із поверхневим шаром NVP вивільняли іони Ag у астроцитах, досліджених in 

vitro [262]. У цьому досліді утримування Ag клітинами протягом 7 діб не 

призвело до ознак токсичності, таких як зміни у споживанні глюкози чи продукції 

лактату, або редокс-статусі GSH. Проте за допомогою Вестерн-блот та 

імуноцитохімічного аналізу, було продемонстровано, що наносрібло у цьому 

випадку значно посилювало експресію металoдепонувальних протеїнів МТ, що, 

на думку авторів, запобігло токсичності завдяки зв’язуванню Ag з цими 

протеїнами. 

У клітинах гепатоми людини дія наносрібла була зумовлена окисним 

стресом, оскільки його токсичності можна запобігти антиоксидантом N-

ацетилцистеїном. Реакція проявлялася в активації ензимів АОЗ [208]. Вивчення 

впливу наночастинок оксиду свинцю показало, що як наноматеріал, так і іонна 
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форма Pb активували перекисне окиснення ліпідів (ПОЛ) у клітинних моделях 

[207]. З іншого боку, генерація високореактивних форм АФК та АФА може бути 

специфічною реакцією на хімічну природу чинника, як такого, що безпосередньо 

проявляє редокс-активність, так і такого, дія якого опосередкована.  

Традиційно потенційну токсичність редокс-активних Ме-НМ пов’язують з 

їхньою здатністю до трансформації у організмі із вивільненням іонів, якщо вони 

містили оксиди металів (Zn, Cd, Ti, Fe, Cu), або із окисненням атомів металів для 

наночастинок Au та Ag [74, 127, 128, 149, 204, 240]. Відповідно, редокс-активні 

метали (Cu, Fe, Ag, Au, Ti) можуть викликати генерацію АФК та наступну низку 

молекулярних подій, які реалізуються через утворення продуктів окисного 

ураження макромолекул [264]. Ding M. та ін. (2009) із використанням клітинної 

лінії миші показали, що дія нано-карбіду вольфраму та кобальту (WC-Со) (0, 25, 

37.5, та 50 мкг/см2 протягом 6 годин інкубації клітин) генерує утворення 

гідроксил-радикалів (ОН•) та, відповідно, окисний стрес, який проявляється у 

зниженні рівня GSH [241].  

Прооксидантну дію може зумовити не лише безпосередня зміна 

інтенсивності утворення вільних радикалів, але й вплив на тіоли, що було 

продемонстровано для впливу нано-золота (частинки розміром 5 нм) на 

двостулкового морського молюска Mytilus edulis [204]. У молюска спостерігали 

значне зменшення вмісту тіолових груп (очевидно, внаслідок окиснення у 

результаті прямої дії АФК) у протеїнах порівняно з контролем і тваринами, які 

зазнавали дії іонів Cd. Останній аспект особливо важливий, оскільки нано-золото 

виявилось потужнішим чинником щодо тіолів, ніж Cd, який відомий високою 

спорідненістю до цих груп. Також значно посилювалось ПОЛ та зменшувався час 

утримування барвника нейтрального червоного лізосомами, що свідчить про 

ураження мембран. Для нано-золота (5 нм) повідомляється також здатність до 

генерації АФА з ендогенних S-нітрозопохідних із тіоловими групами протеїнів 
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плазми крові. Наночастинки Au (∼5 нм) викликали значно більший окисний 

стрес, ніж частинки більшого діаметру [107, 127, 128, 204, 240]. У двостулкового 

морського молюска Scrobicularia plana інкубація з наночастинками золота 

(розміром 5, 15, 40 нм, у концентрації 100 мг/л) протягом 16 діб призводила до 

акумуляції Au в тканинах, яка поєднувалась із активацією ензимів АОЗ – каталази 

(15, 40 нм), СОД (40 нм) та ГSТ (всі три розміри). Безумовно, як і відзначають 

автори, досліджувані концентрації НМ були значно вищі тих, що можуть 

траплятись реально у середовищі [239]. 

Прооксидантний вплив частинок атомарного нано-заліза водного 

середовища, захищеного від іонізації (розмір близько 30 нм, концентрація 0,5, 5, 

50 мкг/мл), був помітніше виражений у ембріонів риби медаки (Oryzias latipes), 

ніж у дорослих особин. Так, у ембріонів протягом різного періоду інкубації (від 

12 год до 8 діб) проявлялося концентраційно-залежне пригнічення СОД 

активності та зростання рівня малонового діальдегіду, тоді як у дорослих риб 

ознаки окисного стресу (інактивація СОД та зменшення вмісту відновленого 

GSH) спостерігалися лише на ранніх етапах інкубації. Концентрація 0,5 мкг/мл 

нано-заліза практично не викликала змін показників як у ембріонів, так і у 

дорослих риб [99]. 

Низький рівень чутливості проявила до впливу нанооксиду Ti система АОЗ 

Daphnia magna. Дія наноматеріалу у концентраціях 5 та 10 мг/л у хронічному 

експерименті викликала смертність серед тварин, проте активність ензимів АОЗ: 

каталази, ГП та ГSТ зростала, а активність СОД не змінювалася [206]. 

Згідно результатів дослідження Фальфушинської Г. І. та ін. [13, 104], дія Со-

НМ, полімерного носія (ПН) та, особливо іонів Со2+, також викликає 

прооксидантні зміни у травній залозі молюска Anodonta cygnea і свідчить про 

спільні ознаки для всіх трьох груп, виявлені після 14 діб інкубації. До того ж і 
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ознака переходу до анаеробіозу, яка свідчить про стресову ситуацію у водних 

тварин, проявляється також у всіх групах. Єдиною ознакою серед показників 

стресу, яка свідчить про принципову відмінність між групами, є посилене 

утворення ОР за дії Со. Ця ознака відповідає інформації про прооксидантну 

активність іонів Со [264] та свідчить, що за дії нанокомпозиту іони Со не 

вивільняються у помітній кількості [13, 104]. Як відомо, іони Со збільшують 

рівень утворення АФК та апоптотичну активність у клітинах ендотелію, 

посилюють експресію генів, продукти яких відповідальні за гіпоксію та обмін 

вуглеводів у кератиноцитах людини [95, 260]. Однак, їх поєднання в 

нанокомпозиті дає відмінні результати та зумовлює появу ознак оксидативного 

ураження у тварин. Подібну модель відповіді спостерігали в лінії клітин HaCaT та 

річкової курбікули С. fluminea за дії фізіологічних концентрацій Со-НМ та Au-НМ 

на рівні експресії генів та генних кластерів, продукти яких відповідальні за 

оксидативний стрес [69, 145]. Такий ефект може бути наслідком високої стійкості 

комплексу Со-НМ принаймні у організмі даного виду гідробіонта. 

Вивчення генотоксичності становить обов’язковий елемент з’ясування 

екотоксичності НМ грунтуючись на знаннях про здатність хімічних складових 

промислових наночастинок взаємодіяти із хроматином. Зокрема, це стосується 

Ме-НМ [39, 190, 278]. Так, дослідження наночастинок Au ((∼10 нм) показало, що 

вони міцно зв’язуються із ДНК, спричинюючи конформаційні зміни молекули і, 

як наслідок, викликають генотоксичність та пригнічення транскрипції [92]. 

Висувають припущення, що спорідненість ДНК-полімерази до ДНК зменшується, 

можливо, внаслідок переваг нано-золота у зв’язуванні з ДНК, що може мати 

перспективи застосування для лікування пухлин [31]. Наночасточки Ag, 

досліджені у двох концентраціях (1 мкг/л та 25 мкг/л) за впливу на рибу медаку, 
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викликали ушкодження клітин і ДНК [105]. Разом з тим, для УФ-фільтрів – 

оксидів Ti та Zn в тестах in vitro встановлено відсутність генотоксичності [143]. 

Найбільш загальна інформація про вплив НМ на експресію генів стосується 

активації генів протеїнів, залучених до відповіді на стрес. Griffitt R. J. та колеги 

(2009) показали, що іони Ag та Cu спричиняють такий самий вплив на рибу-зебру 

Danio rerio, як і відповідні наночастинки, проте наночастинки впливають на 

більшу кількість генів. Наночасточки Ag, досліджені у двох концентраціях (1 

мкг/л та  25 мкг/л) за впливу на рибу медаку, поряд із ушкодженням ДНК 

індукують стрес-залежні гени (МТ, HSP 70, GST, p53, CYP 1A та трансферину). 

Важливо, що ці реакції відрізнялися від відповіді на вплив іонів Ag [74]. У 

клітинах гепатоми людини дія нано-срібла проявлялася в активації ензимів АОЗ. 

Так, нано-срібло не індукувало мРНК МТ 1b (MT1b) , на відміну від нітрату 

срібла (АgNO3) [208]. 

У дослідах [260] вивчався вплив найменшої концентрації наноформи 

карбіду вольфраму WC та кобальту (WC-Co) – 30 мкг/мл – на HaCaT клітини 

людини протягом 3-х годин та 3-х діб. Аналіз виділеної РНК дозволив 

ідентифікувати 1956 генів, експресія яких змінилась суттєво, а з них – 1146 генів 

змінювали експресію більше як удвічі. Найбільш помітні зміни викликали іони Co 

(373 та 826 генів за 3 год та 3 доби відповідно). WC-Co викликав зміни відповідно 

37 та 248 генів, а WC – 28 та 49. Для деяких генів рівень експресії змінився більш 

як у п’ять разів, особливо індукованого гіпоксією фактору 1 [260] після дії 

протягом 3-х годин та 3-х діб. 

Окисні зміни та ураження геному призводять до активації процесу 

апоптозу. Механізм цієї активації проте реалізується по-різному залежно від 

природи чинника. Так, у дослідженнях Hussain S. та ін. (2010) було показано, що 

наночастинки як чорного вугілля (13 нм), так і TiO2 (15 нм) у клітинах 

бронхіального епітелію викликають типові морфологічні ознаки апоптозу 

(зменшення розміру клітин, набрякання мембран, конденсація периферійного 

хроматину, формування апоптичних тілець), а також типові для апоптозу 

біохімічні зміни (активація каспаз та фрагментація ДНК), але низка подій, що 
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призводить до цих проявів, різна залежно від природи частинок. У обох випадках 

посилювалась продукція АФК із певними особливостями їх складу. У випадку 

вугілля, АФК індукували мітохондріальний шлях апоптозу, оскільки проявлялося 

типове ураження мітохондрій із вивільненням цитохрому с, зменшенням 

мембранного потенціалу мітохондрій, активацією Вах. Вплив нано-ТіО2 

здійснювався через посилення ПОЛ, дестабілізацію лізосомальних мембран та 

вивільнення катепсину В [63]. 

Відсутність генотоксичності відзначено у молюска Anodonta cygnea за дії 

Co-НМ (50 мкг/л по кобальту) після 14 діб інкубації [104], тоді як іони Co 

активували ензим апоптозу каспазу-3 та зменшували стабільність мембран лізосом 

[104]. 

1.2.2.2. Специфічні молекулярні мішені наночастинок та їх складових. 

Для розуміння біологічного ефекту наночастинок принципове значення має 

виявлення специфічних молекулярних мішеней, які забезпечують вибіркове 

зв’язування та детоксикацію цих речовин. Для іонів металів зменшення 

токсичності полягає у їх депонуванні у складі специфічних функціональних груп 

та молекул. Воно реалізується завдяки особливостям констант зв’язування іонів 

металів з певними лігандами, у більшості випадків тіоловими групами [176]. Для 

багатьох металів, що використовується у синтезі наночастинок такими 

зв’язувальними (буферними або депонувальними) молекулами є 

внутрішньоклітинні протеїни МТ [8, 244]. Для органічних сполук – стабілізаторів 

детоксикація пов’язана з хімічним перетворенням, зокрема частковим окисненням 

молекули монооксигеназами [8]. 

Стосовно здатності Ме-НМ бути джерелом металів для акумуляції в 

клітинах, зокрема в складі МТ, відомі лише окремі факти. Так, за дії наночастинок 

напівпровідника CdTe у водному середовищі на молюска E. сomplanata 

(Unionidae) було виявлено, що ефект на організм спричинюють власне іони Cd, 

які дисоціювали з наноматеріалу. Типово для Cd спостерігалася індукція МТ у 

травній залозі та гонадах. Проте у зябрах дія як CdTe, так і CdSO4 призводила до 
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зменшення вмісту МТ. Автори припускають, що така реакція може бути 

зумовлена окисним стресом [98]. 

З іншого боку, для квантових точок CdSe, захищених покриттям, утвореним 

ZnS та функціональними групами полі-L-лізину, або поліетиленгліколю з 

термінальними метокси-, карбокси- або аміногрупами, було показано відсутність 

вивільнення Cd у організмі ембріону риби даніо (Danio rerio) за дії протягом 5 діб 

у концентрації, еквівалентній 0,2–200 мкМ Cd, та, відповідно, не спостерігалась 

індукція експресії МТ, що відрізняло цю реакцію від відповіді на дію іонів Сd та 

незахищених покриттям квантових точок. Разом з тим, дія окремих складових 

цього матеріалу була токсичною, викликаючи аномалії розвитку [223]. Дія нано-

золота у концентрації 100 мкг/л на двостулкового молюска Scrobicularia plana 

викликала акумуляцію Au у м’яких тканинах та індуцію МТ. 

Порівняння впливу металокомплексу Co з лігандом на основі ко-полімеру 

NVP на молюска A. anatina за мультимаркерним набором показників стресу та 

детоксикації показало, що власне характеристики МТ розрізняють вплив 

нанокомпозиту від впливу його складових: вплив Co2+ призводить до зменшення 

вмісту МТ, Co-НМ – до його збільшення, а за дії ПН вміст МТ не зазнає змін [104]. 

Вміст МТ, визначений за їх тіоловими групами, був головним чинником, що 

розрізняє групи у цьому дослідженні, обраним за допомогою диференційного 

аналізу набору показників. Інші ж показники, особливо характеристики стресу, 

слабко розрізняли групи тварин. Більше того, визначення акумуляції металів у 

складі МТ доводить, що анодонта не в стані акумулювати Co2+ з нанокомпозиту, 

тоді як вплив іонів Co2+ приводять до різкого зростання вмісту Co, а також Cu, Zn 

та Cd у складі фракції МТ [104].  

Дослідження молюска Scrobicularia plana, що мешкає у естуаріях, показали, 

що навіть у екологічно реальній концентрації 3 мг/кг седиментів нано-67ZnO 

акумулюється протягом 16 діб цим видом [116]. Проте, цікаво, що ця акумуляція 

не призводить до збільшення вмісту МТ, тоді як вплив окремо складової цих 

наночасточок диетиленгліколю викликав збільшення вмісту МТ [116]. При цьому, 
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вміст МТ виявився єдиним маркером, який зазнав змін за дії етиленгліколю, тоді 

як вплив нанооксиду Zn призвів до помітних змін у АОЗ. 

Конкуренція за центри зв’язування між есенціальними металами та металом 

наночастинок може призводити до дисбалансу співвідношення окремих металів, 

заміщення їх іонів у специфічних центрах зв’язування, порушення розподілу між 

окремими функціональними формами, тощо. Gagné F. та ін. (2013) дослідили 

вплив екологічно реальної концентрації (2 мкг/л) наноформи (наноZnO) у 

порівнянні із іонами Zn, а також продуктами хімічної та фізичної обробки стічних 

вод очисних споруд окремо, та у поєднанні із вказаними сполуками Zn, на склад 

металів у організмі прісноводного двостулкового молюска Elliptio complanata 

протягом 21-ї доби [81]. У тканинах зябер, травної залози і гонад визначали вміст 

Ag, Al, As, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Mn, Mo, Ni, Pb, Se, V та Zn, а також вміст МТ та 

рівень ПОЛ у травній залозі як показники токсичної дії. Результати показали, що 

нано-ZnO викликає у травній залозі молюсків зростання загального вмісту Zn, МТ 

та продуктів ПОЛ. Встановлено відмінності у впливі наноZnO та іонів Zn із 

найкращою дискримінацією за вмістом Al, As та Mo у травній залозі, тоді як в 

присутності стічних вод ефект нано-ZnO на металом наближався до ефекту іонів 

Zn. Особливо це проявлялось у змінах вмісту Ni, Cu, Se та Zn у травній залозі 

[253]. Відтак, присутність стічних вод могла призвести до дестабілізації НМ.  

За впливу на організм Ме-НМ, що містять складову органічної природи, 

ознаки біодеградації НМ видається доцільним виявляти за станом таких 

біомаркерів, як холінестеразна (ХЕ) та монооксигеназна активності 

(етоксирезоруфін-О-деетилазна активність (ЕРОД) [256]. Як відомо, ХЕ є 

функціональною мішенню дії тіокарбаматних та органофосфатних сполук, які 

призводять до пригнічення її активності, а система монооксигеназного окиснення 

активується ароматичними вуглеводнями, їх галогенпохідними та низкою інших 

органічних сполук [256]. При вивченні впливу Со-НМ, іонів Со та похідного NVP 

як органічної складової Со-НМ на двостулкового молюска Anodonta cygnea було 

виявлено, що ХЕ активність не пригнічується жодним з чинників [13], тоді як 

монооксигеназна активність вибірково збільшується під впливом органічної 
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складової [104]. 

Відтак, аналіз літературних даних свідчить, що МТ – це унікальні 

протеїни, здатні високоспецифічно зв’язувати іони d-металів у тіолатні кластери 

та брати участь у процесах АОЗ завдяки високій реакційній здатності тіолових 

груп. Металовмісні нанокомпозити на основі поліелектролітів, зокрема 

кополімеру NVP, становлять інтерес як альтернативні малодосліджені носії 

есенціальних металів у медицині, а також як перспективні технічні 

нанокомпозити. Проте ці НМ створюють нові ризики для людини та довкілля, 

методологічні основи оцінки яких ще тільки закладаються. Тому являло інтерес 

дослідити здатність до біодеградації Со- і Zn-наноматеріалів на основі NVP у 

організмі риб та земноводних із залученням МТ як металодепонувальних 

протеїнів.  
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РОЗДІЛ ІІ 

МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕНЬ 

2.1. Дослідні групи тварин 

Дослідження проводились на особинах чоловічої статі карася сріблястого 

(Carassius auratus gibelio (Bloch), Cyprinidae) масою 200 – 250 г (90 екземплярів) 

та жаби озерної (Rana ridibunda L., Ranidae) масою 8 – 10 г (90 екземплярів). 

Екземпляри тварин відбирали в урочищі Залізці у верхів’ ї ріки Серет, (притока 

р. Дністер) на території Тернопільської області: карася – з рибогосподарського 

ставу, а жаб – у заболочених ділянках цієї ж місцевості. Це умовно чиста 

місцевість у верхній ділянці річки, де поблизу відсутня інтенсивна людська 

діяльність, ведеться традиційне сільське господарство (49°46′08″ пн. ш. 25°05′23″ 

сх. д., с. Івачів, вище м. Тернопіль по р. Серет). За даними екологічних служб ця 

ділянка належить до найбільш чистих на території області 

[http://ecoternopil.gov.ua/index.php?option=com_content&task=view&id=12&Itemid=43]

Ділянку відбору визначали як умовно незабруднену, оскільки вона знаходилась у 

лісовій місцевості, далеко від промислових і аграрних підприємств та населених 

пунктів та відповідає такому критерію за результатами попередніх досліджень 

[73, 109, 113, 263]. 

Тварин доставляли в лабораторію у воді із природної водойми. Під час 

транспортування воду піддавали аерації. Для дослідження дії експериментальних 

чинників тварин адаптували до умов лабораторії протягом 7 діб. Тривалість 

експозиції становила 14 діб, що вважається найоптимальнішим терміном для 

аклімації гідробіонтів до дії екстремальних чинників. Експериментальні умови 

для риб створювали в басейнах об’ємом 200 л з розрахунку 1 особина на 40 л води 

(всього 12 басейнів), а для жаб - у плексигласових акваріумах об’ємом 40 л з 

розрахунку 1 особина на 4 л води (всього 6 акваріумів). Температуру води, рН та 

рівень розчиненого кисню контролювали з використанням аналізатора MP 525, 

ULAB (Україна). Вміст розчиненого кисню у воді підтримували на рівні 7,0 – 8,0 
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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.  

Тварин утримували в дехлорованій, відстояній воді, яку змінювали кожних 

дві доби, поновлюючи в експериментальних групах вміст досліджуваних сполук. 

Температура води становила 15 оС – 18 оС. Тварин годували комерційним кормом 

фірми “Акваріус” (Харків, Україна).  

За дослідження обох видів тварин формували п’ять груп – одна контрольна 

(К), іншим у воду додавали іони 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), у відповідних за співвідношенням металу та ПН у 

наноматеріалі концентраціях. Всі процедури з відбору й обробки тканин 

проводили на холоді. 

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). Досліди на рибах проводили згідно рішення комісії з 

біоетики Тернопільського державного медичного університету 

ім. І.Я. Горбачевського (протокол №3, 2011) та рішення комісії з біоетики 

Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка 

(протокол № 1, 2013 р.), а на жабах – згідно дозволу Міністерства екології та 

природних ресурсів (№ 466 від 17.04.2013) та рішення комісії з біоетики 

Тернопільського національного педагогічного університету (протокол № 2, 

2013 р.). 

Перед дослідженням тварин вимірювали (до мм) і зважували (до мг). 

Вимірювали також масу м’яких тканин та травної залози (печінки). За цими 

даними обраховували морфометричні індекси: Кондиційний фактор (КФ) 

обчислювали за рівнянням: КФ = [загальна маса (г)/загальна довжина3 (см)] × 100, 

соматичний індекс (СІ) – як співвідношення (маса обсушеної тканини (загальної 

або м’якої)/маса тіла) × 100, гепатосоматичний індекс (ГСІ) – як співвідношення 

(маса обсушеної тканини (загальної або м’якої) печінки/маса тіла) × 100 [188]. Риб 
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та жаб умертвляли під етерним наркозом. Присутність ядерних аномалій 

визначали в еритроцитах, вміст вітелогенін-подібних протеїнів (Втг-ПП) та 

вітелогеніну (Втг) – у плазмі крові, холінестеразну активність у жаб – у мозку, а 

всі інші показники – у печінці. Всі процедури з відбору й обробки тканин 

проводили при 4оС. 

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. 2.1.1) надано для дослідження канд. хім. наук Заіченко О.С. (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. Обрані нанокомпозити характеризуються такими 

характеристиками як малий розмір частинок, висока стабільність, а також 

специфічний гідрофільно-гідрофобний баланс.  

 

Рис. 2.1.1. Структура досліджуваних металовмісних наноматеріалів 

Вибір концентрації СoCl2 ґрунтувався на діапазоні концентрацій Со, 

притаманних для прісних водойм (4-110 мкг/л, де нижня межа вважається 

непошкоджуючою для прісноводних організмів, а верхня – викликає ознаки 

гострої токсичності (за даними US EPA) та фізіологічних концентраціях Со у 

крові людини з хром/кобальтовими імплантатами після тривалого часу 
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експлуатації (верхня межа 50 мкг/л) [80]. Обрана концентрація іонів Zn відповідає 

вмісту Zn у природних водоймах та досліджена за впливом на МТ коропових риб 

[20]. 

2.2. Виділення і хроматографічний аналіз металотіонеїнів 

МТ з тканин печінки риби та жаби виділяли шляхом хроматографії розчину 

термостабільних сполук [247]. Розчин термостабільних сполук 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 [146, 

267] та інгібітора протеаз фенілметилсульфонілфториду (0,1 мМ, “Sigma”, США). 

Гомогенат виготовляли з об’єднаних рівних наважок тканини з п’яти тварин 

дослідної групи та центрифугували протягом 45 хв. при 16 000 × g. Отриманий 

надосад інкубували 5 хв при 85 оС і знову центрифугували в тих самих умовах. 

Надосад, що містить розчинні термостабільні сполуки, піддавали гель-

розподільчій хроматографії на сефадексі G-50. Розподільчу хроматографію 

здійснювали 0,01 М трис-НCl буфером, рН 8,0 на колонці, заповненій сефадексом 

G-50 («Pharmacia»), з охолоджуючим кожухом розміром 50×1,5 см із швидкістю 

0,33 мл/хв. Для запобігання втрат металів, зв’язаних з протеїнами, в елюент не 

додавали ЕДТА. Вимірювали світлопоглинання проб при довжині хвилі 280 і 254 

нм (D280 і D254). Калібровку колонки здійснювали за допомогою протеїнів з 

відомою молекулярною масою – хімотрипсиногену (25,8 кДа), міоглобіну (17,0 

кДа), цитохрому с (12,3 кДа), убіквітину (8,4 кДа) та окисненого β-ланцюга 

інсуліну (3,4 кДа) (всі маркери фірми “Sigma”, США). МТ ідентифікували як 

низькомолекулярні термостабільні протеїни із високим показником 

співвідношення світлопоглинання D254/D280 [158]. 

Вміст металодепонувальної форми МТ (МТ-Ме) в розрахунку на 1 г 

тканини обчислювали за вмістом цинку, кадмію i міді в їх складі, використовуючи 

стехіометричні співвідношення їх специфічного зв’язування: m(MT)=ν(Zn, 

Сd)·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 
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Zn/Cd і Cu відповідно, що зв’язуються молекулою МТ за повного насичення [276]. 

Загальну концентрацію MT як тіолових сполук (МТ-SH) у тканині визначали 

у 30% гомогенаті в 20 мМ трис-сахарозному буфері за методом Viarengo А. та ін. 

(1997) за допомогою 5,5'-дитіо-біс-2-нітробензойної кислоти (ДТНБ) після 

екстракції в системі етанол/хлороформ. Вміст МТ-SH обчислювали виходячи із 

співвідношення: 1 моль MT еквівалентний 20 моль GSH і виражали в мкг на г 

вологої маси тканини.  

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 вторинних антитіл кон’югованих з пероксидазою хрону. 

Світлопоглинання утвореного імунного комплексу реєстрували при 492 нм на 

імуноферментному аналізаторі Stat-Fax-303+ (Awareness Technology, США). 

Лінійність вимірів оцінювали з використанням серійних розведень зразків. 

Допустимою межею лінійності вимірів вважали значення з коефіцієнтом 

детермінації R2 = 0,97± 0,02. 

 

2.3. Визначення показників антиоксидантно-прооксидантного стану 

Стан антиоксидантної системи (АОС) печінки оцінювали за 

супероксиддисмутазною [CОД, КФ 1.15.1.1] активністю, редокс-індексом 

глутатіону (RI GSH), утворенням оксирадикалів (ОР) (загальна концентрація та 

концентрація супероксид-аніону (O2• )), продуктів пероксидації ліпідів (ТБК-АП), 

протеїнів (КПП) та стійкого продукту їх кон’югації – ліпофусцину.  

Для визначення показників стану системи АОЗ виготовляли 10 %-ний 

гомогенат зразків тканини печінки в 50 мM К-фосфатному буферному розчині, рН 

7,4, використовуючи електричний гомогенізатор Поттера з тефлоновим пестиком. 

Для визначення вмісту оксирадикалів готували 10% гомогенат у HEPES-

сахарозному буфері pH 7,4. Визначення проводили у розчинній фазі гомогенату, 
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яку отримували для визначення супероксиддисмутази (СОД) в результаті 

центрифугування гомогенату протягом 10 хв. при 6 000 g, для визначення рівня 

оксирадикалів – в результаті його центрифугування протягом 45 хв. при 12 000 g. 

СОД-активність вимірювали за зниженням швидкості відновлення 

нітротетразолію синього в присутності феназинметасульфату і НАДН [53]. Для 

визначення використовували 1 мл супернатанту з 10 % гомогенату тканини. Для 

визначення активності Mn-СОД супернатант витримували попередньо 60 хв при 0 
оС в присутності 5 мМ KCN, чим досягали повного пригнічення активності Cu,Zn-

СОД [121]. Активність ферменту виражали в умовних одиницях (у.о.). За у.о. 

приймали активність ферменту, здатну викликати зниження оптичної густини в 

процесі відновлення нітротетразолію синього в дослідній пробі на 50 % в 

розрахунку на 1 мг протеїнів тканини. 

Вміст загального глутатіону (GSHt) визначали в гомогенаті тканини після 

повного відновлення глутатіону за допомогою глутатіонредуктази («Sigma», 

США) з використанням реактиву Елмана [41]. Ферментну реакцію ініціювали 

додаванням глутатіон-редуктази (1,9 од., 0,037 мл 50 U/ml) і реєстрували рівень 

утворення 5,5'-дитіо-біс-2-нітробензойної кислоти (ДТНБ) спектрофотометрично 

при 412 нм кожні 30 с протягом 120 с. Стандартні розчини виготовляли з 

відновленого глутатіону. Для визначення вмісту окисненого глутатіону (GSSG), 

за 60 хв до визначення до інкубаційної суміші додавали 2-вінілпіридин до 

кінцевої концентрації 2 % [129], а вміст відновленого глутатіону (GSH) 

обчислювали як різницю концентрацій загального глутатіону та його окисненої 

форм. Редокс-індекс (RІ) GSH обраховували як співвідношення ([GSHt]–

[GSSG])/[GSHt]. 

Утворення оксирадикалів (ОР) 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 [228]. Флуоресценцію реєстрували на флуоресцентному 

мікропланшетному рідері f-max Molecular Device (США). 
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Утворення супероксиданіону (O2
• ) визначали у розчинній фазі гомогенату 

за відновленням цитохрому с, яке вимірювали спектрофотометрично [135]. 

Визначали інтенсивність поглинання при 550 нм. Кількість утвореного 

супероксиданіону HO2 (O2
• ) визначали за молярним коефіцієнтом екстинції 

цитохрому с (ε=2,1·104 M–1cм–1) і виражали в нмоль відновленого цитохрому с /мг 

розчинного протеїну хв. 

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 

перекисного окиснення ліпідів (ПОЛ), а осад –карбонільних похідних протеїнів 

(КПП) [9].  

Для характеристики ПОЛ вимірювали утворення ТБК-активних продуктів 

у реакції з 2-тіобарбітуровою кислотою (ТБК) [196]. Утворення ТБК-активних 

продуктів обчислювали за інтенсивністю поглинання забарвленого у рожевий 

колір комплексу при 532 нм проти контролю на реактиви за молярним 

коефіцієнтом екстинції комплексу ε= 1,56·105 М –1 см –1 і виражали у нмоль/г 

тканини. 

КПП визначали за їх здатністю утворювати 2,4-динітрофенілгідразони [11, 

226] при інкубації проб за присутності 0,1 М 2,4-динітрофенілгідразину в 2 М 

HCl. Оптичну густину реєстрували при 370 нм проти контролю. На основі 

молярного коефіцієнту екстинції (ε = 2,1×104 М-1 см-1) знаходили вміст 

фенілгідразонів. 

Кінцеві продукти окисного ураження клітин оцінювали за накопиченням 

стабільних похідних окиснених ліпідів та протеїнів, що відкладаються у лізосомах 

[173]. Для визначення вмісту ліпофусцину в тканині печінки зразок тканини 

масою 250 мг гомогенізували у 5 мл хлороформно-метанольної суміші (2:1, v/v) та 

центрифугували при 4000×g протягом 20 хв для видалення клітинних уламків. 

Супернатант переносили в пластикові центрифужні пробірки, нашаровували на 

нього 2,5 мл деіонізованої води, ретельно перемішували пробу, після чого 

центрифугували при 6000g протягом 20 хв. Водно-метанольний надосадовий шар 
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відбирали, а до хлороформного шару знову додавали 2,5 мл деіонізованої води і 

повторювали процедуру його очистки. Очищений у такий спосіб нижній 

хлороформовий шар обережно відбирали та доводили до сухого стану. Зразок 

зважували та розчиняли в 1 мл хлороформу. Реєстрували 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). Результати стандартизували за хінін 

сульфатом (1 мкг/мл) в 0,1 н H2SO4. 

2.4. Оцінка відновного статусу  

Для оцінки відновного статусу у тканині печінки визначали 

лактатдегідрогеназну активність (ЛДГ), (КФ 1.1.1.27), вміст та співвідношення 

лактату та пірувату [14, 124, 165].  

ЛДГ-активність визначали спектрофотометрично у розчинній фазі 

гомогенату за швидкістю окиснення НАДН при 340 нм у фосфатно-піруватному 

розчині за зменшенням значення оптичної густини. Об’єм проби доводили 50 мМ 

К-фосфатним буфером рН 7,4. Реакцію ініціювали додаванням НАДН. 

Світлопоглинання проби реєстрували щохвилини протягом 4 хв. Активність ЛДГ 

обраховували з використанням молярного коефіцієнту екстинції НАДН 

(ε=6,22·106 М-1см-1) та виражали в мкмоль/(хв×мг протеїну). 

Вміст лактату та пірувату визначали спектрофотометрично у 

депротеїнізованому фільтраті у присутності D-ЛДГ Lactobacillus leichmannii та 

НАД+ або НАДН відповідно, використовуючи молярний коефіцієнт екстинції 

НАДН при 340 нм (ε = 6,22·106 М-1см-1) [14, 124, 165].  

 

2.5. Визначення параметрів цитотоксичності 

Пошкодження ДНК визначали за вмістом фрагментованої депротеїнізованої 

ДНК в сумарній ДНК методом лужного осадження 10 % гомогенату тканини в 

50 мМ трис-ЕДТА буфері, рН 8,0, що містить 0,5% натрій додецил сульфат 
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(«Sigma», США). Супернатант містить пошкоджені молекули ДНК, а осад – білок 

та цілісну ДНК. 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) при хвилі збудження (ex.) = 360 нм та випромінювання (em.) = 450 нм [197]. 

Для приготування калібрувального розчину використовували комерційний 

препарат ДНК («Sigma», США). Проби містили ДНК в діапазоні 1,5-25 мкг/мл. 

Частку фрагментованої ДНК виражали у відсотках до сумарної ДНК в пробі.  

Генотоксичний ефект як характеристику ураження хроматину, визначали за 

появою в еритроцитах мікроядерець та ядерних аномалій. Клітини фіксували у 

розчині метанол/оцтова кислота у співвідношенні 3:1. Появу аномалій 

спостерігали після забарвлення препаратів 3% розчином Гімзи під мікроскопом 

під олійною імерсією, ×1000 і виражали в розрахунку на 1000 клітин (‰) [52]. 

Загальна кількість проаналізованих клітин на цитологічному препараті складала 

не менше 2000 клітин в кожному випадку. 

Ензиматичну активність катепсину D [КФ 3.4.23.5] визначали 

спектрофотометрично за утворенням кислоторозчинних продуктів ензиматичного 

гідролізу гемоглобіну [90]. Реакційна суміш містила 50% гомогенат тканини у 

0,25 М розчині сахарози та, як субстрат, 1 % розчин бичачого гемоглобіну 

(«Sigma», США) в 0,1 М ацетатному буфері (рН 5,0). Ензиматичну реакцію 

зупиняли додаванням 10 % розчину трихлорооцтової кислоти до кінцевої 

концентрації 2%. Для визначення загальної активності катепсину D зразок 

гомогенату тканини попередньо обробляли 1 % розчином тритону Х-100 

(«Sigma», США) протягом 10 хв при +37оС. Контрольну пробу перед додаванням 

10% розчину трихлорооцтової кислоти інкубували при +4оС протягом 30 хв. 

Активність катепсину D розраховували за різницею оптичної густини при 

довжині хвилі 280 нм дослідної та контрольної проби та виражали в нмоль 

тирозину /(хв ×мг протеїну). 

Для визначення активності каспази-3 готували гомогенат тканини печінки у 

співвідношенні 1:3 v/v із сумішшю, яка містила 4% Тритон Х-100, 5 мМ ЕДТА, 

5 мМ дитіотреітолу, 5 мМ MgCl2 та 350 мкг/мл фенілметилсульфоніл флуориду. 
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Інкубаційну суміш витримували протягом 10 хв на льоді. Центрифугували 

протягом 5 хв, 12 000 об/хв. До аліквоти супернатанту, що містила 100 мкг білка 

додавали 50 мкл буферу та 10 мкл 2 мМ розчину синтетичного тетрапептиду 

ацетил-Асп-Глу-Вал-Асп п-нітроаніліду та інкубували протягом 2 год. при 37 оС. 

Інтенсивність світлопоглинання, яка прямо пропорційна концентрації продукту 

гідролізу ацетил-Асп-Глу-Вал-Асп п-нітроаніліду каспазою 3 – п-нітроаніліну, 

визначавали при 405 нм. Активність каспази-3 обраховували з використанням 

мілімолярного коефіцієнту екстинції εmM=10.5 та виражали в нмоль/мг протеїну 

[150]. 

Холінестеразну активність (ХЕ) [КФ 3.1.1.7] визначали колориметричним 

методом Елмана при 25 oC за здатністю гідролізувати ацетилтіохолін йодид. Як 

індикатор тіолових груп використовували ДТНБ [29]. Реакцію ініціювали за 

допомогою ацетилтіохолін йодиду. Кінцева концентрація реагентів становила: 

4,74×10-4 М ацетилтіохолін йодиду та 3,15×10-4 М ДТНБ. Активність 

холінестерази виражали в нмоль гідролізованого ацетилтіохолін йодиду хв-1мг 

протеїну -1. 

Цитотоксичність також діагностували за порушенням стабільності 

лізосомальних мембран, яку оцінювали за часом утримування лізосомами печінки 

нейтрального червоного, катіонного барвника, який проникає через мембрани 

клітин шляхом неіонної дифузії, акумулюється внутрішньоклітинно у лізосомах, 

де зв’язується із аніонним центром у лізосомальному матриксі. Клітини 

досліджували під олійною імерсією при 1000× збільшенні. Реєстрували процес 

виходу нейтрального червоного із лізосом, до моменту вивільнення 

акумульованого барвника з більше ніж 50% клітин згідно Lowe D. M. та ін. [170]. 

 

2.6. Активність систем трансформації ксенобіотиків та вітелогенезу 

Активність системи мікросомального окиснення характеризували за 

активністю мікросомальної етоксирезоруфін-О-деетилази (ЕРОД) [102], яку 

визначали за утворенням резоруфину при 572 нм [162] у осаді мікросом, 
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одержаному преципітацією з іонами кальцію в 80 мМ CaCl2 в 10 мМ Tris-HCl 

буфері, рН 7,4. Реакційна суміш містила 2,2 мл 0,1 M Tris-HCl, pH 8,0, 

виготовленого на 0,1 M NaCl, 2 мкМ 7-етоксирезоруфіну та від 5 до 150 мкг 

мікросомального протеїну в кінцевому об’ємі 2,5 мл. Реакцію ініціювали 

додаванням 0,5 мM НАДФН. Активність ЕРОД обчислювали використовуючи 

молярний коефіцієнт екстинції 73,2 мМ–1·см–1 і відносили до вмісту 

мікросомального протеїну. 

Вміст цитохрому Р450 (CYP450) 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 

вторинних антитіл, кон’югованих з пероксидазою хрону. Світлопоглинання 

утвореного імунного комплексу реєстрували при 492 нм на імуноферментному 

аналізаторі Stat-Fax-303+ (Awareness Technology, США). Лінійність вимірів 

оцінювали з використанням серійних розведень зразків. Допустимою межею 

лінійності вимірів вважали значення з коефіцієнтом детермінації R2 = 0,97± 0,02.  

Глутатіон-S-трансферазну (ГSТ)-активність [КФ 2.5.1.18] визначали 

спектрофотометрично за утворенням адуктів 1-хлоро-2,4-динітробензолу з 

глутатіоном [130]. Реакційна суміш містила 2,1 мл 100 мM Тріс буферу pH 7,4, 0,1 

мл 1 мM глутатіону та 0,05 мл розчинної фази гомогенату тканини. Реакцію 

ініціювали додаванням 0,1 мл 1 мM 1-хлоро-2,4-динітробензолу в етанолі. 

Утворення адукту S-2,4-динітрофеніл глутатіону реєстрували через 2 хв за 

збільшенням інтенсивності світлопоглинання при 340 нм проти контролю на 

реактиви. Активність ферменту обраховували за коефіцієнтом екстинції 

комплексу (9.6 мM−1 cм−1) і виражали в нмоль (комплексу)/(хв⋅мг протеїну). 

Вміст вітелогенінподібних протеїнів (Втг-ПП) –визначали у сироватці 

крові як вміст лужнолабільних фосфатів за методом Nagler J. J. та ін. [189], який 

ґрунтується на осадженні ліпофосфопротеїнів трихлороцтовою кислотою та їх 

лужному гідролізі для виділення лабільних фосфатів. Для цього один об’єм 

охолодженої до 0о С 20 % трихлороцтовою кислотою змішували з рівним об’ємом 
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крові і залишали при кімнатній температурі на 15 хв, а тоді центрифугували при 

10 000 × g (10 хв при 4 оC). Осад протеїнів ресуспендували в 0,3 мл 1 M NaOH і 

нагрівали 60 хв при 75 оC, після чого визначали вміст фосфату колориметричним 

фосфомолібденовим методом. 

Концентрацію вітелогеніну (Втг) в 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. В якості позитивного контролю були використані зразки 

плазми крові коропа. Світлопоглинання утвореного імунного комплексу 

реєстрували при 492 нм на імуноферментному аналізаторі Stat-Fax-303+ 

(Awareness Technology, США). Лінійність вимірів оцінювали з використанням 

серійних розведень зразків. Допустимою межею лінійності вимірів вважали 

значення з коефіцієнтом детермінації R2 = 0,97± 0,02.  

Концентрацію протеїну в гомогенаті, розчинній фазі гомогенату, 

мікросомальній фракції, плазмі та сироватці крові визначали за методом 

O. Lowry H. та співр. [222], який ґрунтується на здатності мідних похідних 

протеїна відновлюватись реактивом Фоліна з утворенням забарвлених продуктів 

реакції. Вміст протеїнів обчислювали за калібрувальною кривою, побудованою на 

тваринному альбуміні (Albumin animal) і виражали в мг протеїну/г тканини. 

2.7. Визначення вмісту металів 

Вміст металів (Zn, Cu, Co та Cd) у зразках води, тканини печінки та 

фракціях МТ жаби та риби вимірювали після спалювання зразків у перегнаній 

нітратній кислоті в співвідношенні 1:5 (маса:об’єм) [73]. Воду попередньо 

упарювали в 50 разів. Для визначення вмісту металу в вологій тканині та розчині 

термостабільних протеїнів використовували наважки тканини масою 250 мг. 

Попередньо перед озоленням, з хроматографічних фракції МТ (елюат) тканини 

печінки після гель-фільтрації термостабільного екстракту тканини упарювали 
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елюент. Вміст Zn, Co та Cu визначали на атомно-абсорбційному 

спектрофотометрі С-115 («Ломо»), Cd - на атомно-абсорбційному 

спектрофотометрі С-600 («Selmi») і виражали в мкг, мкмоль або нмоль на г сирої 

маси тканини. Точність вимірювань перевіряли за комерційними стандартами. 

Вміст металу у складі інших, ніж МТ, компонентах обчислювали як різницю 

середніх значень його вмісту. 

2.8. Математичні методи обробки даних 

Результати вимірів подані у вигляді M±SD для 8 тварин (аналізи 

біохімічних маркерів), 14 – (морфометричні дані), 3 повторів (аналіз води та 

хроматографічний аналіз МТ). 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. 

Вірогідною вважали відмінність між рядами за р<0,05.  

Взаємозв’язок між біохімічними показниками зразків тканин 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 експериментальні групи тварин визначали за 

допомогою дискримінантного аналізу та побудови класифікаційного дерева. 

Для оцінки стану рівноваги в системі АПС тканини печінки обчислювався 

Інтегральний індекс оксидативного стресу (ІОС) за співвідношенням показників 

стану антиоксидантних чинників (СОД (сумарна активність), GSH) та 

прооксидантних проявів (ТБК-АП, КПБ та GSSG) після уніфікації величин 

показників із врахуванням стандартного квадратичного відхилення.  

Аналіз біологічних параметрів здійснювали, використовуючи комп’ютерні 

програми Statistica v 10.0 та Exel для Windows-2007. 
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РОЗДІЛ ІІІ 

ВЛАСТИВОСТІ МЕТАЛОТІОНЕЇНІВ НИЖЧИХ ХРЕБЕТНИХ 

ТВАРИН ЗА ВПЛИВУ МЕТАЛОВМІСНИХ НАНОКОМПОЗИТІВ ТА ЇХ 

СКЛАДОВИХ 

 

3.1. Металотіонеїни карася Carassius auratus   

3.1.1. Хроматографічний аналіз. Металотіонеїни (МТ) реалізують свої 

біологічні функції, які полягають у депонуванні іонів важких металів та 

антиоксидантному захисті, головним чином у стресорних ситуаціях, завдяки 

посиленій експресії під впливом численних індукторів [60, 148, 256]. Тому являло 

інтерес дослідити їх участь в адаптаціях карася до дії НМ. 

Термостабільні протеїни тканин карася при хроматографії на сефадексі G-50 

утворюють дві фракції (рис. 3.1.1), остання з яких нами була ідентифікована як 

МТ-вмісна за термостабільністю, низькою молекулярною масою (7-8 кДа) та 

високим співвідношенням спектральних показників D254/D280 (2,4 проти 1,1 у 

високомолекулярної фракції), яке вказує на наявність металотіолатних кластерів 

та відсутність ароматичних амінокислотних залишків в складі білку [136]. 

А Б 

Рис. 3.1.1. Профілі елюції термостабільних протеїнів печінки карася на 

Сефадексі G-50 за дії Со-НМ (А), Zn-НМ (Б) та їх складових. Горизонтальною 

лінією виділена МТ-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 
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Як видно з рис. 3.1.1, дія обох досліджуваних НМ викликала, на відміну від 

інших чинників, зміну профілю елюції протеїнів із зменшенням об’єму 

високомолекулярної фракції у випадку Со-НМ та із появою фракції з проміжним 

об’ємом виходу у випадку Zn-НМ. Це свідчить про зміну властивостей 

термостабільних протеїнів. Зокрема дія Zn-НМ, очевидно, приводить до 

олігомеризації МТ із появою типової олігомерної фракції [25, 106]. 

УФ-спектри фракцій протеїнів (рис. 3.1.2) свідчать, що дія Zn викликає 

зміну спектральних властивостей МТ, зокрема диференціацію двох піків у 

середньому ультрафіолеті – з максимумом близько 245 нм та близько 255 нм. 

Останній з піків є типовим для природних поліметалічних МТ [83], а перший 

відповідає «блакитному зміщенню», що є типовою ознакою для Zn-МТ. Вплив 

ПН проявляється у спектрі високомолекулярної фракції як поява додаткового піку 

в ближньому ультрафіолеті, що може бути ознакою присутності ароматичних 

сполук, зокрема і складових ПH.  

А Б 

Рис. 3.1.2. Спектри поглинання в ультрафіолетовій частині спектра 

термостабільних протеїнів печінки карася за дії Со-НМ (А), Zn-НМ (Б) та їх 

складових, отриманих в результаті елюції їх суміші на Сефадексі G-50 

 

3.1.2. Концентрація металотіонеїнів у тканині печінки карася. Згідно 

результатів визначення концентрації MT-SH встановлено збільшення загального 

вмісту цього протеїну у тканині печінки карася, особливо істотно за дії Со, Со-

НМ та ПН, тоді як Zn та Zn-НM, навпаки, істотно зменшують його (рис. 3.1.3). 

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 
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тканині забезпечується досить великий резерв протеїну МТ, не залученого у 

зв’язування металів, причому за дії Со та Со-НМ цьому відповідає реальне 

збільшення концентрації MT-SH. Існування стабільної форми МТ, яка неповністю 

насичена іонами металу (Zn5), описано і в літературі [61, 106].  

А Б 

В 

Рис. 3.1.3. Концентрація 

металотіонеїнів у печінці карася: А – 

загальна концентрація (MT-SH), Б – 

металодепонувальної форми (МТ-

Ме), В – співвідношення 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 

Отже, у цих групах створюється реальна можливість залучення 

антиоксидантного потенціалу МТ у захист тканини від впливу прооксидантних 

чинників. За впливу Zn та Zn-НM, навпаки, повністю реалізується 

металoдепонувальний потенціал цих протеїнів.  

Згідно даних імуноензимного аналізу, концентрація протеїну МТ, який 

зв’язується з антитілом (МТі), зменшується у всіх дослідних групах (рис. 3.1.4). 

Причиною зменшення вмісту МТі, що спостерігалось у кожній дослідній групі, 

може бути спонтанна модифікація, полімеризація, втрата металу або, навпаки, 

гіперметалювання протеїну, що призводить до втрати протеїном імунологічної 

активності [40]. Як відомо, нехелатована або апоформа металотіонеїну в клітинах 

є досить стабільною. З іншого боку, певні розбіжності у закономірностях 

відповіді MTi та MT-Me можуть відображати феномен додаткового зв’язування 
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металу з МТ – більше, ніж сім двовалентних іонів на молекулу 

(суперметилювання МТ) [40, 61]. Тому важливо співставити показники 

концентрації МТ, отримані різними методами.  

 

 

К                Со         Со-НМ     Zn         Zn-НМ      ПН 

Рис. 3.1.4. Визначення імунореактивної форми металотіонеїнів (МТі) в 

печінці карася за дії металовмісних наноматеріалів та їх складових за допомогою 

імуноензимного методу (ELISA) 

 

3.1.3. Роль металотіонеїнів у депонуванні металів у печінці карася. 

Результати визначення вмісту металів у тканині печінки та у складі МТ печінки 

карася представлено у табл. 3.1.1, 3.1.2. З таблиці 3.1.1 видно, що вміст 

досліджуваних елементів в контролі зменшується у порядку (Zn>Cu>Co>Cd), 

причому вміст Zn у тканині на порядок вищий від вмісту Cu, Co та на два порядки 

від вмісту Cd. Дія Co як у вільному вигляді, так і у складі Со-НМ, приводить до 

зростання його вмісту у тканині. На рівні тканини спостерігається також 

збільшення вмісту Co і у інших групах (за виключенням групи Zn-НM) та 

збільшення вмісту Cu у більшості груп (за виключенням груп Zn-НM та ПН). 

Вміст Zn у тканині істотно зменшується у всіх дослідних групах. Вміст Cd у 

тканині не зазнає суттєвих відмінностей між експериментальними групами. Отже, 

на рівні металoакумулювальної здатності тканини проявляються принципові 

відмінності в акумуляції редокс активних металів Со та Cu з одного боку та 
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редокс стабільного Zn – з іншого, причому не встановлено специфічну 

відповідність між діючим металом та збільшенням його концентрації у тканині. 

Таблиця 3.1.1. Вміст металів у тканині печінки карася за дії металовмісних 

наноматеріалів та їх складових, мкг/г тканини, М±m, n=8 

Метал Контроль Co Co-НМ Zn Zn-НM ПН 

Cu 4,0±0,5 6,0±0,9* 3,0±0,3* 5,1±0,6* 4,8±1,1 1,2±0,2* 

Zn 64,6±9,9 42,1±4,4* 31,1±2,5* 45,8±4,9* 47,4±4,2* 26,0±3,2* 

Cd 0,81±0,06 0,70±0,04* 0,71±0,06 0,87±0,09 0,83±0,08 0,80±0,04 

Co 1,0±0,2 3,1±0,7* 2,3±0,6* 1,7±0,1* 1,0±0,1 2,6±0,3* 

Примітка. Тут і далі: * – відмінності порівняно з контролем вірогідні, 

p<0,05. 

Концентрація металів, депонованих у складі МТ в контролі зменшується в 

ряді Zn>Cu=Cd>Co. Вміст Zn за дії всіх металовмісних чинників та вміст Co за дії 

всіх чинників у складі МТ зростає (табл. 3.1.2). При цьому найбільш ефективною 

виявляється дія відповідного виду металу у складі НМ, як для Co, так і для Zn. 

Отже, акумуляція надлишку металу 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.  

Таблиця 3.1.2. Вміст металів у складі металотіонеїнів печінки карася за дії 

металовмісних наноматеріалів та їх складових, мкг/г тканини, М±m, n=3 (для 

об’єднаних зразків від 5 тварин) 

Метал К Co Co-НМ Zn Zn-НM ПН 

Cu 0,37±0,04 0,28±0,03* 0,28±0,03* 1,02±0,11* 1,19±0,12* 0,22±0,02* 

Zn 2,4±0,2 3,7±0,4* 4,0±0,4* 5,6±0,6* 6,7±0,8* 2,8±0,3 

Cd 0,21±0,02 0,13±0,01* 0,18±0,02 0,21±0,02 0,22±0,02 0,18±0,02 

Co 0,14±0,01 0,52±0,05* 0,93±0,09* 0,27±0,03* 0,28±0,03* 0,41±0,04* 

Вплив Со, Со-НМ та ПН приводить до якісних змін у складі металів змінної 

та стабільної валентності у складі МТ (табл. 3.1.3) за рахунок зростання частки 

Co. Cd, як відомо, вибірково акумулюються з МТ печінки, навіть за низьких 
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концентрацій у середовищі. Тому, обчислюючи вміст МТ за вмістом металів у їх 

складі, Сd включають у обрахунки. Проте Cd-МТ ефективно виводяться із 

печінки у нирки [191, 244]. У нашому дослідженні підтверджено присутність 

цього елементу у складі МТ, проте у незначній кількості по відношенню до інших 

металів.  

Таблиця 3.1.3. Співвідношення вмісту металів у складі металотіонеїнів 

печінки карася за дії металовмісних наноматеріалів та їх складових (у наближенні 

до першого знаку), М±m, n=3 (для об’єднаних зразків від 5 тварин)  

Метал Контроль Co Co-НМ Zn Zn-НM ПН 

(Zn+Cd)/(Co+Cu) 3,6 2,6 1,7 3,5 3,7 2,6 

Встановлений нами факт збільшення вмісту Cu в тканинах за дії Zn-НМ 

узгоджується із даними, згідно яких у гепатопанкреасі і нирках карпа, 

акліматизованого у водопровідній воді, винайдений Cu-зв’язуючий МТ, причому 

концентрація Cu в печінці зростає при дії Zn [234]. 

Відтак, результати визначення і співставлення вмісту металів у тканині та 

МТ печінки карася свідчать про специфічність впливу кожного металу, яка 

проявляється за впливу як іонної форми, так і нанокомпозиту даного металу. Для 

дії Co та Со-НМ встановлено, активацію антиоксидантного потенціалу МТ в 

результаті збільшення частки концентрацій MT-SH/MT-Me, а для дії Zn та Zn-НМ 

– збільшення концентрації метальованої форми МТ, та, ґрунтуючись на факті 

зменшення вмісту імунореактивної форми МТ, суперметальованої форми МТ, що 

втрачає типову кластерну структуру. 

 

3.2. Металотіонеїни жаби Rana ridibunda 

3.2.1. Хроматографічний аналіз. Для аналізу вмісту металів у складі МТ 

ми виділяли хроматографічну фракцію, що містить МТ (рис. 3.2.1). 

Низькомолекулярна фракція з молекулярною масою близько 8 кДа була 

ідентифікована як МТ-вмісна фракція за загальноприйнятими ознаками 

термостабільності, низької молекулярної маси та високим рівнем співвідношення 
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показників світлопоглинання при 254 і 280 нм (D254/D280). 

Слід відзначити, що для жаб із всіх груп профіль елюції термостабільних 

протеїнів не має принципових відмінностей, а отже МТ є досить стабільною 

структурою, яка не піддається олігомеризації, як це спостерігається за токсичних 

впливів прооксидантів [113, 114]. 

 

Рис. 3.2.1. Профілі елюції термостабільних протеїнів печінки жаби на 

Сефадексі G-50 за дії металовмісних наноматеріалів та їх складових. 

Горизонтальною лінією виділена МТ-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 

Спектральні властивості фракції відповідали МТ – максимум поглинання 

при 254 нм, зумовлений поглинанням металoтіолатних кластерів, та відсутність 

максимуму поглинання при 280 нм у зв’язку із відсутністю у складі МТ 

ароматичних залишків [24, 155].  

 

Рис. 3.2.2. Спектри поглинання в ультрафіолетовій частині спектра 

термостабільних протеїнів печінки жаби за дії Со-НМ, Zn-НМ та їх складових, 

отриманих в результаті елюції їх суміші на Сефадексі G-50 
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У спектрах МТ жаби, порівняно із МТ карася [25, 60, 267] характерний зсув 

піку у ближню УФ-область, що може бути пов’язано із відмінностями складу 

металів МТ жаб та риб, зокрема порівняно вищою часткою Cu у складі МТ жаби, 

про що повідомляється у роботах [114, 185]. 

 

3.2.2. Концентрація металотіонеїнів у тканині печінки жаби. Отримані 

результати свідчать, що вплив діючих чинників по-різному проявляється для 

загальної концентрації МТ у тканині (МТ-SH) та концентрації 

металодепонувальної форми МТ (МТ-Ме) та імунореактивної форми, що має 

типові ознаки дводоменної структури (МТі). Як видно з рисунка 3.2.3, всі 

чинники крім Zn, особливо ПН, викликали збільшення загального вмісту МТ-SH. 

Поряд з цим, вміст МТі зменшується за дії Со і Со-НМ, проте зростає за дії Zn-

НМ.   

А Б 

В Г 

Рис. 3.2.3. Концентрація металотіонеїнів у печінці жаби: А – загальна 

концентрація (MT-SH), Б – металодепонувальної форми (МТ-Ме), В – 

співвідношення концентрацій MT-SH/МТ-Ме, Г – імунореактивної форми 

металотіонеїнів (МТі), М±m, n=8 
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Визначення вмісту функціонально активної форми МТі, яка реагує із 

антитілом, спорідненим до N-кінцевогоβ-домену [40], дозволяє уточнити природу 

реакції МТ на вплив чинннника. Ми використали поліклональні антитіла кролика, 

які взаємодіють із МТ не лише тріски, але й широкого кола риб та продукують 

помітний сигнал із термостабільним екстрактом печінки жаби подібно до реакції 

із контролем, яким слугував термостабільний екстракт печінки коропа (Cyprinus 

carpio), причому спроба виявити такий сигнал із аналогічним матеріалом 

двостулкового молюска не дала такої реакції. Ця реація грунтується на взаємодії 

антитіл, з двома консервативними для хребетних імунологічно домінантниими 

регіонами, в N-кінцевій ділянці (залишки 1–29) поліпептидного ланцюга МТ. Ця 

ділянка молекули містить, зокрема, ацетильований метіонін (залишки 1–5) та 

кластер лізину (залишки 20–28) [155, 275].   

Поєднання різних методів визначення концентрації МТ як 

багатофункціонального протеїну у нашому дослідженні також продемонструвало 

високий рівень варіабельності кількості МТ у різних формах. Воно показало, що 

за впливу Со, Со-НМ та ПН в печінці жаби зростає загальний вміст МТ-SH, (за 

впливу ПН більше як у 10 разів) та зменшується вміст (лише за впливу Со і Со-

НМ) та частка металодепонувальної форми протеїну – МТі. Дія Zn не викликає 

змін концентрації МТ, а дія Zn-НМ призводить до збільшення вмісту MT-SH та, 

особливо, МТі (у 2,5 рази).  

Якщо співвідношення концентрацій MT-SH/MT-Me у жаб у контролі 

становить «1,1», то у дослідних групах це співвідношення зростає до ~7 та, навіть, 

11,5 (за впливу ПН) у всіх групах, за виключенням групи, що піддавали дії іонів 

Zn. 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, лише за дії Zn та, 

меншою мірою, Zn-НМ існує відносна збалансованість загальної та 

функціонально активної форм МТ (MT-SH, MT-Me та MTi) у печінці жаби, а за 

інших умов зростає вміст МТ у металoнезв’язаній (апо-) формі. 
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Відтак, в результаті неповного насичення МТ металами, у клітинах печінки 

жаби забезпечується досить великий резерв протеїну МТ, не залученого у 

зв’язування металів (апоформа, Т), особливо за дії Co та Со-НМ та ПН. Отже, у 

цих групах створюється реальна можливість залучення антиоксидантного 

потенціалу МТ у захист тканини від впливу прооксидантних чинників. За впливу 

Zn та Zn-НM, навпаки, повністю реалізується металoдепонувальний потенціал 

цих протеїнів, причому за дії Zn-НМ цьому відповідає реальне збільшення вмісту 

цієї форми МТ у 2,5 рази порівняно із контролем. 

 

3.2.3. Роль металотіонеїнів у депонуванні металів у печінці жаби. 

Визначення вмісту металів у складі МТ (табл. 3.2.1) виявило, що надлишок Zn 

акумулюється селективно лише за впливу Zn (10,6% загального металу у контролі 

та 24,9% у Zn-групі), тоді як вміст Со-МТ зростає у більшості груп за 

виключенням Zn-НМ, проте неспецифічно по відношенню до загального вмісту 

металу у тканині (MT містять ~ 12–13% загального Co у тканині у всіх групах).  

Таблиця 3.2.1. Вміст металів у складі металотіонеїнів печінки та у інших 

компонентах цієї тканини у жаби, нмоль/г вологої маси тканини, М±m, n=8  

Показник К Co Сo-НМ Zn Zn-НМ ПН 

Cu-MT 3,3±0,4a 7,1±0,7b 2,4±0,2c 7,6±0,8b 3,9±0,3d 33,6±3,9e 

Zn-MT 237,6±19,7a 155,7±18,9b 94,0±9,9c 378,2±41,9d 132,7±11,7b 261,1±27,2a 

Cd-MT 0,9±0,1a 6,5±0,6b 1,9±0,2c 2,7±0,3d 3,0±0,3d 0,9±0,1a 

Co-MT 13,4±1,5a 18,2±1,5b 15,2±1,4 аc 20,9±2,1b 6,8±0,6d 20,8±2,1b 

Cu:Zn:Co:Cd(МТ) 4:264:15:1 1:24:3:1 1:50:8:1 3:140:8:1 1:44:2:1 37:290:23:1 
Cu (інші) 74,9±8,1a 64,8±6,1a 55,5±5,2b 73,7±7,1a 72,6±7,1a 16,4±1,5c 

Zn (інші) 2006±197a 1923±167a 1683±176b 1142±111c 1337±126d 722±65e 

Cd (інші) 10,7±1,2a 8,6±0,9b 21,3±1,7c 19,6±2,0c 14,8±1,5d 7,1±0,8b 

Co (інші) 100,1±9,3a 125,8±11,2b 73,0±6,9c 84,2±7,1d 127,1±13,2b 64,0±6,2e 

Обчислення частки металів у складі МТ по відношенню до їх загальної 

концентрації у тканині печінки показало, що у жаби лише близько 1−3 % Cu 

зв’язано з МТ та іншими термостабільними компонентами, що підтверджується і 

результатами [113], тоді як у риб та молюсків 20−40 % Cu в тканинах знаходиться 

в складі МТ [261, 266, 267]. Поряд з цим, співвідношення кількості металів 
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Zn: Cu : Cd у складі МТ свідчить про відносно високу частку міді у їх складі, 

оскільки становить 9,9 : 4,4 : 1,0.  

Отже, із двох досліджуваних видів тварин МТ жаби містять найвищий вміст 

Cu та її частку по відношенню до Zn. Можна прогнозувати, що такі протеїни 

найлегше окиснюються і втрачають метал. 

За вмістом у тканині печінки жаби метали розташовуються в ряді Zn ≈ Cu 

~Со >> Cd (рис. 3.2.4), причому вміст Сu у печінці жаби виявився значно вищим, 

ніж типовий вміст Cu у печінці хребетних тварин [65, 73, 140].  

А Б 

В Г 

Рис. 3.2.4. Вміст металів у тканині печінки жаби: А – цинку, Б – кобальту, 

В – міді, Г – кадмію за дії на організм металовмісних наноматеріалів та їх 

складових, М±m, n=8 

Разом з тим, у організмі жаби повинні, очевидно, інсувати механізми, які 

забезпечують толерантність до підвищеного вмісту металів. Як відомо, жаби 

здатні існувати у присутності екстремально високих концентрацій токсичних 

металів: 50 та 100 мг/л для міді, або 200 мг/л для кадмію [212] протягом 4, 10 та 

30 діб та втрачати надлишок металу, набутого у забрудненому середовищі, після 

видалення з цих умов [274]. Слід відзначити, що і у риб спостерігався понижений 
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порівняно з контролем вміст металів у тканині печінки у комплексно 

забрудненому природному середовищі у лабораторному експерименті за дії 

металів [25, 225]. Механізми такого уникнення акумуляції металів у 

забрудненому середовищі в хребетних гідробіонтів не з’ясовані. 

Мінливість складу форм МТ амфібій та їх складу металів відзначається у 

літературі. Уперше МТ амфібій виділили Suzuki K. T. та співавт., застосувавши 

метод послідовної традиційної та високо-ефективної рідинної хроматографії [38, 

248]. Серед представників нижчих хребетних, в тому числі і вісьмох видів жаб, 

ними була виявлена велика варіабельність кількості хроматографічних форм, 

причому в більшості випадків як Cu,Zn-МТ, так і Cu-МТ, характерні для різних 

представників, утворювали лише одну форму. Cd заміщав Zn у складі МТ печінки 

тритону Triturus pyrrhogaster (Cu, Zn-зв’язуючий протеїн, який утворює єдину 

ізоформу), Cu у складі єдиної форми Cu-МТ у трьох видів жаб (Rana japonica, R. 

nigromaculata та Rhacophorus schlegelii), а співвідношення Cu/Cd залежало від 

виду жаби [38].  

Зменшення концентрації у тканині печінки Zn, як загальної, так і у 

недепонованій у складі МТ формі, виявилось спільною ознакою для всіх 

експериментальних груп карася та жаби за винятком Co-групи жаби. Результати 

численних досліджень свідчать про те, що Zn необхідний для підтримання 

цілісності клітин, збереження інтегральної структури та функції їхніх мембран 

[152]. Як відомо, рівень Zn у організмі може зменшуватись не лише за зменшення 

його вмісту у дієті, але й, навпаки, у забрудненому середовищі, у тому числі і за 

підвищеного вмісту Zn у технологічно навантажених місцевостях [15], а також за 

патологічних станів організму. Зокрема, зменшення вмісту Zn в плазмі крові 

вищих хребетних виявляють у випадках ушкодження тканин мозку, нирок, легень 

або серця. При цьому, результати цитохімічного аналізу свідчать про те, що 

гострий і хронічний стреси зумовлюють різні внутрішньоклітинні ефекти, а саме: 

гострий стресовий стан організму призводить до накопичення в них Zn, а за умов 

хронічного стресу вміст Zn в них знижений, що може зумовлювати порушення 

внутрішньоклітинних метаболічних процесів [152, 175, 242].  
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Згідно результатів, кількість протеїну МТ, його металoдепонувальна 

здатність та імунна специфічність мають різні закономірності відповіді на дію 

певного чинника у обох видів тварин. Очевидно, у клітинах співіснують апоформа 

[209] та металoнасичена форма, або неповністю насичені металом форми МТ, які, 

протягом часу життя у клітині можуть втрачати притаманні їм імунні властивості. 

Інші автори також указують на нетотожність двох характеристик цих білків, 

особливо в умовах дії екологічно реальних концентрацій діючого чинника [45]. 

Аналіз даних літературних свідчить про структурні та функціональні відмінності 

між МТ представників риб та амфібій. Загалом пойкілотермні тварини володіють 

певними особливостями термодинамічної стабільності та кінетичної реактивності 

кластерів МТ порівняно із гомеотермними тваринами [120, 164]. Наприклад, для 

МТ риби відзначено вищий рівень лабільності Zn, ніж для миші, а МТ молюска 

були реактивнішими, ніж протеїн риби у вивільненні Cd. МТ жаби проявляють 

особливо значну нестабільність, легко окиснюються модельними окисниками, 

зокрема Н2О2, та, відповідно, легше вивільняють іони Cu та, особливо Zn [38, 113, 

233, 246, 247, 248]. Відповідно, МТ жаби повинні особливо легко залучатись до 

антиоксидантного захисту.  

Відтак, встановлені нами особливості реакції МТ карася та жаби на дію 

металовмісних нанокомпозитів дозволяють припустити, що зміни співвідношення 

загального вмісту (МТ-SH), їх металозв’язаної форми (МТ-Ме) та 

імунореактивної форми (МТі) у більшості дослідних груп можуть бути пов’язані 

із участю МТ у антиоксидантному захисті. Проте, на відміну від МТ карася, у 

печінці жаби не відбувалась біодеградація Ме-НМ із вилученням металу з його 

акумуляцією цими металoдепонувальними протеїнами.  

На підставі отриманих нами результатів, про дисбаланс між загальною 

концентрацією МТ та концентрацією його металодепонувальної форми та 

ґрунтуючись на інформації про антиоксидантний потенціал МТ, ми припустили 

можливість залучення МТ до антиоксидантного захисту у клітинах у 

відповідності до збільшення концентрації МТ-SH та співвідношення концентрацій 

MT-SH/MT-Me. Зменшення вмісту Zn у тканині печінки свідчить про ймовірність 
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активації реакції на стрес у обох видів тварин за впливу Ме-НМ та їх складових. 

Тому, наступним етапом дослідження стало з’ясування впливу НМ та їх 

складових на системи антиоксидантного захисту та підтримання відновного 

потенціалу у печінці карася та жаби. 

Висновки 

1. Доведено, що у печінці карася МТ беруть участь у біодеградації Ме-

НМ з вивільненням Co та Zn, тоді як у печінці жаби Ме-НМ не підлягають 

декомпозиції із акумуляцією Co та Zn у складі МТ.  

2. Спільними змінами на хімічну дію металодепонувальних 

характеристик тканини печінки, незалежно від природи діючого чинника, у двох 

видів тварин є зростання співвідношення концентрацій МТ-SH/МТ-Ме. 

3. Встановлено, що всі діючі чинники за виключенням Co у жаб 

призводять до зменшення концентрації Zn у тканині печінки карася та жаби, яке у 

карася поєднується із збільшенням його вмісту у складі МТ, тоді як у жаби лише 

дія Zn призводить до зростання вмісту Zn у складі МТ. 

Результати досліджень, представлені в розділі ІІІ, опубліковані в статтях 

[112, 113, 114], частково в тезах [22, 24, 25, 118, 267]. 

 



 70 

РОЗДІЛ IV 

СИСТЕМИ АНТИОКСИДАНТНОГО ЗАХИСТУ ТА ПІДТРИМАННЯ 

ВІДНОВНОГО СТАТУСУ В ПЕЧІНЦІ КАРАСЯ ТА ЖАБИ ЗА ВПЛИВУ 

МЕТАЛОВМІСНИХ НАНОМАТЕРІАЛІВ ТА ЇХ СКЛАДОВИХ 

 

Гіпотетична прооксидантна дія НМ пов’язується із високою питомою 

поверхнею наночастинок. Проте вивільнення іонів металу з НМ також може 

привести до зміщення антиоксидантно-прооксидантної рівноваги. Так, відомо, що 

вільні іони редокс-активних металів, таких як Со, безпосередньо ініціюють 

утворення вільних радикалів (реакція Фентона), а іони металів із стабільною 

валентністю, споріднені до тіолових груп, зокрема іони Zn, впливають на 

відновний статус тканини шляхом зміни балансу тіол/дисульфід [175, 186].  

Оскільки, ми спостерігали у карася зміни розподілу металів між МТ та 

іншими компонентами тканини, можна очікувати, що цей дисбаланс буде 

індукувати і зміни у антиоксидантно-прооксидантній рівновазі у тканинах. Крім 

зазначених напрямків специфічного впливу іонів металів та їх нанокомпозитів на 

систему антиоксидантного захисту (АОЗ) тварин, синдром окисного стресу 

можуть індукувати, як неспецифічну реакцію, різноманітні забруднювачі водного 

середовища, зокрема речовини органічної природи [172, 203, 243]. 

 

4.1. Стан системи антиоксидантного захисту у печінці карася та жаби 

4.1.1. Система антиоксидантного захисту в печінці карася. Для 

характеристики реакції окисного стресу у карася оцінювали рівень ензимних та 

неензимних чинників системи АОЗ та інтенсивність прооксидантних проявів. 

Результати показали, що за виключенням впливу ПН (пригнічення активності 

Cu,Zn-СОД, Mn-СОД) та Со (пригнічення активності Cu,Zn-СОД) у всіх 

дослідних групах активність ензимної ланки системи АОЗ зростає, або 

залишається без змін (форми СОД за дії Zn) (рис. 4.1.1). За дії обох НМ активність 

ензимів зростає у три – п’ять разів порівняно з контролем.  
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А Б 

Рис. 4.1.1. Стан системи антиоксидантного захисту у печінці карася за дії 

металовмісних наноматеріалів та їх складових: А – Cu,Zn-СОД, Б – Mn-СОД, 

М±m, n=8 

Істотний прооксидантний вплив спричинили досліджувані чинники на 

систему глутатіону (GSH) (рис. 4.1.2). Вміст GSH у печінці карася зменшився за 

дії всіх досліджуваних чинників, особливо істотно за дії Co та Со-НМ. Вміст 

GSSG при цьому реагував по-різному. Найістотніше (більше як удвічі) він зростав 

за дії Zn та Zn-НМ. 

A Б 

В 

Рис. 4.1.2. Стан системи 

глутатіону у печінці карася за дії 

металовмісних наноматеріалів та їх 

складових: А – відновлений глутатіон 

(GSH), Б – окиснений (GSSG), В – 

редокс індекс глутатіону (RI GSH), 

М±m, n=8 

Проте обчислення балансу між відновленою та окисненою формами цього 

тіолу (RI GSH) продемонструвало, що у всіх експериментальних групах 
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відбувається збільшення частки окисненої форми цього тіолу, особливо значне за 

дії Zn-НМ. 

Кореляційний аналіз довів відповідність між рівнем GSH та ОР (r (RI 

GSH/ОР) = 0,57), що може свідчить про важливу роль цього тіолу у якості гасника 

АФК. Ймовірним видається також зв’язок між вмістом Zn у тканині і ступенем 

відновлення GSH, оскільки саме цей тіол є формою транспорту Zn від МТ до 

інших клітинних мішеней і стабілізується у відновленому стані іонами Zn [175, 

176]. 

Для оцінки ступеню окисного ураження біомолекул у печінці карася ми 

визначали як безпосередньо утворення оксирадикалів (ОР), так і рівень окисної 

деструкції ліпідів (ТБК-АП) та протеїнів (КПП) (рис. 4.1.3). Результати показали, 

що вміст ОР зменшується у групах Zn та Zn-НМ та залишається без змін 

порівняно із контролем у всіх інших дослідних групах. Дія досліджуваних 

чинників не призводить до посилення перекисного окиснення ліпідів (ПОЛ) та 

окисної деструкції протеїнів, та навіть викликає зменшення утворення продуктів 

цих процесів – ТБК-АП та КПП. 

А Б 

В 

Рис. 4.1.3. Утворення 

оксирадикалів (ОР) – А, продуктів 

перекисного окиснення ліпідів (ТБК-

АП) – Б та окисної деструкції 

протеїнів (КПП) – В, у печінці 

карася за дії металовмісних 

наноматеріалів та їх складових, 

М±m, n=8 
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Зменшення рівня окисного ураження протеїнів і ліпідів до певної міри може 

бути пояснено активацією ензимів АОЗ, проте однозначна залежність між цими 

групами характеристик не спостерігалась. 

Співставлення стану системи АОЗ печінки карася та характеристик МТ 

свідчить, що антиоксидантні ефекти можна пояснити збільшенням 

металодепонувальної функції МТ. Роль МТ у антиоксидантному захисті була 

доведена у низці досліджень [164], причому відомо, що видалення металів із МТ 

сприяє підвищенню їх антиоксидантної потужності [164]. Роль апоформи, або 

частково метальованої форми МТ у антиоксидантному захисті також може бути 

обґрунтована наявністю стабільних форм апо-МТ у кількостях, еквівалентних 

метальованим формам у різних типах клітин [155].  

Результати численних досліджень свідчать про те, що Zn необхідний для 

підтримання цілісності клітин, зокрема захисту мембран від окисного 

пошкодження [174]. Наші результати свідчать, що вплив Zn у вигляді НМ 

виявився особливо успішним для антиоксидантного захисту карася, причому ця 

ефективність пов’язана не з вмістом Zn у тканині та не з високим рівнем МТ-SH 

як антиоксиданта, а із збільшенням метал (Zn)-депонувальної функції МТ 

(рис. 4.1.4). 

ОР = 36,56 - 0,1804*Zn(MT)
r = -0,58, p<0,001
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Рис. 4.1.4. Залежність 

між рівнем оксирадикалів 

(ОР) у печінці карася та 

цинкодепонувальною 

(Zn(МТ)) здатністю 

металотіонеїнів 

Оскільки, прояви змін стану системи АОЗ були різними у кожній групі, 

особливо за рахунок особливостей стану прооксидантних чинників, було 

доцільним розрахувати інтегральний показник стану цієї системи – Індекс 

оксидативного стресу (ІОС). Цей показник був запропонований раніше [4, 6] та 

успішно використовується для оцінки сумарного токсичного ефекту. В даному 
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випадку він також дозволив диференціювати зміни системи АОЗ залежно від 

природи діючого чинника.  

Інтегральний індекс оксидативного стресу (ІОС) обчислювали за 

співвідношенням показників стану антиоксидантних чинників (СОД (сумарна 

активність), GSH) та прооксидантних проявів (ТБК-АП, КПП та GSSG) після 

уніфікації величин показників із врахуванням стандартного квадратичного 

відхилення. Обчислення показало (рис. 4.1.5), що саме Со найсуттєвіше активує 

цю систему, тоді як за дії Со-НМ та Zn-НМ рівень даної активності був нижчим, 

ніж у контролі. 

 

Рис. 4.1.5. Індекс оксидативного 

стресу (ІОС) карася дослідних груп у 

порівнянні до контролю (штрих-

пунктирною лінією показано рівень ІОС 

у контрольній групі): (ІОС = Σ А/Σ П =Σ 

(СОД, GSH)/Σ (ТБК-АП, КПП, GSSG), 

М±m, n=8 

4.1.2. Система антиоксидантного захисту в печінці жаби. Для виявлення 

синдрому окисного стресу в печінці жаби визначали характеристики ензимних та 

неензимних чинників системи АОЗ, а також рівень утворення ОР та кінцевих 

продуктів окисного ураження. Результати показали, що вплив Zn та ПН 

пригнічують активність СОД, тоді як інші досліджені чинники не впливають на 

неї (рис 4.1.6).  

 

 

Рис. 4.1.6. Вплив металовмісних 

наноматеріалів та їх складових на 

супероксиддисмутазну активність у 

печінці жаби, М±m, n=8 

 



 75 

Вміст GSH зазнає значних змін за впливу всіх чинників, крім Со, причому, в 

кожному випадку відбувається зменшення вмісту GSH (рис. 4.1.7). Вплив Zn та 

Zn-НМ викликав найпомітніше зменшення вмісту GSH (у Zn-НМ групі його 

рівень зменшився у 2,5 рази порівняно із контролем). Збільшення вмісту GSSG 

спостерігалось у всіх групах, за виключенням Co-НМ-групи та сягало 14,4 рази за 

впливу Zn. Відповідно RI GSH особливо суттєво зменшувався за впливу Zn та Zn-

НМ та не зазнавав змін за впливу Со-НМ та ПН. 

А Б 

В 

Рис. 4.1.7. Характеристика 

системи глутатіону у печінці жаби за 

дії металовмісних наноматеріалів та 

їх складових: А – відновлений 

(GSH), Б – окиснений (GSSG), В – 

редокс індекс глутатіону (RI GSH), 

М±m, n=8 

Для виявлення синдрому окисного стресу в печінці жаби визначали 

утворення АФК – оксирадикалів (ОР). Як видно з отриманих результатів 

(рис. 4.1.8), всі чинники, крім Zn, викликають зменшення вмісту ОР, а отже мають 

антиоксидантну дію. Лише Zn не призводить до вірогідних змін цього показника. 

Одним з найбільш стабільних продуктів ПОЛ та окисного ураження 

протеїнів у клітинах є флуоресцентний продукт ліпофусцин, який являє собою 

агломерат цих речовин із перехресними зшивками і акумулюється у вигляді 

гранул у лізосомах [256]. Як видно з отриманих результатів, вміст ліпофусцину 

суттєво зменшується у всіх експериментальних групах тварин, особливо за дії Zn 

(більше як удвічі – у 2,39 рази), що свідчить про антиоксидантний ефект 
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досліджуваних чинників. Разом з тим, вміст оксирадикалів зменшується 

координовано з вмістом ліпофусцину (r=0,422, p=0,01) (крім Zn-групи). 

А Б 

Рис. 4.1.8. Вміст оксирадикалів (ОР) – А та ліпофусцину – Б у тканині 

печінки жаби за впливу металовмісних наноматеріалів та їх складових, М±m, n=8 

Отже, серед досліджуваних характеристик системи АОЗ печінки жаби 

найбільш селективно на дію НМ та їх складових реагувала система GSH, тоді як 

зміни інтенсивності утворення АФК та продуктів окисного ураження були 

малоспецифічними.  

Відтак аналіз стану системи АОЗ у клітинах печінки двох видів тварин 

виявив спільні для двох видів та більшості експериментальних груп риси, які 

полягають у: 1. високому ступені антиоксидантного захисту, визначеному за 

рівнем як ОР, так і продуктів окисного ураження у клітинах; 2. ураженні системи 

GSH, пов’язаному із зменшенням концентрації GSH та RI GSH. Разом з тим, 

діапазон змін за впливу чинників був різним у двох видів. У карася ензими АОЗ 

проявляли здатність до активації, на відміну від СОД жаби. Характеристики GSH 

виявились найбільш чутливим до впливу Co-вмісних чинників у карася та Zn-

вмісних чинників у жаби. 

Як було показано Perez-Campo R. та ін. [171], система GSH є однією із 

найбільш вразливих компонент АПС амфібій. Завдяки поліфункціональності 

цього тіолу, вплив забруднювачів на нього може бути опосередкований не лише 

через окисні процеси, а шляхом утворення кон’югатів або деметилювання за 

участю ГSТ [272]. Різноманітні органокарбаматні та органофосфатні пестициди 

приводять до виснаження пулу GSH у пуголовків і личинок амфібій до 50 %, 
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причому чутливість до певного виду забруднювача (малатіон, паратіон, ліндан, 

диелдрин) різна на різних етапах індивідуального розвитку. При цьому, всі ці 

забруднювачі активують ГSТ, що підтверджує залучення механізму кон’югації з 

GSH у їх метаболізм [58]. Проте, у жаб в цьому досліді не було відзначено 

активацію ПОЛ. Після тривалої дії 4 мг/л іонів Zn на жаб вміст GSH у печінці не 

зазнав змін [179].  

Вивчення антиоксидантного статусу організму жаби становить особливий 

інтерес у зв’язку із постійними змінами кисневого режиму у цього земноводного 

протягом життєвого циклу [245]. Відзначають, що порівняно малі потреби в кисні 

у жаби Rana perezi поєднуються із довшою тривалістю життя, ніж у щура чи миші, 

а з віком зміни показників антиоксидантно-прооксидантної системи (АПС) в 

легенях, зокрема п’яти головних антиоксидантних ензимів, GSH та GSSG та їх 

співвідношення не зазнають суттєвих змін [171]. Проте результати порівняння 3- і 

10-річних жаб Rana nigromaculata показують, що базові рівні показників стану 

антиоксидантного захисту у жаб залежать від віку, зокрема у старих жаб 

активність СОД та інших ензимів АОЗ на 40-80 % менша, ніж у молодих [252] за 

незначних статевих відмінностей.  

Про толерантність амфібій до кисневих режимів свідчить і відсутність змін 

активності ПОЛ у жаби Rana ridibunda при переході від зимової сплячки при 5°C 

до температури 20°C (протягом 1 або 24 год). Разом з тим, рівень окисних 

модифікацій протеїну (ОМП), який становив 581, 740, 1270 та 614 пмол/мг білку в 

мозку, печінці, нирках та м’язах відповідно при 5°C, зростав у 3,2-рази в мозку та 

у 2,6 рази в печінці при збільшенні температури до 20°C. Активність СОД при 

цьому також істотно зростала, що свідчить про стимуляцію антиоксидантного 

захисту [51]. 

Отже, аналіз даних літератури свідчить про гнучкість моделей відповіді 

АПС залежно від природи і сили дії несприятливого чинника, її філогенетичні 

особливості у риб та амфібій та обмежену кількість конкретних фактів щодо її 

стану у цих тварин. 
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4.2. Оцінка відновного статусу у печінці карася та жаби 

4.2.1. Відновний статус клітин печінки карася. Відомо, що у 

несприятливих умовах існування в метаболічно активних тканинах водних тварин 

спостерігається пригнічення аеробних процесів та перехід до анаеробіозу, 

причому карасю притаманні особливо розвинені механізми переходу на анаеробні 

шляхи метаболізму [99, 193, 202]. Лактатдегідрогеназа (ЛДГ) вважається 

біомаркером гіпоксії, так як висока активність цього ензиму цитоплазми може 

сприяти накопиченню лактату [55]. Для об’єктивної оцінки можливості такого 

ефекту ми визначали як ЛДГ активність, так і вміст її субстратів (рис. 4.2.1).  

Результати показали, що усі чинники викликали зміщення метаболізму у бік 

анаеробіозу, про що свідчить активація ЛДГ і зростання вмісту лактату та 

співвідношення вмісту лактату і пірувату у печінці 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-НМ, Zn, Zn-НМ та 

ПН, відповідно. 

А Б 

В 

Рис. 4.2.1. Характеристика 

окисно-відновного статусу у печінці 

карася за впливу металовмісних 

наноматеріалів та їх складових : А – 

лактатдегідрогеназна активність; Б – 

концентрація лактату; В – 

концентрація пірувату, М±m, n=8 
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Відтак, у печінці карася спостерігалась типова неспецифічна реакція, 

спрямована на пітримання відновного стану метаболітів. Активацію гіпоксичного 

стану, за впливу Со-вмісних НМ, як головний елемент відповіді на токсичний 

вплив спостерігали і Busch W. та ін., які виявили посилення експресії чутливих до 

гіпоксії генів у кератиноцитах [260]. 

 

4.2.2. Відновний статус клітин печінки жаби. Як відомо, амфібії зазнають 

різких змін температурних та кисневих режимів протягом життєвого циклу та 

мають досконалу систему метаболічних адаптацій до впливу цих чинників [26]. У 

природних умовах існування за змін кисневого режиму у них активується ЛДГ 

реакція та посилюється утворення лактату як кінцевого анаеробного продукту 

метаболізму вуглеводів [245].  

Отримані результати свідчать про те, що серед досліджених хімічних 

чинників посилене утворення лактату в печінці жаби викликає лише вплив іонів 

Со. Дія всіх чинників, що містять ПН, навпаки, викликає зменшення вмісту 

лактату у тканині (рис. 4.2.2). При цьому, ПН викликає збалансоване зменшення 

вмісту як лактату, так і пірувату, тоді як за впливу всіх інших чинників відзначено 

незбалансовані зміни співвідношення концентрацій цих метаболітів із 

переважанням концентрації пірувату. Найістотніше співвідношення концентрацій 

Лактат/Піруват зменшується за дії Со-НМ (більше як утричі).  

Визначення концентрацій лактату та пірувату у тканині печінки жаби 

виявило суттєві метаболічні зміни, специфічні до природи чинника. У кінцевому 

рахунку співвідношення концентрацій лактату та пірувату як індикатора 

відновного статусу (співвідношення концентрацій НАДН/НАД+) клітини [56] 

свідчить про його зменшення, яке не пов’язане безпосередньо із зміною ЛДГ 

активності за виключенням змін у групі, що зазнала дії Zn (рис. 4.2.2). 

Отже, у жаби, як і у карася, спостерігаються малоспецифічні до впливу 

чинника зміни відновного статусу клітин печінки, проте їх напрямок 

протилежний: на відміну від встановленої закономірності для карася, вплив Co-, 
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та Zn-НМ та відповідних іонів металів на жабу пригнічує накопичення 

відновлених метаболітів у клітинах печінки.   

А Б 

В Г 

Рис. 4.2.2. Вміст пірувату (A), лактату (Б), їх співвідношення (В) та 

лактатдегідрогеназна активність (ЛДГ) – (Г) у тканині печінки жаби за впливу 

металовмісних наноматеріалів та їх складових, М±m, n=8 

Висновки 

1. Доведено спільну здатність організмів карася та жаби активувати 

систему АОЗ печінки, що проявляється у зменшенні вмісту ОР та продуктів 

окисного ураження протеїнів, ліпідів (у карася) та ліпофусцину (у жаби). Разом з 

тим, ензимна активність АОЗ у карася активується, а у жаби пригнічується в 

більшості дослідних груп. 

2. Встановлено високий ступінь ураження системи GSH карася та жаби 

за впливу Co-, та Zn-НМ та їх складових, що проявляється у зменшенні 

концентрації GSH та RI GSH, найістотнішe за впливу Co та Со-НМ у карася та за 

впливу Zn та Zn-НМ у жаби.  
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3. При порівнянні відповідей системи АОЗ карася та жаби виявлено 

відмінності їх реакцій карася та жаби на вплив Co-, та Zn-НМ та їх складових. 

4. У карася і жаби реалізуються протилежні моделі метаболічної 

відповіді на вплив досліджуваних чинників, які відображаються співвідношенням 

концентрацій Лактат/Піруват: збільшення відновного потенціалу клітин печінки у 

карася та його зменшення у жаби неспециифічно до природи діючого чинника. 

Результати досліджень, представлені в розділі ІV, опубліковані в статтях 

[113, 225, 266, 267], частково в тезах [22, 118, 261]. 
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РОЗДІЛ V 

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ МОЛЕКУЛЯРНИХ 

ДЕТОКСИКАЦІЙНИХ СИСТЕМ ПЕЧІНКИ КАРАСЯ ТА ЖАБИ ЗА 

ВПЛИВУ МЕТАЛОВМІСНИХ НАНОМАТЕРІАЛІВ ТА ЇХ СКЛАДОВИХ  

Оскільки до складу досліджуваних НМ входить органічна складова з 

різними функціональними групами, відомими біологічною активністю, було 

важливо оцінити здатність клітин печінки до її метаболізму за ензимною 

активністю І та ІІ фази трансформації ксенобіотиків. Токсичність вуглеводнів та 

їх похідних часто проявляється у особин чоловічої статі риб та амфібій як 

ксеноестрогенний ефект в результаті активації у них вітелогенезу та збільшенні 

вмісту у плазмі крові Zn-вмісного протеїну вітелогеніну (Втг) [97, 217, 256], що, у 

свою чергу, пов’язано із індукцією цитохром Р450 (CYP450)-залежного ензиму 

ароматази [97, 217]. Тому дослідження системи трансформації ксенобіотиків та 

рівню Втг у плазмі крові тварин стало складовою нашої роботи.  

Успішність стратегії молекулярних адаптацій у кінцевому рахунку 

оцінюється за ознаками гено-, нейро- та цитотоксичності [256]. Ми використали 

молекулярні маркери цих ознак для порівняння ефективності детоксикаційних 

функцій печінки карася та жаби за впливу НМ та їх складових. 

5.1. Система трансформації ксенобіотиків печінки карася та жаби 

5.1.1. Система трансформації ксенобіотиків печінки карася. Стан 

ензиматичних систем біотрансформації печінки служить характеристикою 

токсичності ксенобіотиків органічної природи, стійких у водному середовищі, 

таких як ПАВ та ПХБ [256]. Визначення характеристик компонентів системи 

біотрансформації клітин печінки карася свідчить (рис. 5.1.1), про розбалансування 

активностей І та ІІ фаз біотрансформації ксенобіотиків. Етоксирезоруфін-О-

деетилазна (ЕРОД) активність істотно зменшується, особливо за дії Со та ПН, а 

також за дії Zn та Zn-НМ. Лише Со-НМ не викликає її змін. Отже, досліджувані 

чинники не індукують CYP450-залежне окиснення.  
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Активність ГST істотно зростає, особливо за дії НМ. Інтенсивне 

використання у ГST-залежній реакції GSH може пояснити до певної міри 

зменшення редокс-індексу цього тіолу, відзначене нами. Отже, у печінці карася 

активується глутатіонзалежна система детоксикації, яка може бути використана 

як для елімінації іонів металів, так і для трансформації ПН. 

А Б 

Рис. 5.1.1. Стан системи біотрансформації ксенобіотиків карася за дії 

металовмісних наноматеріалів та їх складових : ЕРОД – A, глутатіонтрансфераза 

(ГSТ) – Б, М±m, n=8 

Всі досліджувані чинники крім ПН мають вітелогенін-активуючий ефект на 

карася (рис. 5.1.2). Такий факт відомий для іонів Zn у риб [198], а для Co, за дії 

якого він був особливо помітний, спостерігається вперше. Раніше було показано, 

що у молюска такий самий ефект мали іони Co та ПН [104].  

 

 

Рис. 5.1.2. Вміст вітелогенін-

подібних протеїнів (Втг-ПП) у 

плазмі крові карася за впливу 

металовмісних наноматеріалів та їх 

складових, М±m, n=8 
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Відтак, визначення біотрансформуючих активностей у печінці карася 

свідчать про розбалансування І та ІІ фаз із пригніченням мікросомального 

окиснення та незалежний від ЕРОД-активності ксеноестрогенний ефект Со-

вмісних чинників. 

5.1.2. Система трансформації ксенобіотиків печінки жаби. При 

дослідженні жаб також було отримано результати, які свідчать про високу 

чутливість CYP450-залежного окиснення ксенобіотиків від експериментальних 

впливів, причому всі чинники, за виключенням Со-НМ, викликали його 

пригнічення, а Со-НМ – активацію (рис. 5.1.3).  

Відтак, у обох видах досліджених організмів реакція І фази трансформації 

ксенобіотиків виявилась подібною. Цікаво, що металоорганічна сполука на основі 

Со виявила особливий вплив у випадку як карася, так і жаби на CYP450-залежну 

активність. 

ГST активність у жаб зазнавала змін лише у групі Zn-НМ (зменшення), а в 

інших групах відповідала значенням контролю. Така реакція принципово відмінна 

порівняно із реакцією ГST печінки карася, хоча у обох видів тварин відзначено 

подібні негативні зміни у вмісті GSH та RI GSH.  

A Б 

Рис. 5.1.3. Стан системи біотрансформації ксенобіотиків жаби за дії 

металовмісних наноматеріалів та їх складових : CYP P450-залежна 

монооксигеназа – A, глутатіонтрансфераза (ГSТ) – Б, М±m, n=8    

Вітелогенін-активуючий вплив був відзначений у жаби за впливу Zn, Zn-

НМ та ПН (рис. 5.1.4). При цьому, імуноензимний метод виявився більш 
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чутливим для Zn-НМ, тоді як для Zn та ПН обидва методи зареєстрували 

ксеноестрогенний ефект. Як і для карася, для жаби не було відзначено 

взаємозв’язку між CYP450 залежною монооксигеназною активністю та 

вітелогенезом. 

А Б 

Рис. 5.1.4. Характеристики ендокринної активності у плазмі крові жаби за 

впливу металовмісних наноматеріалів та їх складових, М±m, n=8 

У карася всі досліджувані чинники крім ПН мають естроген-активуючий 

вплив, а у жаб ксеноестрогенами є лише Zn, Zn-НМ та ПН, тоді як для Со та Со-

НМ чинників цей ефект не спостерігається. У обох видів встановлено негативну 

кореляцію вмісту вітелогенін-подібного протеїну (ВТГ-ПП) або вітелогеніну 

(ВТГ) у плазмі від вмісту цинку 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 цинку у ооцити для забезпечення синтезу там 

цинк-вмісних протеїнів у яйцекладних та взаємозв’язок між концентрацією цинку 

та ВТГ у печінці риб [187, 198]. Проте для особин чоловічої статті такі 

результати, що свідчать про ксеноестрогенний ефект, отримані вперше. 

Відтак, металовмісні нанокомпозити та їх складові пригнічували 

монооксигеназну активність у печінці карася та жаби у всіх дослідних групах, 

крiм Со-НМ. Вплив на ГSТ-активність та вітелогенез здійснювався специфічно до 

природи чинників. У карася найпомітніший ксеноестрогенний ефект викликали 

Со та Со-НМ, а в жаби – Zn, Zn-НМ та ПН. 
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5.2. Маркери цито-, гено- та нейротоксичності карася. Морфометричні 

характеристики 

Зменшення стабільності лізосомальних мембран вважається індикатором 

загального фізіологічного стресу. Згідно рекомендацій цей тест разом з 

показником окисного стресу складають перший етап виявлення токсичності 

оточуючого середовища [256].  

Визначення часу виходу нейтрального червоного із лізосом гепатоцитів 

карася показало, що умови експерименту не викликали цитотоксичність за 

винятком іонів Co та Zn (рис. 5.2.1), що відповідає і результатам аналізу у 

молюсків, досліджених раніше щодо впливу Со-НМ та його складових [104]. 

Оскільки одним з найбільш ймовірних напрямків використання 

досліджуваних НМ є створення систем цілеспрямованої доставки ліків, а серед 

патологій, для лікування яких придатні ці системи, відзначають хворобу 

Альцгеймера, Паркінсона, ракові захворювання та хвороби, спричинені 

генетичними дефектами лізосомальних ензимів [4, 12], відсутність впливу на 

лізосомальну стабільність досліджуваного препарату є позитивною 

характеристикою препарату, яка заслуговує на особливу увагу.  

 

Рис. 5.2.1. Вплив 

металовмісних наноматеріалів та їх 

складових на стабільність 

лізосомальних мембран (час 

утримання нейтрального червоного 

(УНЧ)) у гепатоцитах карася, М±m, 

n=8 

Ураження геному, яке проявляється у посиленні фрагментації ДНК та, на 

цитологічному рівні, в появі клітин із мікроядрами та ядерними аномаліями, є 

найбільш вагомою ознакою токсичності діючих чинників [46, 52, 67]. Оцінка 

генотоксичності середовища для карася показала, що всі досліджувані чинники, 
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особливо Zn та Zn-НМ, призводять до посилення фрагментації та депротеїнізації 

ДНК клітин печінки, а також збільшення кількості еритроцитів із аномаліями ядра 

(рис. 5.2.2). 

Генотоксичність іонів Zn, визначена за ядерними аномаліями, була 

продемонстрована і для інших видів риб [126], тоді як для іонів Co такий факт 

було встановлено в експериментах на культурах клітин людини [72, 254]. 

А Б 

В Г 

Рис. 5.2.2. Маркери гено- та цитотоксичності середовища у карася за впливу 

металовмісних наноматеріалів та їх складових, М±m, n=8 

Якщо оцінка генотоксичності продемонструвала односпрямовані зміни у 

експериментальних групах карася, то при визначенні апоптичної активності було 

відзначено протилежні реакції на вплив Co- та Zn-вмісних чинників (рис. 5.2.3). 

Згідно визначення каспазної-3 активності, Co та Со-НМ активували апоптоз, тоді 

як Zn та Zn-НМ його пригнічували. ПН також впливав на каспазну активність, 

збільшуючи її.  
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Рис. 5.2.3. Активність каспази-3 

у тканині печінки карася за впливу 

металовмісних наноматеріалів та їх 

складових, М±m, n=8  

 

Порівняння вмісту металів у тканині та каспазної активності у карася 

виявило позитивні корелятивні зв’язки з рівнем Co (r=0,57, p<0,001) та негативні з 

рівнем Zn (r=-0,44, p<0,01). Подібність впливу на каспазну активність для іонів 

металу та відповідного нанокомпозиту свідчить про те, що у кожному випадку 

здійснюється реакція на іон металу, який вивільняється з Ме-НМ.  

Оцінка нейротоксичності середовища не виявила таких ознак для карася 

(рис. 5.2.4) оскільки холінестеразна (ХЕ) активність у печінці зростала за впливу 

Zn та, особливо, Со-НM та Zn-НM і не зменшувалась у жодному випадку.  

 

 

Рис. 5.2.4. Вплив металовмісних 

наноматеріалів та їх складових на 

холінестеразну (ХЕ) активність 

карася, М±m, n=8 

 

Токсичність чинників для карася ми оцінювали також за морфометричними 

критеріями. З таблиці  5.2.1 видно, що гепатосоматичний індекс (ГСІ) збільшився 

за умов експозиції у риб, які зазнавали впливу вільних іонів металів, тоді як за дії 

наноматеріалів чи їх полімерної складової ГСІ не змінювався. За дії Zn 

зменшувалась маса тіла, а вплив Zn-НМ та ПН призводили до зростання 

кондиційного фактору (КФ). Смертність риб у експерименті не спостерігалась.  

Таблиця 5.2.1. Морфометричні характеристики карася, М±m, n=10 
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Групи тварин Пара-

метри Контроль Co Co-НМ Zn Zn-НM ПН 

ГСІ 5,0±1,1 6,8±1,3* 6,7±1,5 7,0±0,8* 5,2±0,9 5,3±1,6 

КФ 2,6±0,2 3,0±0,5 2,8±0,1 2,5±0,1 3,1±0,3* 2,9±0,3* 

Маса 

тіла (г) 

185,6± 

49,9 

171,7± 

11,9 

221,9± 

87,4 

105,4± 

30,4* 

168,2± 

37,8 

178,4± 

59,6 

Серед зареєстрованих на морфологічному рівні ефектів збільшення ГСІ за 

дії вільних іонів металів видається найбільш послідовним проявом, що може бути 

інтерпретовано як ознаку гепатотоксичності [188].  

5.3. Маркери цито-, гено- та нейротоксичності жаби 

Для оцінки цитотоксичності чинників ми визначали рівень стабільності 

лізосомальних мембран. Результати показали (рис. 5.3.1), що, як і при дослідженні 

впливу чинників на карася, найменші значення часу утримування барвника 

лізосомами характерні для дії іонів металів.  

 

Рис. 5.3.1. Вплив металовмісних 

наноматеріалів та їх складових на 

стабільність лізосомальних мембран 

(час утримання нейтрального 

червоного (УНЧ)) у гепатоцитах 

жаби, М±m, n=8 

Визначення кількості фрагментованої ДНК у клітинах печінки 

продемонструвало високий рівень ушкоджень генетичного матеріалу (рис. 5.3.2). 

У всіх групах цей показник зростає, особливо за дії Zn-НМ. За впливу Zn-НМ 

рівень фрагментованої ДНК виріс у 7,14 рази.  
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А Б 

Рис. 5.3.2. Характеристика генотоксичності впливу металовмісних 

наноматеріалів та їх складових на жабу: А - рівень фрагментації ДНК; Б - MЯ - 

клітини із мікроядрами, ЯA - клітини із ядерними аномаліями, М±m, n=8 

Визначення кількості клітин із ядерними ушкодженнями (рис. 5.3.2) 

свідчить, що у більшості експериментальних груп підтримується іх баланс у 

межах норми. Лише за впливу Zn вміст таких клітин зменшується, а за впливу Zn-

НМ та ПН їх кількість суттєво (близько як у два рази) зростає за кількістю клітин 

як із мікроядрами, так і з ядерними аномаліями. Отже, за впливу Zn-НM високий 

рівень ушкоджень ядер клітин спостерігався у представників обох видів тварин. 

Відтак, оцінка вмісту фрагментованої ДНК дозволилa більш чутливо виявити 

прояви генотоксичності, ніж підрахунок клітин із візуальними ознаками уражень 

ядер. Тенденції змін, визначені різними методами, збігаються. 

Активність апоптозу в печінці жаби ми оцінювали за активністю каспази-3 

та катепсину D (рис. 5.3.3). Результати виявили, що каспазний шлях вилучення 

клітин із ушкодженим геномом був пригніченим за впливу всіх діючих чинників. 

Разом з тим, за впливу Zn, Zn-НМ та ПН спостерігалась активація лізосомальної 

аспартатної протеази катепсину D та її вивільнення з лізосом, тоді як Co 

пригнічував і цю активність. Відомо, що активація катепсину D у амфібій сприяє 

некротичним процесам із деградацією або модифікацією молекул внутрішньо- та 

позаклітинного матриксу, особливо активна у метаморфозі амфібій [55, 156].  



 91 

А Б 

В 

Рис. 5.3.3. Маркери апоптозу у 

печінці жаби за дії металовмісних 

наноматеріалів та їх складових, А – 

каспаза-3, Б – вільна активність 

катепсину D, В – загальна 

активність катепсину D, М±m, n=8 

У жаби було визначено ознаки нейротоксичності середовища, виражені як 

зменшення ХЕ-активності у мозку у всіх групах, крім Со-групи (рис. 5.3.4). Як 

відомо, пригнічення ХЕ активності є типовою реакцією тваринного організму на 

вплив тіокарбаматів та фосфоорганічних сполук, а також токсичних металів, 

причому жаби проявляють високий рівень чутливості [58, 93, 96, 237]. 

 

 

Рис. 5.3.4. Вплив металовмісних 

наноматеріалів та їх складових на 

холінестеразну (ХЕ) активність жаби, 

М±m, n=8 

 

 

Відтак, застосування методів оцінки токсичності умов існування дозволило 

диференційовано оцінити реакції організму карася та жаби на вплив Co-вмісного 

та Zn-вмісного НМ та їх складових.  



 92 

Висновки 

1 Представлені у цьому розділі результати свідчать про пригнічення 

CYP450-залежного мікросомального окиснення в печінці як карася, так і жаби за 

впливу Ме-НМ та їх складових.  

2 Встановлено відсутність залежності між ензимною активністю І та ІІ фаз 

біотрансформації ксенобіотиків печінки та ксеноестрогенним ефектом за впливу 

на організм карася та жаби Со- та Zn-вмісних НМ та їх складових. 

3 Найпомітніші ознаки цито- та генотоксичності та ендокринних розладів у 

жаби спричинюють іони металів, особливо Zn, а також Zn-НM. Ознаки 

нейротоксичності середовища встановлено для жаби за впливу всіх чинників крім Со. 

4 За каспазною-3 активністю доведено подібність впливу іонів металу та 

відповідного НМ на процес апоптозу в печінці карася: Со та Со-НМ активують 

каспазу-3, тоді як Zn та Zn-НМ пригнічують її. У жаби всі хімічні чинники 

викликають пригнічення каспазної-3 активності, при цьому Zn, Zn-НМ та ПН 

активують катепсин-D залежний шлях руйнування клітин, а Co пригнічує його.  

Результати досліджень, представлені в розділі V, опубліковані в статтях 

[139, 244, 263, 266], частково в тезах [18, 118, 261]. 
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РОЗДІЛ VI 

УЗАГАЛЬНЕННЯ 

Металовмісні нанокомпозити (Ме-НМ) набувають значення невід’ємної 

складової інноваційних технологій. Водночас, все реальнішою стає небезпека для 

біоти внаслідок потрапляння цих речовин у довкілля, внаслідок їх підвищеної 

реакційної здатності у вигляді нанорозмірних частинок. Проте визнання цього 

факту поєднується з недостатністю практичних напрацювань у розробці методів 

оцінки такої небезпеки і фрагментарними даними щодо фактів цієї токсичності. 

Дослідження в галузі нанотоксикології сфокусовані на оцінці гострої токсичності 

синтезованих нанокомпозитів, їхніх неспецифічних ефектів (окисний стрес, 

генотоксичність), і здебільшого виконуються на клітинних лініях, що не 

забезпечує одержання об’єктивної оцінки екологічно можливих ситуацій [72, 115, 

134]. Тому пошук молекулярних мішеней дії Ме-НМ та їх складових у водних 

тварин є актуальним завданням у передбаченні екологічних ризиків цих новітніх 

потенційних забруднювачів середовища. 

6.1. Здатність нанокомпозитів кобальту та цинку до біодеградації в 

печінці карася та жаби 

Для доведення молекулярних механізмів впливу Ме-НМ на основі 

вінілпіролідону (NVP) ми оцінювали ймовірність як безпосередньої біологічної 

дії Ме-НМ, так і продуктів їх біодеградації – іонів металу та органічної складової, 

використовуючи переважно характеристики печінки як головного органу 

акумуляції та детоксикації ксенобіотиків у тварин. 

Порівняння показників карася за впливу Ме-НМ та їх складових свідчить 

про біодеградацію обох НМ, оскільки реакції молекулярних систем детоксикації 

для іонів металу та відповідного Ме-НМ мали високий рівень подібності. 

Найбільш помітними спільними проявами за дії Zn та Zn-НМ у карася була 

акумуляція надлишку Zn у складі МТ та пригнічення каспазного каскаду 

апоптозу. Спільні реакції викликала також дія Co та Со-НМ. У цьому випадку 
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спостерігалась акумуляція надлишку Co у складі МТ та активація апоптозу за 

впливу обох Co-вмісних чинників. 

Оцінка молекулярних реакцій в організмі жаби свідчить про істотні 

відмінності між впливом іонів металу та відповідного Ме-НМ. Так, лише 

надлишок іонів Zn і Co акумулюються у складі МТ печінки, але не Ме-НМ. 

Характеристики апоптозу також проявляються по-різному за впливу іонної форми 

металу та Ме-НМ. Отже, грунтуючись на ступені подібності між реакціями на 

вплив іонів металу та його нанокомпозиту можна заключити про принципову 

відмінність у рівні розвитку детоксикаційних систем печінки карася та жаби у 

біодеградації Ме-НМ. 

Цей висновок підтверджується результатами факторного аналізу. Як видно з 

рис. 6.1.1, кожна група тварин, як карася, так і жаби, зберігає загалом 

індивідуальний характер відповіді. Проте групи карася, що зазнавали впливу 

металу та відповідного Ме-НМ належать до спільного сектора за значеннями 

Факторів 1 і 2, а для груп жаби дія Co за сумарними показниками помітно 

відрізняється від всіх інших груп, у тому числі і від Со-НМ. 
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Рис. 6.1.1. Центроїдний груповий аналіз приналежності особин кожної 

групи тварин до спільного кластера за сумою досліджуваних біохімічних та 

цитогенетичних показників у контролі (К) та за впливу кобальту (Co), цинку (Zn), 

метал-наноматеріалів (Со-НМ, Zn-НМ) та полімерного носія (ПН): А – групи 

карася; Б – групи жаби 

За допомогою побудови класифікаційного дерева (рис. 6.1.2) доведено, що 

у обох видів тварин концентрація МТ належить до головних визначальних 
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характеристик, проте диференціація груп відбувається за різними ознаками та із 

різним рівнем спорідненості між групами. Так групи карася, що зазнавали впливу 

металу та відповідного Ме-НМ, належать до спільних початкових гілок дерева та 

розрізняються між собою за малоспецифічними характеристиками реакції на 

стрес (рівнем ядерних аномалій або ЛДГ-активності), що ще раз свідчить про 

подібність реакцій у у них. У жаби групи, що зазнали впливу іонів металів та Ме-

НМ, належать до різних гілок, з яких група Co відокремлюється першою у окрему 

гілку за ознакою пригнічення катепсину D-опосередкованого апоптозу, а 

більшість інших груп вирізняються в першу чергу специфічними 

характеристиками МТ (МТ-SH, МТ-Ме, МТ-і). Отже, металодепонувальні 

характеристики груп жаби, що зазнали впливу іонів металів та Ме-НМ, 

принципово відрізняються.  
Number of splits = 5; Number of terminal nodes = 6
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Рис. 6.1.2. Інтегральний аналіз біохімічних та цитогенетичних показників 

карася – А та жаби – Б, за впливу на організм металовмісних наноматеріалів та їх 

складових за допомогою побудови класифікаційного дерева (CART): 

класифікаційні показники подано у вершинах кутів, знак ‘<=’ відображає, у якій із 

кінцевих гілок значення визначального показника є найменшим, число над 

прямокутником показує кількість тварин у відповідній групі (значення N=8 у 

кожній термінальній групі свідчить, що всі особини групи проявляли типову 

ознаку); ЯА – кількість еритроцитів з ядерними аномаліями, ЛДГ – 

лактатдегідрогеназна активність; MT-SH – загальна концентрація металотіонеїнів 
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Оскільки, застосований як основа нанокомпозиту поліелектроліт, що є 

похідним NVP, гіпотетично може зазнавати деградації у клітинах печінки та/або 

проявляти біологічну активність, то ми визначали характеристики CYP450-

залежних ензимів мікросомальної трансформації та глутатіон-залежної реакції 

кон’югації за участю ГSТ. Отримані результати доводять, що ця система не 

проявляє специфічних реакцій для власне ПН, а також спільних реакцій для ПН, 

Со-НМ та Zn-НМ, які би свідчили про каталітичну трансформацію цієї субстанції 

у печінці карася чи жаби. Згідно центроїдного групового аналізу (рис. 6.1.1), 

групи карася, що зазнавали впливу ПН, найбільш наближені до контрольних груп 

за розташуванням відносно Факторів 1 та 2 та відокремлені від груп Со-НМ та Zn-

НМ. У жаби спорідненість між групами, що зазнавали впливу ПН, або його 

похідних, виражена більше, оскільки вони розташовані у спільному секторі 

відносно Фактору 2 (із значенням Фактор 1 < 0). Крім того, згідно інтегрального 

аналізу (рис. 6.1.2), всі групи жаби, що зазнавали впливу Ме-НМ або ПН, 

об’єднані у спільну гілку та найбільше розрізняються за рівнем пірувату та МТі, 

тоді як у карася група ПН об’єднується у спільну гілку із Со- та Со-НМ-групами. 

Отже, аналіз здатності детоксикаційних систем печінки карася та жаби 

стосовно Ме-НМ показав, що у карася Ме-НМ зазнають деградації та проявляють 

специфічний ефект іонів металу, тоді як специфічний ефект ПН не встановлено. У 

жаби специфічні ознаки впливу іонів металу за дії Ме-НМ не реєструються, а дія 

ПН та Ме-НМ за сукупністю ознак подібна, проте ця органічна субстанці не 

індукує CYP450-залежну трансформацію. 

 

6.2. Особливості специфічних реакцій на дію нанокомпозитів кобальту 

та цинку та їх складових та неспецифічних реакцій на стрес в організмі 

карася та жаби 

 

Як відомо, відповідь на умови середовища має дві складові: загальний 

адаптаційний синдром або стрес, який включає сукупність неспецифічних 
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реакцій, та специфічну до природи чинника відповідь [26]. Співвідношення між 

цими складовими залежить від умов дії чинника.  

Інформація про філогенетичні особливості реакцій на вплив Ме-НМ 

відсутні. Порівнюючи результати вивчення впливу редокс-активних та редокс-

стабільних металів на представників риб (Cyprinidae) та амфібій (Ranidae), можна 

припустити, що іони редокс-активних металів, таких як Сu, Mn, Co, викликають 

прооксидантні реакції в організмі риб, проте не викликають таких реакцій в 

організмі жаби, тоді як за дії іонів редокс-стабільного металу Zn спостерігається 

протилежна закономірність із найбільш вираженим токсичним впливом у жаби. 

Зокрема, якщо для коропових риб було продемонстровано типові реакції активації 

прооксидантих процесів за впливу іонів Сu та Mn, тоді за експозиції до іонів Zn – 

Zn успішно акумулювався у складі МТ та не викликав ознак окисного стресу [8, 

19, 20, 267], то для жаби було продемонстровано протилежний ефект: за дії іонів 

Cu (0,01 мг,л протягом 14 діб) чинники АОЗ печінки жаби ефективно утилізували 

O2 
•, а ознаки ПОЛ не проявлялися, тоді як за впливу іонів Zn (0,1 мг/л протягом 

14 діб), спостерігались ознаки окисного ураження [17, 113]. Крім того було 

продемонстровано, що іони Cu індукують синтез МТ жаб після 15 діб інкубації 

тварин в присутності 50 та 100 мг/л міді, і лише після 30 діб інкубації підвищення 

вмісту Cu в тканині не супроводжувалось посиленням експресії МТ [210]. Разом з 

тим, низка робіт демонструє токсичність Zn для жаб вже за дії 4 мг/л [3]. 

В нашому дослідженні дія на карася Co та Со-НМ викликали активацію 

апоптозу, вітелогенезу та найбільш помітно зменшила вміст GSH у тканині 

печінки. У жаби дія іонів Co відрізнялaся принципово від впливу всіх інших 

чинників та не виявляла токсичності.  

Серед неспецифічних реакцій, спільних для переважної більшості дослідних 

груп обох видів тварин, слід виділити активацію антиоксидантного захисту, яка 

проявляється у зменшенні вмісту ОР, продуктів окисного ураження (ТБК-АП, 

ОМП та ліпофусцину), а також CYP450-залежної активності. Разом з тим, аналіз 

ензимної активності АОЗ та параметрів системи GSH не дає підстав для висновку 

про їх позитивну роль у цьому процесі, особливо у жаби. Таку відмінність у 
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здатності мобілізувати систему АОЗ ми пов’язуємо із філогенетично 

сформованими особливостями стану систем АОЗ: якщо риби адаптовані до 

стабільного режиму кисневого забезпечення, то жаби перебувають у режимі його 

постійних змін протягом свого життєвого циклу [26, 245]. 

З іншого боку, у обох видів дія чинників викликає диспропорціонування 

форм МТ із суттєвим збільшенням співвідношення концентрацій МТ-SH/МТ-Ме, 

а отже зростанням антиоксидантного та відновного потенціалу цього протеїну. 

Відомо, що видалення металів із МТ сприяє підвищенню їх антиоксидантної 

потужності [155, 164].  

Згідно розробленого нами способу біоіндикації токсичності водного 

середовища, рівень токсичності середовища визначають залежно від величини 

співвідношення концентрацій МТ-SH/МТ-Ме і абсолютного рівня його складових 

у двох групах порівняння: як малий (адекватна відповідь), за якого збільшується 

вміст МТ-Ме у тканині печінки, середній (стан тривоги, залучення МТ до 

антиоксидантного захисту), коли зростає співвідношення вмісту МТ-SH/МТ-Ме, 

або високий (стан виснаження, втрата здатності зв'язувати метали у нетоксичні 

комплекси та реагувати на забруднення збільшенням вмісту МТ) [3].  

Порівняння показників системи АОЗ та співвідношення концентрацій МТ-

SH/МТ-Ме свідчить, що МТ є найбільш ймовірними чинниками АОЗ в печінці 

карася та жаби за впливу Ме-НМ та їх складових. 

Ініціювальною зміною у клітинах за розвитку окисного стресу є зростання 

вмісту ОР, що у свою чергу є і сигналом для активації АОЗ [51]. У низці 

досліджень продемонстровано, що амфібії добре адаптовані до швидких змін у 

рівні тканинної оксигенації, що проявляється у відсутності, або помірному рівні 

акумуляції продуктів окисного ураження [245]. Зменшення рівня ОР, відзначене у 

нашій роботі, також свідчить про потужний антиоксидантний потенціал у печінці 

жаби. MT-SH можуть розглядатися як важливі знешкоджувачі АФК, оскільки 

встановлено негативну кореляцію між рівнем MT-SH та ОР (r=-0,443, p=0,007).  

Досліджені види тварин проявляють філогенетичні відмінності у відповіді 

на дію Ме-НМ та їх складових за здатністю підтримувати відновний статус у 
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клітинах. Співвідношення концентрацій Лактат/Піруват або НАДН/НАД+ часто 

використовується для оцінки редокс статусу клітини [9]. У водних тварин 

акумуляція лактату служить індикатором енергетичного стресу та, у свою чергу, 

свідчить про погіршення життєвого статусу. За високої гліколітичної активності, 

надлишковий піруват та НАДН трансформуються у лактат та НАД+ у 

лактатдегідрогеназній реакції. Залежність між співвідношеннями 

Лактату/Пірувату та НАДН/НАД+ у цій реакції відображається рівнянням: 

(НАДН)х(Н+)/(НАД+)=(Лактат)xКЛДГ/(Піруват), де КЛДГ – константа 

лактатдегідрогеназної реакції. Збільшення вмісту НАД+ призводить до зміщення 

рівноваги в бік окиснення лактату та регенерації НАДН і, відповідно, підкислення 

середовища, у процесі гліколізу та у дихальному ланцюгу мітохондрій.  

Як показали наші результати, ЛДГ активність істотно зростає в карася та 

залишається стабільною у більшості дослідних груп жаби. Різними були і зміни у 

концентраціях лактату і пірувату у тканині печінки та у їх балансі. У жаби вони 

найбільш послідовно відображають збільшення співвідношення НАД+/НАДН, що, 

у свою чергу, може визначати напрямок чисельних окисно-відновних реакцій, 

включаючи тi, що відповідають за відновний стан тіолів у клітині. Відповідно, 

втрата (до 2,5 разів) GSH може істотно порушити регуляцію тіол-залежних 

функцій специфічних клітинних тіолів.  

Підвищений рівень фрагментованої ДНК у Zn- та Zn-НМ групах карася та 

кожній із дослідних груп жаби свідчить про те, що ДНК зазнає значних 

ушкоджень, які проте на момент дослідження (14 діб інкубації) не у всіх групах 

проявляються як візуальні аномалії ядер еритроцитів. Ймовірно, причиною 

ушкоджень є окисне ураження, проте у жаби кореляції між рівнем ліпофусцину та 

фрагментованої ДНК не були встановлені (рис. 6.2.1).  

З даних літератури відомо, що іони Со мають проксидантну дію, як iони 

металу змінної валентності безпосередньо, або ж посередництвом впливу на стан 

тіолів, а Zn впливає на окисно-відновні процеси, змінюючи редокс-стан тіолів [70] 

in vivo та in vitro. Проте, аналіз отриманих нами результатів свідчить, що 
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ураження ДНК у жаб розвивається в результаті не безпосередньої дії АФК та 

інших радикалів, а як наслідок порушення відновного статусу в клітинах. 

 

Рис. 6.2.1. Кореляція між показниками окисно-відновного стану та окисного 

ураження ткании печінки жаби за впливу наноматеріалів кобальту та цинку та їх 

складових 

У жаб було встановлено кореляційні залежності між характеристиками МТ 

та функціональним станом молекулярних систем стресу та детоксикації у тканині 

печінки, зокрема рівнем ОР, активністю СОД, відновним статусом клітин, що 

відображається співідношенням концентрацій GSH/GSSG та Лактат/Піруват, 

активністю інструментів апоптозу та ушкодженням ДНК (рис. 6.2.2).  

 

Рис. 6.2.2. Результати 

кореляційного аналізу впливу  

металовмісних наноматеріалів та 

їх складових на стан 

металотіонеїнів та стрес-залежні 

реакції у організмі жаби. 

Примітка. Суцільні лінії – 

позитивні, штрих – негативні 

кореляції 

Встановлено, що між рівнем GSH та лактату існує позитивна кореляція 

(рис. 6.2.2). З іншого боку, існують кореляційні зв’язки і між цими двома окисно-

відновними парами та продуктами окисного ураження у клітині – ліпофусцином 
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та фрагментованою ДНК. З іншого боку, для СОД будь-які кореляційні зв’язки із 

іншими дослідженими характеристиками відсутні.  

Порівняння відповіді організму жаби та карася на дію досліджуваних 

чинників свідчить про подібність відповіді системи GSH, тоді як стан ензимних 

чинників АОЗ демонстрував філогенетичні особливості відповіді, причому у 

карася відповідь була уніфікованою стосовно металу та його наноматеріалу, а у 

жаб – відмінною для металу та відповідного НМ. Разом з тим, саме у жаб 

спостерігалась нездатність до переходу на анаеробний тип метаболізму. 

У жаби хоча Ме-НМ не були джерелом металу для акумуляції у МТ, проте 

відмінності у діапазоні відповідей МТ між групами для різних їх характеристик 

(MT-SH, MT-Me, MTi) являють головні диференціювальні критерії груп.  

Number of splits = 11; Number of terminal nodes = 12
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Рис. 6.2.3. Диференційний аналіз набору показників за допомогою побудови 

класифікаційного дерева (САRТ-алгоритм) за впливу кобальту (Co), цинку (Zn), 

металонаноматеріалів (Со-НМ, Zn-НМ) та полімерного носія (ПН) на карася (р) та 

жабу (ж). Примітка. Показники: СОД – супероксиддисмутазa, Cas-3 – Каспаза-3, 

RI GSH –редокс-індекс глутатіону, MT-Me – вміст металу в металотіонеїнах, 

Лактат, Zn-MT – вміст цинку в металотіонеїнах, Vtg-LP – вітелогенін-подібні 

протеїни 
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Об’ єднаний диференційцний аналіз груп карася та жаби підтвердив 

принципові відмінності у визначальних реакціях організму на вплив чинників 

між двома видами. Серед проаналізованих показників у карася визначальними 

для диференціації груп були показники системи АОЗ та молекулярних систем, 

пов’язаних із МТ залежністю від депонованого Zn (каспаза-3, вітелогенін) 

(рис. 6.2.3). 

Об’днаний факторний аналіз показників карася та жаби (рис. 6.2.4) 

засвідчив, що між експериментальними групами тварин у карася спостерігаються 

досить значні відмінності, тоді як у жаби за цього виду аналізу групи утворюють 

спільне угрупування. Відтак, саме на основі аналізу функцій МТ можна найбільш 

селективно оцінити особливості впливу Ме-НМ на досліджуваних тварин, тоді як 

застосування мультимаркерного підходу доводить селективний характер відповіді 

організму карася та уніфікований жаби за більшістю досліджених параметрів. 
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Рис. 6.2.4. Результати спільного факторного аналізу впливу наноматеріалів 

кобальту та цинку та їх складових на стан металотіонеїнів та стрес-залежні реакції 

у організмі карася (р) та жаби (ж). Примітка. Враховано показники: вміст MT-SH, 

MT-Me, MTi, GSH, OР, GST, Zn(t), Zn-MT, Co(t), Co-MT, Втг, ДНК, Лактат, 

Піруват, активність СОД, Каспаза-3, RI GSH 

За допомогою методів математичного аналізу встановлено низку 

взаємозв’язків між вмістом різних форм МТ та металів у клітинах та 
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функціональними характеристиками клітин, специфічних для організму риби та 

жаби. Як видно з результатів багатофакторного аналізу (рис. 6.2.4), у карася 

реакції чітко диференційовані залежно від природи чинника, тоді як у жаби 

спостерігається малоспецифічна відповідь. У обох видів показники розподілу 

металів за участю МТ у тканині належать до головних детермінант реакції 

організму (рис. 6.2.3), проте у карася вирішальними для ідентифікації груп є 

також характеристики апоптозу, вітелогенезу та антиоксидантного захисту, 

тоді як у жаби пріоритетним є підтримання відновного стану клітин (вміст 

GSH та лактату). На прикладі показників жаби видно, що різні форми МТ 

виступають антагоністами у детермінації відповіді клітин на стрес (рис. 6.2.2). 

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 ПН водного середовища виявив принципові 

відміності між двома видами нижчих хребетних тварин, зокрема, у здатності 

вилучати метали з органічних комплексів та реагувати на їх дію у організмі 

карася. У обох випадках металодепонувальний та антиоксидантний потенціал МТ 

відіграють центральну роль у формуванні цієї реакції. 
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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 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. 
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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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