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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ 

ATФ – аденозинтрифосфорна кислота 

АФА – активні форми азоту 

АФК – активні форми кисню 

ДНФ – 2,4-динітрофенол 

ЕТЛ – електронно-транспортний ланцюг 

КАТ – каталаза (КФ 1.11.1.6)   

КБ – карбонільні групи білків 

NADP
+
/NADPH+H

+
– нікотинамідаденіндинуклеотидфосфат, окислена і 

відновлена форми  

НПН – нітропрусид натрію 

ПН – пероксинітрит 

ОМБ – окисна модифікація білків 

•
NO – радикал оксид азоту 

O2
•− 

– супероксидний аніон радикал 

HO
• 
– гідроксильний радикал  

GSH – відновлена форма глютатіону 

GSSG – окислена форма глютатіону 

GSNO – S-нітрозоглютатіон  

СОД – супероксиддисмутаза (КФ 1.15.1.1) 

Г-S-Т – глютатіон-S-трансфераза (КФ 2.5.1.18) 

ТР – тіоредоксинредуктаза (КФ1.8.1.9) 

Г6ФДГ – глюкозо-6-фосфатдегідрогеназа (КФ 1.1.1.49) 

ІЦДГ – ізоцитратдегідрогеназа (КФ 1.1.1.42) 

ВМТ – високомолекулярні тіоли 

НМТ – низькомолекулярні тіоли 

СК – сечова кислота 

ФЦК – фероціанід калію 
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ВСТУП 

Актуальність теми. Оксидативний стрес – це стан, при якому 

утворення активних форм кисню (АФК) переважає над процесами їх 

знешкодження, в результаті чого відбувається порушення основних життєво-

важливих процесів [1-3]. Активні форми кисню викликають багато 

різноманітних пошкоджень через окисну модифікацію ліпідів, білків, ДНК та 

інших компонентів [3-5]. Вони утворюються як побічні продукти клітинного 

аеробного метаболізму чи в результаті дії багатьох ксенобіотиків. Подібно до 

концепції оксидативного стресу, нітрозитивний стрес – надмірна чи 

нерегульована продукція радикалу оксиду азоту (
•
NO) або інших активних 

форм азоту (АФА) з різноманітними біологічними ефектами. Так само як і 

АФК, ефекти 
•
NO та його похідних є двоякими. З одного боку, 

•
NO може 

попереджувати окисні пошкодження шляхом його взаємодії з АФК, а з 

іншого – вони можуть пошкоджувати компоненти клітин через різноманітні 

механізми [6, 7]. Нещодавно вперше було показано, що оксид азоту 

координує метаболізм, ріст і розвиток  Drosophila  melanogater через ядерний 

екдизон-індукований білок-рецептор 75 (E75) [8].    

Головним ендогенним джерелом АФК в клітині прийнято вважати 

мітохондрії, здатність котрих генерувати ці форми кисню, ймовірно, значно 

перевищує можливості всіх інших джерел АФК загалом [9, 10]. Відомо, що 

зниження швидкості дихання мітохондрій може супроводжуватися значним 

зниженням продукції АФК [11, 12], в силу чого “м'яке” роз'єднання окисного 

фосфорилювання є одним з можливих механізмів контролю продукції 

вільних радикалів у цих органелах [10, 12]. У зв'язку з цим доцільно звернути 

увагу на існування ендогенних регуляторів процесів дихання та окисного 

фосфорилювання  – родини білків-роз’єднувачів (uncoupling proteins, UCPs), 

які виступають природними модуляторами таких функцій мітохондрій, як 

синтез ATФ та продукція АФК [13-15]. На практиці принципово можливі два 

підходи до зменшення генерації АФК в мітохондріях. Одним з них є 
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використання високоспецифічних антиоксидантів [16-18].  Іншим шляхом 

може бути “м'яке” роз'єднання електронно-транспортного ланцюга 

мітохондрій, яке, в свою чергу, може бути досягнуто або регуляцією 

активності ендогенних білків-роз’єднувачів (UСPs), або використанням 

екзогенних роз’єднувачів, аналогічних “класичному” протонофору 2,4-

динітрофенолу [19]. В представленій роботі використовували протонофор 

ДНФ, доцільність застосування якого в експерименті зумовлена даними 

літератури. Так, було показано, що “м'яке” застосування певних 

концентрацій ДНФ може збільшувати тривалість життя мишей [12], дріжджів 

[20] та мух [21, 22].   Відтак, застосування модельних іонофорів може бути 

перспективним прийомом у регуляції інтенсивності оксидативного стресу у 

тварин. Отже, актуальним є використання дрозофіли як модельного об’єкту 

для вивчення патологічних станів людини, що  зумовлене, перш за все, 

високим рівнем знань біології дрозофіли та легкістю застосування до неї 

різних методів. Подібність у механізмах клітинної загибелі, регуляції 

експресії генів, субклітинного транспорту та формування синаптичних 

зв’язків дає змогу використовувати дані, отримані на дрозофілі, в 

дослідженнях на інших тваринах.       

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

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

біотехнології Прикарпатського національного університету імені Василя 

Стефаника та є частиною наукової тематики кафедри “Вивчення механізмів 

пристосування організмів до несприятливих умов середовища з метою 

розробки методів підвищення їх адаптаційного потенціалу”, номер 

держреєстрації –  0107U001367.    

Мета і завдання дослідження. Метою роботи було вивчити фізіолого-

біохімічну відповідь D. melanogaster та ефективність її антиоксидантної 

системи за дії модельних чинників корекції інтенсивноств оксидативного 

стресу. Для реалізації мети були поставлені наступні завдання: 
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1. Здійснити аналіз активності антиоксидантних ензимів у дорослих 

особин, та основних параметрів росту і розвитку D. melanogaster, 

личинки яких споживали середовище з різними концентраціями 

нітропрусиду натрію,     S-нітрозоглютатіону, фероціаніду калію та 

2,4-динітрофенолу;   

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

личинках D. melanogaster, які споживали середовище з різними 

концентраціями нітропрусиду натрію, S-нітрозоглютатіону та 

фероціаніду калію;    

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

та активностями антиоксидантних і пов’язаних з ними ензимів; 

4. З’ясувати роль мітохондріальної складової системи 

антиоксидантного захисту D.  melanogaster у відповіді на стрес, 

індукований нітропрусидом натрію та фероціанідом калію;    

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

стресу, індукованого нітропрусидом натрію та фероціанідом калію.   

Об’єкт дослідження – система антиоксидантного захисту плодової 

мушки D. melanogaster.    

Предмет дослідження – вплив S-нітрозоглютатіону, нітропрусиду 

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

антиоксидантних та пов’язаних з антиоксидантною системою ензимів, вміст 

продуктів вільнорадикального окислення білків у D. melanogaster, личинки 

яких споживали середовище з різними концентраціями S-нітрозоглютатіону, 

нітропрусиду натрію, фероціаніду калію та 2,4-динітрофенолу та його оцінка 

за фізіологічними критеріями личинок та дорослих особин.  

 Методи дослідження. У роботі використовували біохімічні методи – 

визначення активності глюкозо-6-фосфатдегідрогенази, 

тіоредоксинредуктази, каталази, супероксиддисмутази, глютатіон-S-

трансферази, ізоцитратдегідрогенази, аконітази, концентрації карбонільних 

груп білків, сечової кислоти, низько- та високомолекулярних тіолів і 
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загального рівня нітритних аніонів, заліза та кальцію; фізіологічні методи – 

аналіз параметрів росту та розвитку D. melanogaster;  методи математичної 

статистики.  

Наукова новизна отриманих результатів. Встановлено, що 

споживання нітропрусиду натрію та S-нітрозоглютатіону сповільнює 

розвиток D. melanogaster та індукує оксидативний/нітрозитивний стрес у      

D. melanogaster. Зокрема показано, що споживання личинками нітропрусиду 

натрію, S-нітрозоглютатіону та фероціаніду калію призводить до суттєвої 

затримки  розвитку D. melanogaster, що проявлялося у зниженій здатності до 

лялькування. Виявлено відмінності у активностях антиоксидантних та 

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

нітропрусид натрію та S-нітрозоглютатіон. Вперше встановлено, що 

нітропрусид натрію, S-нітрозоглютатіон та фероціанід калію призводять до 

зниження активності аконітази у плодових мушок та виявлено чіткий 

позитивний взаємозв’язок між активністю аконітази і параметрами розвитку 

D. melanogaster, зокрема лялькуванням, вилупленням мух та висотою 

лялькування. Встановлено зміни рівня нітритних аніонів і заліза у тілі мух, 

личинки яких споживали S-нітрозоглютатіон та нітропрусид натрію. 

Показано, що  2,4-динітрофенол частково може захищати D. melanogaster від 

токсичної дії нітропрусиду натрію та фероціаніду калію.   

Практичне значення одержаних результатів. Представлені в роботі 

результати поглиблюють знання про вплив модельних чинників корекції 

інтенсивності оксидативного стресу на перебіг процесів окислення білкових 

компонентів у тканинах D. melanogaster та доводять їх спроможність 

регулювати параметри росту та розвитку мух. Результати роботи 

використовуються при читанні лекцій та проведенні практичних занять з 

біохімії, молекулярної біології та курсу “Вільнорадикальні процеси в 

біології” на кафедрі біохімії та біотехнології Прикарпатського національного 

університету імені Василя Стефаника.  
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Особистий внесок здобувача. Дисертаційне дослідження виконане під 

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

самостійно проведено аналіз наукової літератури, виконана 

експериментальна частина роботи і статистична обробка даних. Планування 

роботи, аналіз та обговорення отриманого матеріалу, написання рукописів 

статей та частина експериментів проводилися разом з науковим керівником. 

Участь у роботі співавторів висвітлена у спільних публікаціях. 

Апробація результатів дисертації. Основні наукові положення і 

висновки дисертаційної роботи були представлені на X Українському 

біохімічному з’їзді  (Одеса, 2010), VI міжнародній конференції студентів та 

аспірантів “Молодь та поступ в біології” (Львів, 2010), VIII міжнародній 

конференції студентів та аспірантів “Молодь та поступ в біології” (Львів, 

2012), звітно-наукових конференціях і засіданнях кафедри біохімії та 

біотехнології Прикарпатського національного університету імені Василя 

Стефаника (Івано-Франківськ, 2009-2012). 

Публікації. За результатами роботи опубліковано 10 наукових праць, з 

яких 6 – статі у виданнях, затверджених ДАК України; 4 – тези доповідей у 

збірках матеріалів вітчизняних і міжнародних наукових конференцій та 

з’їздів.  
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Розділ 1.                                                                                                       

Огляд літератури 

1.1. Drosophila melanogaster як модельний об’єкт 

Модельним об’єктом в дослідженні було обрано Drosophila 

melanogaster. Короткий життєвий цикл (рис.1.1), висока репродукція, 

можливість вирощування на агаровмісних середовищах дозволили 

використовувати дрозофілу як об’єкт у генетичних, біологічних, 

фізіологічних та біохімічних  дослідженнях.  

 

Рис. 1.1. Життєвий цикл Drosophila melanogaster (при 25°C). Личинки 

появляються на 1-й день після запліднення. Перша, друга та третя личинкові 

стадії закінчуються линькою. Під час лялькування більшість тканин личинок 

руйнуються і замінюються дорослими тканинами, які утворюються з 

імагінальних дисків, що розвинулися у личинок (адаптовано з [29]). 
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Для генетичних експериментів важливим є мале число хромосом (2n=8), 

наявність гігантських політенних хромосом в клітинах слинних залоз 

личинок, а також різноманітність природних популяцій і лабораторних ліній, 

що властиво для D. melanogaster [23-25]. Плодові мушки використовують як 

моделі для вивчення деяких людських хвороб (Паркінсона, Альцгеймера та 

ін.), адже в їхньому геномі виявлені гени, гомологічні людським [24, 26].   

Використання дрозофіли як модельного об’єкту для вивчення 

патологічних станів людини зумовлене, в першу чергу, високим рівнем знань 

біології дрозофіли та легкістю застосування до неї різних методів. Подібність 

в механізмах клітинної загибелі, регуляції експресії генів, субклітинного 

транспорту та формування синаптичних зв’язків дає змогу використовувати 

дані, отримані на дрозофілі, в дослідженнях на інших організмах [24-27]. 

В даний час D. melanogaster – один з найбільш вивчених видів живих 

організмів. Її геном повністю секвенований. Вона використовується для 

дослідження взаємодії генів, генетики розвитку, оцінки негативних ефектів 

медичних препаратів і ксенобіотиків [24, 28].  

 

1.2. Оксидативний стрес та антиоксидантний захист організму 

Серед універсальних механізмів реалізації токсичності ксенобіотиків на 

клітинному рівні особливий інтерес серед біологів і медиків привертає 

оксидативний стрес, який супроводжується активацією вільнорадикального 

окислення [4-5]. Вільні радикали за рахунок наявності на зовнішній 

електронній орбіталі неспареного електрону мають високу хімічну 

активність і беруть участь у різноманітних метаболічних реакціях [4, 5, 30]. 

Генерація АФК в багатьох випадках починається з O2
•−

. Супероксидний 

аніон  радикал може утворюватися в різноманітних метаболічних процесах, а 

також при дії на клітину фізичних та хімічних чинників [31-33]. Основним 

джерелом O2
•−

 в клітині вважається мітохондріальний електронно-

транспортний ланцюг [2, 14, 33, 34]. Відомо, що убіхіноновий Q-цикл в 
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мітохондріях є місцем утворення O2
•−

 в ланцюгу транспорту електронів. Саме 

убісеміхінон може взаємодіяти з киснем, віддаючи йому електрон, в 

результаті чого утворюється O2
•− 

[11, 14, 35, 36]. Супероксидний аніон не 

може вільно проходити через біологічні мембрани і досить швидко 

відновлюється до електронейтрального Н2О2. З Н2О2 в присутності іонів 

перехідних металів може утворюватися гідроксильний радикал, який є 

досить сильним окисником [4-5].  Гідроксильний радикал практично не бере 

участь в утворенні інших АФК, але є важливим чинником окисної 

модифікації багатьох клітинних структур. Він може окислювати молекули 

білків і ліпідів, особливо активно атакуючи мембранні ліпіди, які містять 

ненасичені подвійні зв'язки. Цей процес призводить до утворення 

гідропероксидів ліпідів і зміни властивостей клітинних мембран. 

Гідроксильний радикал викликає розрив зв'язків у молекулі ДНК, що може 

викликати глибокі пошкодження генетичного апарату клітини [4-5].  

Проблема антиоксидантного захисту є дуже актуальною в наш час. Але, 

незважаючи на те, що багато уже відомо про функціонування і регулювання 

антиоксидантної системи, чимало питань залишається без відповідей. 

Наприклад, до цього часу не відомі функції багатьох генів, експресія яких 

зростає у відповідь на дію АФК; чому клітина використовує різні захисні 

систему адаптації до дії одного і того ж чинника [4-5]. 

 

1.2.1. Супероксиддисмутаза та каталаза 

Супероксиддисмутаза та каталаза є ферментами першої ліній захисту 

від АФК. Супероксиддисмутаза (СОД, К.Ф. 1.15.1.1) є постійним 

компонентом антиоксидантної системи клітин. Цей ензим, описаний Дж. 

Маккордом та І. Фрідовичем, захищає чутливі клітинні компоненти від 

пошкоджень [37, 38]. Він каталізує дисмутацію O2
•− 

до Н2О2. Активність СОД 

залежить від редокс-активного іону металу в активному центрі молекули 

ферменту і залежно від типу ензиму цим іоном може бути манган, ферум або 
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купрум, які беруть безпосередню участь в процесі знешкодження радикалу. 

На першому етапі відбувається одноелектронне окислення, а на  другому – 

одноелектронне відновлення.  Ці реакції не потребують зовнішнього джерела 

окисно-відновних еквівалентів, тому є самостійним компонентом 

антиоксидантної системи [37, 38].  

Каталаза (К.Ф. 1.11.1.6) – ензим, який присутній в більшості анаеробних 

клітинах і каталізує реакцію перетворення пероксиду водню до води та 

кисню. У тваринних тканинах цей ензим локалізований, в основному, у 

пероксисомах та цитоплазмі. Каталази представляють велику групу 

оксидоредуктаз, яку поділяють на три підгрупи, залежно від фізичних та 

біохімічних властивостей: каталази-пероксидази, негемові каталази та істинні 

гемові каталази [4, 5, 31, 39].  Більшість аеробних організмів місять каталази, 

за винятком деяких водоростей та паразитичних гельмінтів [40, 41].  

 

1.2.2. Системи підтримки окисно-відновного балансу 

Різні редокс-групи можуть бути використані як індикатори змін окисно-

відновного балансу клітини [1, 39, 42].  

В клітині існує три основні окисно-відновні системи: NADP-залежна 

(NADP
+
/NADPH+H

+
),  глютатіон-залежна (GSH/GSSG) і тіоредоксин-

залежна (TrxSS/Trx(SH)2), які не є ізольовані одна від одної, а  

термодинамічно пов’язані [43-45]. Глютатіон і тіоредоксин – це дві важливі 

відновні системи еукаріотичної клітини, які підтримують окисно-відновний 

баланс.  

Глютатіон виступає найбільш важливим внутрішньоклітинним 

низькомолекулярним тіоловим антиоксидантом. Більш ніж 1/5 глютатіону 

зосереджена в мітохондріях і відіграє важливу роль у захисті проти АФК [6, 

46-49]. Важливість глютатіону в клітині визначається його 

антиоксидантними властивостями. Фактично глютатіон не лише захищає 

клітину від таких токсичних агентів, як вільні радикали, але й в цілому 
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визначає редокс-статус внутрішньоклітинного середовища [45-48]. 

Тіоредоксин (Trx) – це низькомолекулярний протеїн, який поширений в 

цитоплазмі, мембранах, мітохондріях  і в позаклітинному просторі. Цей білок 

містить п’ять цистеїнових залишків (два каталітичні і три структурні). Ці 

залишки цистеїну вступають у реакції окислення-відновлення у відповідь на 

дію оксидантів чи відновників. Окрім того, тіоредоксин має багато інших 

функцій, включаючи регуляцію функціонування транскрипційних факторів, 

апоптоз і антиоксидантну активність. Тіоредоксинова система включає в себе 

Trx і тіоредоксинредуктазу (TР), яка використовує NАDPH+H
+
 як джерело 

відновних еквівалентів і є ефективним відновником білкових дисульфідів. 

Тіоредоксинпероксидаза (пероксиредоксин, TPx) вперше виявлена у 

дріжджів, перетворює пероксид водню до води і молекулярного кисню з 

використанням електронів, які поступають від тіоредоксину [43-45]. 

Експресія тіоредоксину підвищується під час різних стресових ситуацій. При 

цьому підвищується і експресія ТPx у відповідь на збільшення концентрації 

АФК [5, 42, 45, 50]. 

Для функціонування тіоредоксинредуктази і підтримання рівня 

відновленого глютатіону використовується NАDPH+H
+
, що генерується 

глюкозо-6-фосфатдегідрогеназою та ізоцитратдегідрогеназою. NADPH+H
+
 

також є необхідним кофактором для тіоредоксинзалежних ензимів, які 

захищають клітину від окисних пошкоджень [43-45]. Глюкозо-6-

фосфатдегідрогеназа (Г6ФДГ) є ключовим і лімітуючим ензимом 

пентозофосфатного шляху. Вона каталізує перетворення глюкозо-6-фосфату 

у 6-фосфоглюколактон. При цьому утворюється одна молекула відновленого 

коензиму NАDPH+H
+

 [51-54]. Відновлений NАDPH+H
+
 інгібує Г6ФДГ. 

Таким чином інтенсивність ПФШ залежить від швидкості використання 

NАDPH+H
+
 у реакціях анаболізму і контролюється відношенням у клітині 

NADP
+
 до NАDPH+H

+
. Дана реакція служить одним з основних джерел 

NАDPH+H
+
 у клітині [51, 52, 55].   
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Ізоцитратдегідрогеназа – ензим, який має дві форми коензимної 

специфічності: NAD-залежна ІЦДГ (КФ 1.1.1.41.) і NADP-залежна ІЦДГ 

(КФ1.1.1.42.),  який каталізує реакцію окисного декарбоксилювання 

ізоцитрату з утворенням α-кетоглутарату [56-58]. Мітохондріальна і 

цитоплазматична ІЦДГ у ссавців кодується різними генами, іноді ці гени 

локалізовані у різних хромосомах. Цитоплазматична ІЦДГ поряд з Г6ФДГ 

також є джерелом NАDPH+H
+
 у клітині [59].  Місцем синтезу і 

цитоплазматичних і мітохондріальних форм є рибосоми цитоплазми, які 

використовують інформацію, яка наявна в ядерній ДНК. NADP-залежна 

ІЦДГ була знайдена у тканинах лялечки і дорослої особини D.melanogaster 

[60].  

 

1.2.3. Окисна модифікація білків та активність аконітази, як маркери 

оксидативного/нітрозитивного стресу 

Протеїни в силу особливостей своєї будови активно взаємодіють з 

різними сполуками, які утворюються в процесі іонізуючої радіації, залежного 

від іонів металів окислення або як продукти ряду окисно-відновних реакцій 

ензиматичної та неензиматичної природи. До цих сполук відносять різні 

радикали та їх похідні, реактивні карбонільні сполуки, такі як малоновий 

диальдегід і 4-гідрокси-2-ноненаль, кетоальдегіди та ін. [61-63]. Будь-яка з 

цих сполук потенційно може викликати окислювальну модифікацію білків 

(ОМБ). Однак більшість досліджень ОМБ  пов'язана з вивченням дії АФК, які 

тісно пов'язані один з одним [62].  

Старіння організму супроводжується окисленням білків і накопичення їх 

окислених форм у тканинах [62, 64]. Порушення збалансованості між 

інтенсивністю  ОМБ, їх протеолізом і синтезом de novo може бути одним із 

маркерів пошкодження тканин. Так, при оксидативному стресі в 

епітеліальних клітинах печінки протеоліз білків знижується [62]. Відомо, що 

деградовані білки можуть перебувати в клітинах протягом багатьох годин і 
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навіть днів. Отримані дані дозволяють розглядати окислені білки як відносно 

стабільні маркери оксидативного стресу [62].   

 Проте є ще одна група маркерів за допомогою яких дуже легко оцінити 

інтенсивність дії стресового фактору. До цієї групи відносять білки-

ферменти, активні центри яких чутливі до окисної модифікації. Так, фермент 

аконітаза містить у активному центрі кубічний залізо-сірчаний кластер. При 

взаємодії з молекулою окисника відбувається окислення одного з атомів 

заліза, і, як наслідок, фермент втрачає активність. Такими стресовими 

факторами є ксенобіотики, які можуть брати участь в утворенні АФК [65, 

66]. Аконітаза (КФ 4.2.1.3.) каталізує перетворення цитрату в цис-аконітат і 

перетворення цис-аконітату в ізоцитрат [65, 66]. Ензим містить у своєму 

складі двовалентний іон заліза. Мітохондріальна аконітаза має складну 

структуру і містить декілька залізосірчаних центрів [4Fe-4S]. Аконітаза існує 

у двох формах – активній та неактивній [65]. Встановлено, що аконітаза має 

одну -SH групу в активному центрі ензиму. Ця -SH група відіграє важливу 

роль у зв'язуванні субстрату, але не бере участь у в каталітичних процесах 

[65, 67]. Залізосірчаний центр цього ензиму містить іони Fe²
+
, Fe³

+
, S²

-
, які 

утворюють [4Fe-4S] кластер разом з чотирма залишками цистеїну [65, 67-69]. 

Пероксинітрит та інші АФК/АФА окислюють Fe-S центр, що призводить до 

втрати одного іона заліза і зміні структури домену до [3Fe-4S] [66, 67, 70]. 

Розпад залізосірчаного центру аконітази має зворотній характер.  

 

1.2.4. Антиоксидантна система комах 

Комахи мають набір антиоксидантних ферментів та антиоксидантів з 

невеликою молекулярною масою, які можуть забезпечувати каскадну 

відповідь на дію окисників, що продукуються внаслідок специфіки дієтичних 

факторів та ендогенних умов [71]. Антиоксидантні ферменти, такі як 

супероксиддисмутаза, каталаза, глютатіон-трансферази і глютатіон-

редуктази, наявні і у комах. Функціонування водорозчинних і 
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жиророзчинних низькомолекулярних антиоксидантів, таких як аскорбінова 

кислота, глютатіон, токофероли, каротиноїди недостатньо вивчені в комах, 

але вони можуть відігравати дуже важливу антиоксиданту роль [72].  

Незалежно від тривалості життя організму, який вимірюється днями чи 

навіть десятилітттями, O2 є небезпечним для всіх аеробних організмів. 

Комахи не захищені від шкідливої дії АФК, які утворюються при відновленні 

О2. Вони можуть бути особливо схильні до оксидативного стресу [71-73]. По-

перше, їх трахейна система доставляє О2 безпосередньо в тканини за 

допомогою газової дифузії. По-друге, потреба тканин в О2 у комах під час 

польоту часто є на дуже високому рівні. По-третє, дієти рослиноїдних комах 

можуть бути багаті прооксидантними сполуками, які можуть підсилювати  

розвиток оксидативного стресу. Таким чином, антиоксидантні системи мають 

вирішальне значення для зменшення інтенсивності оксидативного стресу, 

[72].  

Комахи, як і інші тварини, мають набір ферментів, які знешкоджуть 

АФК [72, 74, 75, 76]. Селен-вмісний фермент глютатіонпероксидаза, 

ймовірно, відсутній у комах [74, 75]. Цей фермент каталізує зменшення 

концентрації не тільки H2О2, але і гідропероксидів ліпідів.                  

Глютатіон-S-трансферази (Г-S-Т-зи) у комах здатні каталізувати аналогічне 

знешкодження гідроперекисів ліпідів, але не мають здатності розкладати 

H2О2 [74]. Вважається, що Г-S-Т у комах здатні аналогічно каталізувати 

зниження вмісту гідропероксидів ліпідів, але не можуть розкладати H2О2 [72, 

74].  

Незважаючи на відносно коротку тривалість життя порівняно з 

більшістю хребетних тварин, окислювальний стрес істотно впливає на комах. 

Їхній ріст, розвиток, виживання, плодючість або народжуваність, тривалість 

життя дорослих особин можуть бути порушені прооксидантами та АФК [74, 

77]. Недавні дослідження з проблем старіння, де використовували дрозофіл  

як модельний об'єкт, продемонстрували важливість оксидативного стресу в 

житті у комах [78]. Антиоксидантні ферменти можуть бути дуже важливими 
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для детоксикації АФК, продукованих ксенобіотиками, зокрема такими як 

паракват, та багатьма іншими речовинами рослинного походження, в тому 

числі фуранокумаринами, лігнанами, ацетофеноном, тіофенами, фенолами та 

хінонами  [71, 72, 77, 79, 80]. Велика кількість АФК можуть утворюватися в 

тканинах комахи під час польоту. 

Захист від дії АФК тіоредоксин редуктазою (ТР) і глютатіон редуктазою 

має непрямий характер. Вони передають відновлювальні еквіваленти від 

NАDPH+H
+
 до тіоредоксину (Trx) і GSSG. В результаті чого утворюються 

Trx(SH)2 і глютатіон, які діють як ефективні внутрішньоклітинні 

антиоксиданти [71, 72].  

 

1.3. Іони заліза та їх роль у розвитку оксидативного стресу 

Поширення у довкіллі та окисно-відновні властивості заліза лежать в 

основі його ролі та багатофункціональності. Надлишок іонів заліза в клітині 

може бути причиною утворення АФК [34, 81, 82]. Давно відомо, що здатність 

Н2О2 окислювати органічні сполуки сильно підвищується в присутності 

солей заліза (реакція Фентона). Так, дана реакція  супроводжується іншими 

типами реакцій [82, 83]. 

Важливим аспектом обміну заліза є регуляція надходження цих іонів у 

клітину, а також їхній подальший транспорт в місця використання, зокрема, 

в мітохондрії. У людини з обміном заліза пов’язані такі хвороби як 

гемохроматоз та атрансферинемія [84-86]. Так, гемохроматоз 

характеризується надлишковим накопиченням заліза в крові. Це призводить 

до цирозу печінки, недостатності функції підшлункової залози та 

наднирників, підвищується ризик ракових та серцевих захворювань [84-86]. 

Відносно високі концентрації іонів заліза в олігодендроцитах роблять мозок 

особливо чутливим до кисневого пошкодження. З накопиченням заліза у 

мозку пов’язують хвороби Паркінсона, Альцгеймера, різноманітні склерози 

тощо [81, 85, 86]. 
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Надлишок заліза в організмі може призводити до новоутворень. Зростає 

кількість повідомлень про пряму кореляцію між вмістом іонів заліза в 

організмі та ризиком ракових захворювань [86]. Важливу роль у механізмі 

розвитку раку може відігравати оксидативний стрес, викликаний залізом. 

Останній має два наслідки, що є вагомими для розуміння механізмів 

канцерогенезу: порушення регуляції окисно-відновного балансу, яке 

призводить до перокисного окислення ліпідів, пошкодження ДНК і білків;   

активація різноманітних механізмів відновлення [17, 82, 84, 86]. 

 

1.4. Біологічні та токсичні ефекти різних форм оксиду азоту (ІІ) 

Оксид азоту (ІІ) – 
•
NO у своїй структурі містить неспарений електрон. 

Висока розчинність сполуки у ліпідах, а також здатність до дифузії зумовлює 

високу токсичність 
•
NO для живих організмів. У 90-х роках було 

встановлено, що 
•
NO синтезується в організмі людини і виступає 

біорегулятором у нервовій, кровоносній, імунній системах та у шлунково-

кишковому тракті [87, 88]. Оксид азоту (ІІ) утворюється в організмі тварин з 

амінокислоти аргініну і кисню, під дією NADP
+
-залежної NО-синтази (NOS) 

– [КФ 1.14.13.19] [87, 88].   

Оксид азоту відіграє важливу роль в імунному захисті організму. Тут він 

проявляє цитотоксичну дію. При попаданні до організму бактерій або вірусів 

відбувається активація макрофагів, їх набрякання, збільшення вмісту в них 

лізосом, активація гідролітичних ензимів і каталази [7, 87, 89, 90]. Ці та інші 

процеси, що складають хімічну основу фагоцитозу, опосередковано пов'язані 

з оксидом азоту. Оксид азоту (ІІ) гальмує три життєво важливі групи ензимів: 

мітохондріальні (які здійснюють електронний транспорт), циклу Кребса та 

синтезу ДНК. За цих умов стає неможливою продукція енергії та поділ 

клітин, відбувається їх загибель [7, 32, 91, 92].   

У механізмі дії виділяють три групи молекул-мішеней для оксиду 

азоту:  
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1. залізовмісні білки: гуанілатциклаза, NО-синтаза, гемоглобін, ензими 

мітохондрій, циклу Кребса, синтезу білка; 

2. білки, що містять SН-групи;  

3. кисневі радикали: при взаємодії 
•
NO з киснем або його активними 

формами (O2
•−

) утворюються надзвичайно токсичні пероксинітрит 

(ОNОО
−
), оксид азоту (IV) та гідроксильний радикал, які виявляють 

сильну цитотоксичну дію.  

Як міжклітинний і внутрішньоклітинний мессенджер 
•
NO бере участь в 

регуляції різноманітних метаболічних реакцій, що забезпечують 

життєздатність і функціональну активність клітин і всього організму в 

цілому, але за певних умов він сприяє формуванню патологічних процесів. 

Така “дволика” дія 
•
NO визначається хімічними властивостями його 

молекули і реалізується тим або іншим способом залежно від  концентрації, 

часу дії і умов метаболізму в різних типах клітин і тканинах організму [93, 

94].  

Оксид азоту (ІІ) слабо реагує безпосередньо з тіолами і амінами, але 

легко вступає в реакції з залізом, О2 і особливо з O2
•−

. Це обмежує час його 

життя  і радіус дії в тканинах. Проте такої відстані його поширення вистачає, 

щоб 
•
NO міг брати самостійну участь у комунікаціях як всередині, так і між 

сусідніми клітинами [93, 95]. Так відомо, що 
•
NO може впливати на рівень O2 

в тканинах через пригнічення клітинного дихання і тим самим контролювати 

власний час напівжиття [94, 96]. 

Умовно характер впливу 
•
NO на різні біохімічні і фізіологічні процеси 

розділяють на безпосередній та опосередкований. Безпосередній вплив 

здійснюється при взаємодії  
•
NO з біомолекулами. Основною мішенню при 

цьому служить гемове залізо гемоглобіну, міоглобіну, гуанілатциклази, 

цитохрому Р-450, NO-синтаз (NОS) і інших гем-вмісних білків. 
•
NO може 

взаємодіяти також з негемовим залізом, що входить до складу залізовмісних 

білків і нуклеїнових кислот, і з вільним залізом (Fe
3+

) [90, 95, 97]. Оксид азоту 

(ІІ) може інгібувати окисні реакції і тим самим проявляти антиоксидантну дію 
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[7, 98, 99]. Окрім того, 
•
NO гальмує процеси ПОЛ, перешкоджаючи, 

вочевидь, їх поширенню [7]. Безпосередні ефекти 
•
NO домінують в організмі 

за фізіологічних умов, коли ця молекула синтезується, переважно 

конститутивними формами NОS в низьких кількостях. При цьому 

концентрація 
•
NO в тканинах складає 0,1-1 мкМ, тоді як концентрація O2

•−
– 

менша на три порядки. Такий ефект досягається, в основному, завдяки 

високій активності СОД. Завдяки безпосередній дії 
•
NO здійснюються, 

головним чином, його регуляторні і сигнальні функції [1, 94, 99].  

Опосередкована дія 
•
NO проявляється через S -нітрозотіоли (RNOS), які є 

продуктами взаємодії 
•
NO з О2, O2

•− 
або Н2О2 [94, 95, 99]. Опосередкована дія 

•
NO реалізується також через S-, N- і О-нітрозилювання. Внаслідок вказаних 

реакцій відбуваються посттрансляційні модифікації білків, які відіграють 

істотну роль в патогенезі гострих і хронічних захворювань [94]. 

Співвідношення між перерахованими типами модифікацій біосубстратів і їх 

вираженість залежать від умов метаболізму, перш за все окисно-відновного 

потенціалу, рН і балансу між утворенням 
•
NO і АФК в клітинних 

компартментах. За даних умов в клітині розвивається 

нітрозитивний/оксидативний стрес [94]. Основними реактивними формами 

оксиду азоту, які при їх надлишковому синтезі in vivo призводять до 

нітрозитивного і оксидативного стресу, є відповідно диазотриоксид (N2O3) і 

пероксинітрит (ONOO
−
). Але між оксидативним та нітрозитивним стресами 

немає чітких меж, оскільки N2O3, легко вступаючи в реакції S- і N-

нітрозилювання, може за певних умов брати участь в окисних реакціях, а 

ONOO
−
, як сильний окисник, може здійснювати нітрування і нітрозилювання 

біомолекул [90, 94, 100, 101]. Безпосередня та опосередкована дії 
•
NO в 

клітинних компартментах реалізовується одночасно, але виражається 

неоднаково через відмінності в гомеостазі 
•
NO і O2

•− 
 [90, 94, 100-102].    
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1.5. Характеристика нітропрусиду натрію, S-нітрозоглютатіону та 

фероціаніду калію 

Нітропрусид натрію (НПН) – Na2[Fe(CN)5NO], є водорозчинним залізо-

нітрозильним комплексом, який складається з іонів заліза, оточених п’ятьма 

залишками ціаніду та нітрозильною групою. Нітропрусид натрію має 

короткий час напіврозпаду у розчинах, він швидко розкладається, 

вивільняючи оксид азоту (
•
NO). Його часто використовують у медицині як 

вазодилятор для лікування серцевих нападів і всіх форм гіпертензії [103-106]. 

У лабораторних дослідженнях він, головним чином, використовується для 

вивчення метаболічної відповіді організмів на оксидативний/нітрозитивний 

стрес, індукований 
•
NO та іншими АФК/АФА, які виділяються в результаті 

його розкладу та метаболізму [105, 107]. Численні попередні дослідження 

інших вчених показали, що НПН не можна розглядати лише як донор 
•
NO. 

Так, після вивільненя 
•
NO, залізо може реагувати з пероксидом водню (H2O2), 

що, в свою чергу, запускає реакцію Фентона, в результаті якої продукуються 

високоактивний гідроксильний радикал (HO
•
). На додаток, декомпозиція та 

метаболізм НПН можуть підвищувати стаціонарний рівень O2
•−

, H2O2 та 

інших АФА/АФК багатьма шляхами [103]. Обидва 
•
NO та O2

•− 
можуть 

взаємодіяти, формуючи високотоксичну сполуку пероксинітрит (ONOO
−
), 

яка далі розкладається до HO
•
 та нітритних аніонів (NO2

−
). Іони заліза можуть 

бути залучені у генерації HO
•
 або токсичність НПН може 

опосередковуватись ціанідом [108-110]. Багато досліджень in vitro показали, 

що НПН інгібує синтез протеїнів у гепатоцитах щурів [111] та індукує 

багатоядерність (мультинуклеацію); інгібує проліферацію клітин та знижує 

рівень відновленого глютатіону в ендотеліальних лініях клітин ECV304 

[112]. Інші дослідження in vitro показали, що НПН викликав зростання рівня 

іонів кальцію у епітеліальних клітинах кишківника [113] та стимулював 

фосфорилювання тирозину у фібробластах мишей [91]. Broderick К. та колеги 

у 2007 році показали, що ін’єкція НПН у D. melanogater викликала зниження 

серцевого ритму і рівня ATФ [107]. Це дослідження також показало, що НПН 
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призводив до зростання рівня нітритів, нітратів та ціаніду у клітинних лінях 

D. melanogaster [110]. Нещодавні дослідження на дафніях Daphnia magna 

продемонстрували, що нітрити та НПН призводять до порушень у розвитку, 

зокрема викликають дефекти розвитку наступних поколінь дафній [114].  

S-нітрозоглютатіон є нітрозопохідним відновленого глютатіону і може 

спричинювати S-нітрозилювання та S-глютатіолювання клітинних білків [49, 

115]. Оскільки S-нітрозотіоли є широкою і найбільш детально вивченою 

групою екзогенних генераторів оксиду азоту, їх виділяють в окрему групу 

донорів 
•
NO. Їх використання зумовлене, по-перше, легкістю синтезу S-

нітрозотіолів, одержанням їх у чистому вигляді і стабільному стані; по-друге, 

здатністю до відносно швидкої деградації у водних розчинах при 

фізіологічних значеннях рН та з виділенням 
•
NO без потреби у редокс-

активації [49]. S-нітрозоглютатіон (GSNO) є ендогенним S-нітрозотіолом, 

який відіграє ключову роль у сигналюванні, опосередковану 
•
NO. Також він є 

джерелом біодоступного 
•
NO. S-нітрозоглютатіон може імітувати ефекти 

ендогеного 
•
NO, за рахунок того, що 

•
NO виділяється під час його розкладу. 

В лабораторних дослідженнях, GSNO використовується як донор оксиду 

азоту (
•
NO), а також для дослідження різноманітних механізмів, які 

запускаються у клітині відповідь на дію 
•
NO [116, 117]. S-нітрозотіоли 

можуть спонтанно вивільняти 
•
NO і виступати як термінатори ланцюгових 

вільнорадикальних реакцій, безпосередньо реагуючи з ROO
•
 радикалами, і 

тим самим, утворюючи похідні оксиду азоту як кінцеві продукти [32, 94, 

115]. S-нітрозоглютатіон є стабільною молекулою, хоча вивільнення 
•
NO 

може ініціюватися фотолізом, іонами купруму (Cu
2+

) чи транснітрозуванням 

менш стабільних сполук [115]. S-нітрозотіоли були виявлені in vivo, і було 

показано, що вони виконують різноманітні функції. Зокрема, вони виконують 

резервну (запас біодоступного 
•
NO), транспортну та сигнальну функцію. 

Також нітрозотіоли регулюють структуру та функціонування білків за 

рахунок сигнальної функції [66]. У клітинах ссавців, трипептид глютатіон 

залучений у підтримці окисно-відновного балансу, формуванні 
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деоксирибонуклеотидів, детоксифікації ксенобіотиків та транспорті 

амінокислот [46, 47, 118]. S-нітрозоглютатіон також відіграє важливу роль в 

фізіологічних та патофізіологічних процесах [118]. Clancy R. та колеги 

показали, що обробка людських нейтрофілів 
•
NO призводила до 

перетворення ендогенного GSH у GSNO [119]. Вони також показали, що 

GSNO активує пентозофосфатний шунт. Інші вчені показали, що GSNO 

інгібує активацію тромбоцитів [120].   

Фероціанід калію – [K4Fe(CN)6] – належить до гексаціанофератів, так 

само як і фериціанід калію ([K3Fe(CN)6]) і гексаціаноферат заліза 

(Fe4[Fe(CN)6]3). Попри те, що дані сполуки містять в своєму складі іони 

ціаніду, вони вважаються нетоксичними в зв’язку з тим, що ціанідні аніони 

тісно зв’язані з іонами металів, що попереджує вивільнення вільного ціаніду 

[121, 122]. Попри малу кількість досліджень токичності залізо-ціанідних 

комплексів на тварини та людину, існують дані, що ФЦК є нетоксичним для 

людини, навіть за відносно високих концентрацій [122, 123]. Фероціанід 

заліза також використовують у медицині, для прикладу, як нетоксичний 

агент який зв’язує цезій у шлунково-кишковому тракті [124]. Також, ФЦК 

використовується як антидот при отруєннях талієм [122, 123]. Хоча на даний 

час існує обмаль інформації щодо деградації ціанідів у грунті, 

фотодеградація залізо-ціанідних косплексів у розчинах є добре вивченою 

[123]. Так, коли водні розчини фероанідів піддати дії світла, відбувається 

вивільнення вільного ціаніду [123].  

 

1.6. Біологічна дія 2,4-динітрофенолу 

Хімічні речовини-роз’єднувачі називаються протонофорами, вони здатні 

переносити протони через мембрану. До таких належать 2,4-динітрофенол 

(ДНФ), гормони щитовидної залози тощо [125, 126]. Молекули іонофорів, як 

правило, ліпофільні і здатні переносити іони через мембрану. Наприклад, 2,4-

динітрофенол легко дифундує через мембрану, в іонізованій і неіонізованій 
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формі, переносячи протони в бік їх меншої концентрації в обхід протонних 

каналів. Таким чином, 2,4-динітрофенол знижує електрохімічний потенціал і 

синтез ATФ, хоча при цьому відбувається окислення субстратів [127]. 

Енергія дихального ланцюга в цьому випадку повністю розсіюється у вигляді 

тепла. Цим пояснюється пірогенна дія роз’єднувача [128].  

Мітохондріальний дихальний ланцюг є основним джерелом 

продукування внутрішньоклітинних АФК у фізіологічних і багатьох 

патологічних станах. АФК утворюються в результаті одноелектронного 

відновлення кисню, продукуючи O2
•−

, кількість якого збільшується в умовах 

високого електрохімічного градієнту мембрани мітохондрій [13, 36, 129]. 

Потенційна функція ДНФ – зниження електрохімічного градієнту (ΔµH
+
),  

який створюється у внутрішній мітохондріальній мембрані і запускає ATФ-

синтазний шлях. Роз’єднання транспорту електронів у  електронно-

транспортному ланцюзі призводить до зниження синтезу ATФ та 

попередження переносу електронів з убісеміхінонового радикалу на O2, тим 

самим попереджуючи утворення АФК, зокрема O2
•−  

(рис. 1.2). Це свідчить 

про те, що  мітохондріальне роз’єднання м’якого типу, з відповідним 

зменшенням електрохімічного градієнту, може запобігти надмірному 

утворенню АФК та окисних пошкоджень клітин при деяких патологічних 

станах.  Нещодавно було показано, що щурі, яким вводили ДНФ, мали 

значний захист від пошкодження головного мозку, викликаного введенням 

антагоніста N-метил-D-аспартатного (NMDA) рецептору – хінолінової 

кислоти [130]. Повторна активація NMDA-рецепторів призводить до 

пошкодження нейронів, спричиняє збільшення внутрішньоклітинного рівня 

кальцію і підвищення виробництво АФК мітохондріями [131].  

Згодом з’ясувалось, що механізм нейропротекції ДНФ пов’язаний зі 

зменшенням концентрації мітохондріального Ca
2+

 та зниженням рівня 

утворення АФК мітохондріями [127]. Ці дані показують, що ДНФ захищає 

від пошкодження клітини мозку з участю механізмів, які підтримують 
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функції мітохондрій. Також було показано, що парентеральне введення ДНФ 

зменшує ймовірність інфаркту приблизно на 40% в мозку щурів [127]. 

 

 

Рис. 1.2. Потенційний вплив ДНФ на мітохондрії (зниження 

електрохімічного градієнту (ΔµH
+
),  який створюється на внутрішній 

мітохондріальній мембрані і знижує синтез АТФ). 

 

Цікаво, що надекспресія білка-роз’єднувача людини 2 (UCP-2) у мишей 

знижує пошкодження головного мозку після експериментального інсульту та 

черепно-мозкової травми [132], ймовірно тому, що мітохондріальне 

роз'єднання може відігравати певну роль у запобіганні пошкоджень. У 

багатьох дослідженнях введення ДНФ щурам призводило до покращення 

функціонування мітохондрій [133]. Разом ці дослідження показують, що, на 

відміну від неконтрольованого та шкідливого мітохондріального 

роз’єднання, яке відбувається в присутності високих концентрацій ДНФ, 

“м'яке” роз’єднання, індуковане низькими дозами ДНФ, насправді може бути 

корисним в плані зниження окисного пошкодження нейронів при різних 

патологічних станах [125, 134].   
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Як вже згадувалося вище, старіння та розвиток багатьох захворювань, 

принаймні частково, пов’язані зі змінами в мітохондріальному метаболізмі і 

утворенні АФК [13, 36, 129]. У зв’язку з цим було запропоновано гіпотезу, 

що, як і обмеження калорійності, “м'яке” мітохондріальне роз'єднання може 

збільшити тривалість життя за рахунок зниження інтенсивності 

оксидативного стресу [36, 129, 135]. Все більше досліджень проводиться, 

щоб встановити притаманність цих процесів вищим організмам, тому слід 

зазначити, що ДНФ  продовжує тривалість життя Drosophila melanogaster 

[21], Saccharomyces cerevisiae [20] та мишей [12, 136]. Нещодавно, Cerqueira 

та колеги (2011) продемонстрували, що ДНФ, подібно до обмеження калорій, 

активує eNОS (синтазу оксиду азоту) та Akt-залежні шляхи, що, в свою 

чергу, призводить до біогенезу мітохондрій у мишей [137].   

При високих концентраціях ДНФ та інші нітрофеноли є токсичними для 

людей і тварин. Токсичність обумовлена втручанням у енергетичні процеси 

клітини. ДНФ дозволяє мітохондріальному дихальному ланцюгу не 

виробляти ATФ, тим самим збільшуючи швидкість основного обміну.  Тому, 

протягом 1930-х років ДНФ використовувався у якості препарату для втрати 

ваги при лікуванні ожиріння [125, 138]. З іншого боку, останні дослідження 

in vitro та in vivo показали, що ДНФ може мати позитивний ефект при 

низьких концентраціях, наприклад, при запобіганні дегенерації нейронів 

[125, 139, 140].  

Багато даних свідчать про те, що АФК задіяні у ряді хронічних 

захворювань. Особливий інтерес представляють декілька неврологічних 

захворювань, при яких АФК беруть участь у нейронних пошкодженнях, які 

викликані різними типами травм. До них також належать  хвороби 

Паркінсона, Альцгеймера і Гантінгтона, латеральний амілотропний склероз 

[125, 127, 133].   

На даний час існує багато досліджень стосовно прямих ефектів як білків-

роз’єднювачів, так і протонофорів на організм в цілому, хоча недостатньо 

вивченими залишається вплив протонофорів на антиоксидантну систему, а 
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також на виживання організмів. Зокрема у випадку впливу ДНФ на комах 

існують всього кілька досліджень в яких показано, що ДНФ впливав на 

життєздатність плодових мушок та на ступінь окислення білків, хоча 

детального механізму захисного впливу ДНФ на організм комах не було 

виявлено [21, 22, 141]. Беручи до уваги згадані вище дані, було цікаво 

дослідити вплив S-нітрозоглютатіону, нітропрусиду натрію  та фероціаніду 

калію не тільки як донорів 
•
NO та іонів заліза/ціанід-аніонів, а як індукторів 

оксидативного/нітрозитивного стресів, з метою вивчення їхнього впливу на 

розвиток D. melanogater, стан антиоксидантної системи та їхній 

взаємозв’язок. Також, було досліджено вплив ДНФ у низьких концентраціях,  

окремо та у сумішах з НПН та ФЦК, на параметри 

оксидативного/нітрозитивного стресу, розвитку і їхній взаємозв’язок у         

D. melanogaster, з метою дослідження потенційної захисної функції ДНФ.  
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РОЗДІЛ 2.                                                                                          

Матеріали та методи досліджень 

2.1. Реактиви 

У роботі використовували реактиви виробництва „Sigma Chemical Co.” 

(США), „Fluka” (Німеччина), „Cormay” (Польща). Решта реактивів – 

вітчизняного виробництва класу не нижче ч.д.а. 

 

2.2. Характеристика досліджуваних ліній D. melanogaster 

У дослідженні використовували три лінії дикого типу плодової мушки 

D. melanogaster: Сanton S; w
1118

, дефектної за геном, який визначає 

пігментацію очей (white);  та w
Dah

,  які були люб’язно надані з колекції 

Блумінгстонського Стокового Центру університету Індіани (США).  

 

2.3. Утримання базових культур D. melanogaster в лабораторних умовах 

Базові культури ліній D. melanogaster утримували в скляних банках 

місткістю 250 мл на живильному середовищі, яке містило в одному літрі 4% 

меляси, 6%  пекарських дріжджів і 1,25% агар-агару. Кількість середовища в 

одній банці становила 25 мл. Середовище стерилізували шляхом 

пастеризації. Для інгібування росту цвілевих грибів у середовище після 

пастеризації додавали  0,2% (об’єм/об’єм) ніпагіну (метил-p-

гідроксибензоату). Мухи базової та експериментальних культур розвивалися 

та утримувалися при постійній температурі (25С) та освітленні. Відносна 

вологість повітря становила 60-70%. 

 

2.4. Типи експериментальних середовищ 

У дослідженні використовували два типи живильних середовищ – 
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агаризовані та неагаризовані.  

Агаризовані середовища містили: 10% (маса/об’єм) дріжджів, 1,25% 

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

сахарози (стандартне середовище).  

Ексериментальні середовища, окрім вказаних вище компонентів, також 

містили різні концентрації: 

– нітропрусиду натрію (0,01; 0,1; 1,0 та 1,5 мМ),  

– S-нітрозоглютатіону (1,0; 1,5 та 4,0 мМ),  

– 2,4-динітрофенолу (0,5 та 1,25 мМ),  

– суміш нітропрусиду натрію (1,0 мМ), фероціаніду калію (1,0 

мМ) та 2,4-динітрофенолу (0,5 та 1,25 мМ)  

Неагаризовані середовища містили: 10% (маса/об’єм) дріжджового 

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

(стандартне) та нітропрусид натрію (0,01, 0,1, 1,0 та 1,5 мМ) чи S-

нітрозоглютатіон (1,0, 1,5 та 4,0 мМ) (експериментальні середовища). Ніпагін 

та сахарозу в обидва типи середовищ додавали після пастеризації, щоб 

запобігти утворенню токсичних адуктів за дії високих температур. 

Для приготування розчину GSNO, 1,0 мМ розчин нітриту натрію 

(NaNO2) у дистильованій воді змішували з 1,0 мМ розчином відновленого 

глютатіону (GSH) в 1,0 М хлоридній кислоті у співвідношенні 1:1 [142]. 

Концентрацію приготованого GSNO визначали спектрофотометричним 

методом [143]. 

 

2.5. Підготовка мух для аналізів 

Батьківську культуру мух розвивали й утримували на мелясно-

дріжджових середовищах, як це описано в п. 2.3. Триста-чотириста мух 3-10-

денного віку, які попередньо голодували протягом 3 год, пересаджували у 

контейнери місткістю 1 л, які мали у трьох перпендикулярних напрямках 

широкі отвори (діаметр отворів 9,5 см), кожен з яких закривався сіткою.  
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Діаметр клітинок у сітці не перевищував 1,5-2 мм. Два з отворів 

слугували для циркуляції повітря, в той час як знизу третього отвору ставили 

чашку Петрі з середовищем, яке містило 10% сахарози, 10% дріжджів та 2% 

агару. Мухи відкладали яйця на середовище протягом 5-7 годин. Яйця мух 

промивали дистильованою водою та доводили середню кількість яєць в 1 мл 

води до 2000; 600 мкл суспензії, яка містила 200 яєць вносили у банки, 

об’ємом 250 мл, які містили 25 мл одного з експериментальних середовищ. 

Розвиток мух на експериментальних середовищах тривав протягом 7-12 днів. 

Після вилуплення мух переносили на свіжі живильні середовища такого ж 

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

заморожували і зберігали у рідкому азоті (-196С), після чого 

використовували для біохімічних аналізів.  

 

2.6. Визначення впливу дієти личинок на розвиток D. melanogaster 

Лялькування. Батьківську культуру мух вносили у контейнери для 

відкладання яєць, як це описано в пункті 2.5. Мухи відкладали яйця протягом 

6 годин. Далі яйця відмивали та переносили у кількості 200-300 штук на 

контрольне чи відповідне експериментальне середовище. Після 86 годин від 

початку відкладання яєць кожних 12 годин нотували кількість личинок, які 

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

Кожна точка на кривих лялькування є середнім з п’яти незалежно 

проведених повторів [103, 144].  

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

вирощені на стандартному середовищі, відмивали дистильованою водою та 

переносили у контейнери (40 личинок на 1 контейнер), які містили 20 мл 

стандартного або експериментальних середовищ і утримували їх тут аж до 

вилуплення. Далі визначали кількість мух у відповідний термін [145]. 
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2.7. Визначення кількості спожитої їжі личинками D. melanogaster 

Кількість спожитої їжі визначали з використанням барвника 

діамантового синього  (FD&C Blue N1). Даний метод є непрямим методом 

визначення кількості спожитої їжі у D. melanogaster і базується на визначенні 

кількості спожитого разом з живильним середовищем барвника Діамантового 

синього, максимум оптичного поглинання розчину якого припадає на 629 нм.   

Для визначення кількості спожитої їжі, барвник додавали в 

експериментальне середовище після пастеризації в кінцевій концентрації 

0,5% (маса/об’єм). П’ятнадцять личинок поміщали у чашки Петрі, в яких 

об’єм середовища з барвником становив 30 мл. Після перебування личинок 

на експериментальному середовищі протягом 24 годин, їх відмивали, 

заморожували в рідкому азоті (-196С) та зберігали до подальших визначень.   

Личинок гомогенізували в 50 мМ калій-фосфатному буфері (КФБ) (рН 

7,5) при кімнатній температурі (25 °С) у співвідношенні 1:100 (маса/об’єм). 

Після центрифугування (16000 g, 10 хв, 21°С) на центрифузі Eppendorf 5415R 

(Німеччина), отриманий супернатант змішували з 50 мМ КФБ (рН 7,5) у 

співвідношенні 1:1 і повторно центрифугували (16000 g, 7,5 хв, 21° С). 

Калібрувальну криву будували за оптичним поглинанням розчину барвника 

FD&C Blue N1 в концентрації від 0,4 до 6,4 мкг/мл. Оптичне поглинання 

супернатантів та калібрувальних зразків визначали на спектрофотометрі 

Specol-211 (Carl Zeiss Jena, Німеччина) за довжини хвилі 629 нм [116]. Для 

виключення оптичного поглинання пігментів у самих плодових мух, кожний 

дослідний зразок мав відповідний контроль. Контролем слугувало оптичне 

поглинання супернатанту, отриманого аналогічно до експериментального 

зразка, проте, личинок для отримання контрольного зразка годували 

середовищем, яке не містило барвника. Кількість спожитої їжі розраховували 

за оптичним поглинанням спожитого барвника FD&C Blue N1, який був 

компонентом живильних середовищ.  
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2.8. Визначення вмісту катіонів заліза, нітритних та ціанідних аніонів у 

середовищі та личинках 

Концентрацію катіонів заліза у середовищі і личинках визначали 

фотометрично за кількістю забарвлених комплексних сполук, які утворює 

сульфосаліцилова кислота (або її натрієва сіль) з солями заліза: в слабко-

кислому середовищі сульфосаліцилова кислота реагує тільки з солями заліза 

(ІІІ) і дає червоне забарвлення, а в слабко-лужному середовищі – як з солями 

заліза (ІІІ), так і з солями заліза (ІІ)  дає жовте забарвлення, за довжини хвилі 

412 нм [146]. Після 0-11 днів інкубації середовища з НПН, 1 мл середовища 

відбирали, переносили у пробірки і центрифугували при кімнатній 

температурі (16000 g, 15 хв, 21С). Після цього супернатант змішували з 

амонієм (10%) та сульфосаліциловою кислотою (10%) у співідношенні 4:1:1. 

Після додавання амонію, сульфосаліцилова кислота формує комплекс з 

іонами заліза жовтого забарвлення. Після цього вимірювалося оптичне 

поглинання за довжини хвилі 412 нм. Концентрацію іонів заліза визначали за 

допомогою калібрувальної кривої [146]. 

У личинках концентрацію іонів заліза визначали наступним чином. 

Личинки вирощували до першої личинкової стадії на стандартному 

середовищі. Далі личинки відмивали від середовища і поміщали на 72 години 

у середовище, яке містило різні концентрації НПН. Після цього личинки 

збирали, промивали дистильованою водою для видалення залишків 

середовища і заморожували в рідкому азоті. Далі групи по 300 личинок 

гомогенізували при кімнатній температурі, центрифугували (16000 g, 15 хв, 

21С) і супернатант використовували для визначення [103, 146].  

Концентрацію іонів заліза у дорослих мух визначали за допомогою 

стандартного набору з Ференон (3-(2-Pyridyl)-5,6-di(2-furyl)-1,2,4-triazine-

5′,5′′-disulfonic acid disodium salt) без депротеїнізації (Cormay, Польща). 

Концентрація заліза виражалася у мікромолях на грам сирої маси.  
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Вміст  нітритних аніонів у середовищі та личинках визначали за 

допомогою реактиву Гріса, який при взаємодії з цими іонами утворює 

комплекс рожевого забарвлення [104]. Після 0-11 днів інкубації середовища з 

НПН, 1 мл середовища відбирали, переносили у пробірки і центрифугували 

при кімнатній температурі (16000 g, 15 хв, 21С). Після цього супернатант 

змішували з реактивом Гріса (0,1% нафтил-етилендіамін дигідрохлорид та 

1,0% сульфаніламід у 5%  фосфорній кислоті) у співідношенні 1:1 та 

інкубували 40 хв. Після цього вимірювалося оптичне поглинання при 540 нм. 

Як стандарт використовували розчин нітриту натрію [116, 147].   

Для визначення концентрації нітритних аніонів у личинках їх 

вирощували до першої личинкової стадії на стандартному середовищі. Далі 

личинки відмивали від середовища і поміщали на 72 години у середовище, 

яке містило різні концентрації НПН. Після цього, личинки збирали, 

промивали дистильованою водою для видалення залишків середовища і 

заморожували в рідкому азоті. Далі групи по 300 личинок гомогенізували 

при кімнатній температурі, центрифугували (16000 g, 15 хв, 21С) і 

супернатант використовували для визначення [103].  

Визначення ціанідів ґрунтувалося на взаємодії ціаніду калію з 

хлораміном Т та піридин-барбітуратовим реагентом, в  результаті чого 

утворювалися забарвлені поліметиленові сполуки.  Абсорбцію забарвлених 

сполук  визначали за довжини хвилі 586 нм.  

 

2.9. Визначення показників оксидативного стресу 

Рівень карбонільних груп білків визначали при 370 нм за кількістю 

динітрофенілгідразонів, які утворюються внаслідок взаємодії карбонільних 

груп з 2,4-динітрофенілгідразином (ДНФГ) [61]. Для осадження білків 

супернатанти змішували з 40% розчином (маса/об’єм) ТХО у співвідношенні 

1:1 та центрифугували (16000 g, 5 хв, 21С) на центрифузі Eppendorf 5415R 

(Німеччина). Осаджені білки інкубували з 10 мМ ДНФГ, розчиненим в 2 М 
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розчині HCl, протягом 1 год при кімнатній температурі. Об’єм розчину 

ДНФГ (мкл) був удвічі вищий від вихідного об’єму супернатанту. Оскільки 

на оптичне поглинання динітрофенілгідразонів може накладатися оптичне 

поглинання ароматичних амінокислот білків, до кожного визначення 

паралельно готували контрольні зразки, які замість ДНФГ, інкубували з 

відповідною кількістю 2 М HCl. Після інкубації проби осаджували (16000 g, 

5 хв, 21С) і двічі промивали сумішшю етанол:бутилацетат (1:1) для 

видалення барвника, який не зв’язався з білками. Після кожного промивання 

проби центрифугували в попередньому режимі і відкидали рідку фазу. 

Осаджені білки після останнього центрифугування розчиняли в 1,3 мл 6 М 

гуанідин-HCl протягом 30 хв. Не розчинені частинки осаджували 

центрифугуванням (16000 g, 12 хв, 21С). У контрольних пробах всі операції 

проводили аналогічно. 

Визначення вмісту тіольних груп у низько- та високомолекулярних 

сполуках. Вміст тіольних груп визначали методом Елмана  з деякими 

модифікаціями [148]. Метод ґрунтується на здатності аніону 2-нітро-5-

тіобензоату (ДТНБ) взаємодіяти з сульфгідрильними групами низько- та 

високомолекулярних сполук, утворювати сполуки максимум оптичного 

поглинання яких знаходиться при 412 нм. 

Гомогенізацію біологічного матеріалу (всього тіла мух) проводили в 

скляних гомогенізаторах Поттера-Ельвех’єма. Середовище гомогенізації, 

охолоджене до температури 4
◦
С, містило 50 мМ КФБ (рН 7,5) і 0,5 мМ ЕДТА 

(етилендиамінтетраацетат). Співвідношення біологічного матеріалу до 

середовища гомогенізації становило 1:10. Супернатанти для визначення 

загального рівня тіольних груп отримували центрифугуванням (16000 g, 15 

хв, 4С) на центрифузі Eppendorf 5415R (Німеччина). Супернатанти для 

визначення рівня тіольних груп у низькомолекулярних сполуках отримували 

осадженням білків вихідного супернатанту 5% (кінцева концентрація) ТХО 

при центрифугуванні (16000 g, 15 хв, 4С). Обидва типи супернатантів 

зберігали при температурі 0-4ºС.  
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Суміш для визначення загального рівня тіольних груп та тіольних груп 

у низькомолекулярних сполуках (НМТ) у пробі об’ємом 1,5 мл містила 100 

мМ КФБ (рН 8,0), 1 мМ свіжоприготовленого розчину ДТНБ у цьому ж 

буфері та відповідно 40 чи 60 мкл супернатанту. Супернатант для визначення 

НМТ отримували осадженням білків вихідного супернатанту з 30%-им 

розчином ТХО у співвідношенні 2:1. Реакцію запускали внесенням 

супернатанту. Поглинання світла пробами визначали через 30 хв після 

початку реакції на спектрофотометрі Specol-211 (Carl Zeiss Jena, Німеччина). 

Паралельно визначали поглинання світла контрольними пробами, які не 

містили супернатанту. Контрольні проби для визначення НМТ замість 60 мкл 

супернатанту містили 5% ТХО і 40 мкл середовища гомогенізації. Таким 

чином, об’єм супернатанту і рН реакційної суміші при визначенні ЗТ і НМТ 

не змінювалися. Рівень тіольних груп виражали в мкмоль тіольних груп на 

сиру масу тканини чи нмоль тіольних груп на вміст загального білка.  

Вміст тіольних груп у високомолекулярних білкових сполуках (ВМТ) 

визначали за різницею загального рівня тіольних груп і тіольних груп у 

низькомолекулярних сполуках. 

Визначення рівня сечової кислоти. Концентрацію сечової кислоти 

визначали, використовуючи стандартний колориметричний набір з уриказою 

та пероксидазою (Cormay, Польща). Вміст сечової кислоти виражався у 

мікромолях на грам сирої маси.  

Концентрацію кальцію у дводенних мух визначали за допомогою 

стандартного колориметричного набору з о-крезофталеїновим комплексоном 

(Cormay, Польща) і виражалася у мілімолях на грам сирої маси.     

 

2.10. Визначення активності антиоксидантних та пов’язаних з ними 

ензимів та концентрації загального білка 

Приготування супернатантів для визначення активностей ензимів. 

Гомогенізацію біологічного матеріалу (всього тіла мух) проводили в скляних 
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гомогенізаторах Поттера-Ельвех’єма. Середовище гомогенізації, охолоджене 

до температури 4
◦
С, містило 50 мМ КФБ (рН 7,5), 0,5 мМ ЕДТА та 0,1 мМ 

розчин фенілметилсульфонілфториду (ФМСФ) – інгібітора серинових 

протеаз, приготовленого на 96% етиловому спирті. Співвідношення 

біологічного матеріалу до середовища гомогенізації становило 1:10. 

Отримані гомогенати центрифугували (16000 g, 15 хв, 4С) на центрифузі 

Eppendorf 5415R (Німеччина). Осад відкидали, а в супернатантах визначали 

активність ензимів та концентрацію білка.  

Супероксиддисмутазну (СОД, КФ 1.15.1.1) активність визначали за 

ступенем інгібування реакції окислення кверцетину супероксидним аніоном, 

генерованим у системі ТЕМЕД (N,N,N′,N′-тетраметилетилендіамін)-тріс-HCl 

(рН 10,0) при 406 нм на спектрофотометрі Specol-211 (Carl Zeiss Jena, 

Німеччина) у пробі об’ємом 1,25 мл [116]. Середовище для визначення 

активності СОД містило: 30 мМ тріс-HCl буфер (рН 10,0), 0,5 мМ ЕДТА, 0,8 

мМ ТЕМЕД, 50 мкМ кверцетин та 0-30 мкл супернатант. Реакцію починали 

внесенням кверцетину. Швидкість реакції визначали при 6-10 різних 

кількостях препарату. За одиницю активності СОД умовно приймали таку 

кількість білка супернатанту, яка інгібувала швидкість реакції окислення 

кверцетину на 50% від максимальної. Даний показник розраховували за 

допомогою комп’ютерної програми „Kinetics” [149].    

 Каталазну активність (КФ 1.11.1.6) визначали на спектрофотометрі СФ-

46 (Ленінград, СРСР), реєструючи зміну поглинання світла Н2О2 за довжини 

хвилі 240 нм  у пробі об’ємом 1,5 мл, яка містила 50 мМ КФБ (рН 7,5), 0,5 

мМ ЕДТА, 10 мМ Н2О2 та 5 мкл супернатанту. Для розрахунків 

використовували молярний коефіцієнт екстинкції для Н2О2 39,4 М
-1

см
-1

.  

Активність глютатіон-S-трансферази (Г-S-Т, 2.5.1.18) визначали за 

швидкістю утворення комплексу між 1-хлоро-2,4-динітробензоатом (ХДНБ) 

та глютатіоном в пробі об’ємом 1,25 мл за довжини хвилі 340 нм [103, 116]. 

Суміш, в якій проводили реакцію, містила 50 мМ КФБ (рН 7,5), 0,5 мМ 

ЕДТА, 5 мМ відновлений глютатіон, 1 мМ ХДНБ та 3 мкл супернатанту. Для 
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розрахунків використовували молярний коефіцієнт екстинкції для комплексу 

глютатіон-ХДНБ 9600 М
-1

см
-1

.  

Активність тіоредоксинредуктази (ТР, КФ 1.8.1.9) вимірювали 

реєструючи відновлення ДТНБ у присутності чи відсутності ХДНБ. Суміш, в 

якій проводили реакцію, містила 100 мМ Tris-НСl (рН 8,0), 2,0 мМ ЕДТА, 0,5 

мМ ДТНБ, 0,25 мМ NADPH+Н
+
, та 40 мкл супернатанту. Реакцію починали 

додаваннях супернатанту і реєстрували зростання оптичного поглинання при 

412 нм [43]. Як відомо ТР інгібується 1-хлоро-2,4-динітробензоатом (ХДНБ) 

[45]. Таким чином, вимірювання активності ТР шляхом відновлення ДТНБ у 

присутності чи відсутності ХДНБ (кінцева концентрація 0,8 мМ) дозволяла 

коректувати ТР-незалежне відновлення ДТНБ [103].    

Активність глюкозо-6-фосфатдегідрогенази (Г6ФДГ, 1.1.1.49) 

визначали, реєструючи відновлення NАDP
+
 в пробі об’ємом 1,25 мл за 

довжини хвилі 340 нм. Суміш, в якій проводили реакцію, містила 50 мМ КФБ 

(рН 7,5), 0,5 мМ ЕДТА, 5 мМ MgCl2, 0,2 мМ NАDP
+
, 2 мМ глюкозо-6-фосфат 

та 25 мкл супернатанту.  

Активність NADP-залежної ізоцитратдегідрогенази (ІЦДГ, 1.1.1.42) 

визначали, реєструючи відновлення NАDP
+
 в пробі об’ємом 1,25 мл за 

довжини хвилі 340 нм. Суміш, в якій проводили реакцію, містила 50 мМ КФБ 

(рН 7,5), 0,5 мМ ЕДТА, 0,25 мМ NАDP
+
, 0,5 мМ ізоцитрат та 25 мкл 

супернатанту [116]. Для розрахунків активностей глюкозо-6-

фосфатдегідрогенази та NАDP
+
-залежної ізоцитратдегідрогенази 

використовували молярний коефіцієнт екстинкції для НАДФН+Н
+
            

6220 М
-1

см
-1

.    

Активність аконітази (КФ 4.2.1.3) визначали за утворення цис-аконітової 

кислоти з ізоцитратної кислоти [150]. Середовище для визначення активності 

містило: 50 мМ КФБ (рН 7,5), 1 мМ ізоцитрат та 10 мкл екстраку тканин. 

Зміну концентрації цис-аконітової кислоти визначали на спектрофотометрі 

СФ-46 (Ленінград, СРСР) в пробі об’ємом 1,25 мл за довжини хвилі 240 нМ 
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[103, 116]. Активність обраховували, використовуючи коефіцієнт екстинції 

для цис-аконітової кислоти 3710 мМ
-1

см
-1

.     

Визначення концентрації білка. Концентрацію білка визначали 

методом Бредфорд [151]. Даний метод ґрунтується на здатності ароматичних 

амінокислот білків зв’язуватися з барвником Кумасі яскраво-блакитним G-

250 і утворювати забарвлені сполуки, пік оптичного поглинання яких складає 

595 нм. До 1 мл зразка, який містив 1-15 мкг білка, додавали 1 мл розчину 

барвника Кумасі яскраво-блакитного G-250 в 3%-ому розчині HClO4. Через 

15 хвилин визначали поглинання світла за довжини хвилі 595 нм на 

спектрофотометрі Specol-211 (Carl Zeiss Jena, Німеччина). Вміст білка в 

досліджуваних пробах визначали за допомогою калібрувальної кривої, 

побудованої за стандартним розчином білка в концентрації 0-16 мкг/мл. Як 

стандарт використовували бичачий сироватковий альбумін.  

   

2.11. Статистична обробка даних 

Статистичну обробку даних здійснювали за допомогою комп’ютерної 

програми „Mynova” (Канада). Як статистичні показники брали середнє 

арифметичне x  (М) та похибку середнього арифметичного – S x , або m. 

Порівняння показників і визначення вірогідної різниці між ними 

здійснювали за допомогою критерію Стьюдента та Даннета. Зв’язок між 

параметрами визначали шляхом обчислення коефіцієнтів кореляції R
2
. 

Аналіз кінетичних параметрів здійснювали за допомогою комп’ютерної 

програми „Kinetics” [149].   
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РОЗДІЛ 3.                                                                                   

Результати досліджень та їх обговорення 

3.1. Вплив нітропрусиду натрію на розвиток та стан антиоксидантної 

системи Drosophila melanogaster  

 

Більшість експериментів у представленій роботі була проведена на лінії 

w
1118

, хоча для порівняння в деяких ключових експериментах була 

використана лінія Canton-S. У тих випадках, де лінія не зазначена, 

експерименти здійснювали на лінії w
1118

. Для зручності були використані 

наступні скорочення НП0,01; НП0,1; НП1,0 та НП1,5 для груп личинок, які 

споживали середовище з нітропрусидом натрію відповідно у концентраціях 

0,01; 0,1; 1,0 та 1,5 мМ.   

  

3.1.1. Вплив нітропрусиду натрію на лялькування мух ліній w
1118

                

та Canton-S  

На рис. 3.1А та рис. 3.1Б представлені відповідно відсоток лялькування 

контрольних личинок ліній w
1118

 та Canton-S та личинок, які споживали різні 

концентрації НПН. Статистично вірогідні відмінності у характері 

лялькування проявлялися між контрольною та групами НП0,1, НП1,0 та 

НП1,5 лінії w
1118

 та  між контролем і групами НП1,0 та НП1,5 лінії Canton-S. 

Для того щоб визначити час затримки лялькування, використали показник 

часу, за якого залялькувалися 50% личинок. Для контрольної групи даний 

показник становив відповідно 132 та 138 годин для ліній w
1118

 та Canton-S. 

Для груп, які споживали НПН показник зростав з підвищенням концентрації 

стресора. Так, цей параметр становив відповідно 132, 173, 184 та 196 годин 

для груп НП0,01, НП0,1, НП1,0 і НП1,5 (w
1118

), та 138, 138, 148 та 151 годин 

для тих самих груп лінії Canton-S.    
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Рис. 3.1. Вплив НПН на лялькування та вилуплення мух. Ефекти НПН на 

характер заляльковування ліній w
1118

 (А) та Canton-S (Б). Відсоток яєць, які 

перейшли у стадію лялечки ліній w
1118

 (Г) та Canton-S (Д). НП0,01, НП0,1, 

НП1,0 та НП1,5 означають групи личинок, які споживали середовище з 

нітропрусидом натрію відповідно у концентраціях 0,01; 0,1; 1,0 та 1,5 мМ. 

*Вірогідно відмінне від відповідних контрольних значень з Р < 0,05 (М ± m, n 

= 5-6).   

 

Присутність НПН у дієті личинок також знижувала загальну кількість 

лялечок у обох ліній (рис. 3.1 Г, Д). Так, відсоток лялькування становив 

відповідно 81 та 97% для ліній w
1118

 та Canton-S, і тенденція до зниження 

цього параметру проявлялася у групах НП0,01 та НП0,1. Вищі ж 
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концентрації НПН призводили до зниження цього параметру відповідно до 

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

, і 68 

та 40% для лінії Canton-S.   

 

3.1.2. Вплив нітропрусиду натрію на вилуплення мух лінії w
1118

 

За оптимальних умов тривалість розвитку D. melanogaster при 25
◦
C 

становить 8-9 днів [23]. В наших експериментах, у контролі мухи починали 

вилуплятися на 9-й день. Рисунок 3.2А демонструє відсоток дорослих мух, 

які вилупилися після того, як їхні личинки споживали НПН. Так, ми 

спостерігали затримку у розвитку мух у всіх досліджуваних групах, окрім 

групи НП0,01.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.2. Вплив НПН на вилуплення мух (А) та загальну кількість 

вилуплених мух (Б) лінії w
1118

. *Вірогідно відмінне від відповідних 

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

 

Наприклад, у групі НП0,1 затримка у вилупленні становила 9 годин, яка 

ще й супроводжувалася достовірним зниженням загального числа 

вилуплених мух (тільки 72% мух вилупилися на 11 день). За дії вищих 

концентрацій НПН (1,0 та 1,5 мМ), максимальна затримка у розвитку мух 
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становила 2 дні (тільки 30 та 28% мух вилупилися на 11 день відповідно для 

груп НП1,0 та НП1,5). Слід зауважити, що загальне число вилуплених мух 

також знижувалося з зростанням концентрації стресора (рис. 3.2Б). Для 

прикладу, з 40 личинок, які споживали середовище з 1,5мМ НПН вилупилося 

тільки 40% мух.  

 

3.1.3. Рівень заліза та нітритних аніонів у середовищі та личинках 

На рисунках 3.3А та 3.3Б представлені загальний рівень заліза і нітритів 

у личинок. Ми можемо спостерігати, що у експериментальних груп ріст обох 

параметрів також залежав від концентрації стресора. Для прикладу, у групі 

НП1,5 рівень заліза та нітритів у личинках зростав відповідно у 14 та 4 рази 

порівняно з найнижчою концентрацією НПН.   

Рисунок 3.4 також демонструє рівень заліза та нітритів у 

неагаризованому середовищі, інкубованому протягом 11 днів з 0,01-1,5 мМ 

НПН. Так, при додаванні НПН загальний рівень заліза зростав з часом 

інкубації (рис. 3.4А). Для прикладу, у груп НП1,0 та НП1,5 рівень заліза 

зростав до 5 разів порівняно з початковими умовами. Рівень нітритів також 

зростав протягом перших трьох діб інкубації у всіх експериментальних груп 

(рис. 3.4Б).   

Через те, що НПН є залізо-нітрозильним комплексом, ми припустили, 

що під час його розкладу можуть вивільнятися іони заліза та нітритні аніони, 

які, в свою чергу, можуть появлятися у середовищі і в подальшому 

проникати в організм личинок та мух. Як ми і очікували, присутність НПН у 

середовищі призводила до вірогідного зростання вмісту іонів заліза у 

середовищі та в личинках  (рис. 3.3A, 3.4A).   

Добре відомо, що надмірна кількість іонів заліза може індукувати 

оксидативний стрес через реакцію Фентона [31, 82, 83, 152].  Massie та колеги 

(1993) показали, що тривалість життя мух D. melanogaster була 

пропорційною до концентрації заліза у дієті. Іншими вченими також було 
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показано, що тривалість життя інших організмів, зокрема мишей та людей, 

також обернено залежала від концентрації іонів заліза у їжі [81, 153]. 
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Рис. 3.3. Концентрація заліза (А) та нітритних аніонів (Б) у личинок, які 

споживали середовище з НПН (0,1-1,5 мМ) протягом 72 годин. *Вірогідно 

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

 

Таким чином, ми можемо бачити, що накопичення заліза є ключовим 

фактором, який спричинює швидше старіння і також впливає на розвиток    

D. melanogaster. Отже, ми припускаємо, що високі концентрації іонів заліза 

та нітритних аніонів можуть індукувати оксидативний/нітрозитивний стрес і 

призводити до порушення розвитку як личинок, так і дорослих особин.   
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Рис. 3.4. Концентрація заліза (А) та нітритних аніонів (Б) у середовищі з 

НПН (0,1-1,5 мМ) протягом 11 діб. *Вірогідно відмінне від відповідних 

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

 

3.1.4. Вплив нітропрусиду натрію на споживання їжі  

Для оцінки впливу НПН на споживання їжі личинками, було 

використано харчовий барвник Діамантовий синій. НПН знижував 

споживання їжі личинками. Так, найвищим даний параметр був у личинок, 

які споживали контрольну дієту і становив (1050  68 нл/личинку), тоді як у 

груп НП1,0 та НП1,5 споживання їжі було вірогідно нижчим і становило 

відповідно 874  42 та 891  7 нл/ личинку (рис. 3.5).   
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Рис. 3.5. Кількість спожитої їжі личинками D. melanogaster, які утримувались 

на середовищі з НПН (0,1-1,5 мМ) протягом 24 годин.*Вірогідно відмінне від 

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

 

Ми припускаємо, що зниження споживання їжі за дії НПН може бути 

пов’язане не тільки з його безпосередньою дією, а й з речовинами, які 

вивільняться в результаті його розкладу, зокрема іонами заліза. Наші дані 

підтверджуються результатами багатьох інших досліджень, які показали, що, 

як личинки, так і дорослі особини дрозофіл, уникають споживання їжі з 

високими концентраціями іонів важких металів [154]. Більше того, зниження 

споживання їжі личинками може бути однією з причин затримки розвитку D. 

melanogaster, за дії НПН, адже для початку лялькування личинки повинні 

мати відповідні запаси поживних речовин [23].   

 

3.1.5. Вплив нітропрусиду натрію на маркери оксидативного стресу: 

активність аконітази та рівень карбонільних груп білків 

Зазвичай для отримання більш повної картини впливу певного 

стресового фактора визначають не тільки компоненти системи, які можуть 

бути задіяні у захисті, а й певні маркери стресу. Саме за цими показниками і 

можна судити наскільки інтенсивно впливав досліджуваний фактор на 
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систему, що вивчається. Наприклад, як маркери оцінки розвитку 

оксидативного стресу використовують такі показники, як кількість 

карбонільних груп білків, продукти перекисного окислення ліпідів, 

модифікації і розриви у молекулах ДНК. Проте є ще одна група маркерів за 

допомогою яких можна оцінити інтенсивність дії стресового фактора. До цієї 

групи відносять білки-ферменти, активні центри яких чутливі до окисної 

модифікації. Так, фермент аконітаза містить у активному центрі кубічний 

залізо-сірчаний кластер. При взаємодії з молекулою окисника відбувається 

окислення одного з атомів заліза, і, як наслідок, фермент втрачає активність. 

На рис. 3.6 представлена активність аконітази у дводенних мух, личинки 

яких споживали НПН у різних концентраціях. 
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Рис. 3.6. Активність аконітази у дводенних мух ліній w
1118

 (А) та Canton-

S (Б), личинки яких споживали середовище з 0,01-1,5 мМ НПН. *Вірогідно 

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

W1118 

Canton-S 
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Так, з рис. 3.6А можна побачити, що у самців ліній w
1118

 даний 

показник був на 24, 33 та 48% нижчий порівняно з контролем, відповідно для 

НП0,1, НП1,0 та НПН 1,5 мМ, тоді як у самок активність ензиму знижувалася 

відповідно на 31 та 44% для груп НП1,0 та НП1,5. У лінії Canton-S також 

відбувалося зниження активності аконітази, але достовірна різниця 

спостерігалася тільки за дії найвищої концентрації НПН (рис. 3.6Б).   

Так, у групі НП1,5 активність була відповідно на 23 та 31% нижчою для 

самців та самок. Також проведено кореляційний аналіз і показано, що існує 

чіткий позитивний зв'язок між активністю аконітази та загальним числом 

вилуплених мух (R
2 
= 0,86 та 0,93 відповідно для самців та самок) (рис. 3.7).  
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Рис. 3.7. Взаємозв’язок між активністю аконітази у самців (А) і самок (Б) 

та загальним числом мух, личинки яких споживали НПН (0,01-1,5 мМ).             

*Кореляція достовірна з Р < 0,05 (М ± m, n = 5-6).  

 

Рис. 3.8 демонструє, що рівень КБ був на 49-67% вищим у самців мух, 

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

1,5 мМ НПН викликали зростання даного показника відповідно на 43 та 58%. 
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Рис. 3.8. Рівень карбонільних груп білків (КБ) у дводенних мух, личинки 

яких споживали середовище з 0,01-1,5 мМ НПН. *Вірогідно відмінне від 

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

 

 Окисно модифіковані молекули, зокрема протеїни (КБ), розглядаються 

як надійний маркер окисних пошкоджень білків та загалом інтенсивності 

оксидативного/нітрозитивного стресу [61, 63]. Окисна модифікація білків є 

одним з ранніх і найбільш надійних індикаторів пошкодження тканин при 

підвищенні стаціонарного рівня АФК [39, 62-64]. Показано, що за низки 

патологічних станів саме білки, а не ліпіди і нуклеїнові кислоти, є 

ефективними пастками генерованих АФК та їх окисна модифікація 

розглядається як один з ранніх та надійних маркерів оксидативного стресу [4, 

5, 63].   

Продемонстровано, що споживання личинками НПН у високих 

концентраціях призводило до вірогідного зростання рівня КБ у дорослих мух 

обох статей. Ми припускаємо, що, знову ж таки, зростання стаціонарного 

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

карбонільних груп у білках. Ці дані добре узгоджуються з такими Падалка та 

колег, які показали, що додавання 0,8% НПН до дієти личинок дрозофіл лінії 
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Oregon призводило до суттєвого зростання рівня КБ та до зниження 

тривалості життя дорослих особин [22]. 

 

3.1.6. Активності супероксиддисмутази та каталази за дії НПН 

На рис. 3.9 представлена активність СОД та каталази. Ми можемо 

спостерігати, що активність СОД за дії найвищої концентрації НПН була 

вищою відповідно на 76 та 84% у самців та самок порівняно з контрольною 

групою (рис. 3.9А). В той же час, активність каталази знижувалася. Так у 

групі НП1,5 даний показник становив відповідно 48 та 40% від контрольних 

значень у самців та самок (рис. 3.9Б).  
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Рис. 3.9. Активності СОД (А) та каталази (Б) у дводенних мух, личинки 

яких споживали середовище з 0,01-1,5 мМ НПН. *Вірогідно відмінне від 

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

* * 
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Враховуючи той факт, що НПН у концентрації 0,01 мМ не впливав на 

показники лялькування та вилуплення мух, так само як і на активність 

аконітази та рівень КБ, ми виключили дану концентрацію з подальших 

досліджень впливу НПН на активність антиоксидантних ензимів. Найвища 

концентрація НПН (1,5 мМ) викликала достовірне зниження активності 

каталази і водночас призводила до зростання активності СОД. 

В попередніх дослідженнях нашої лабораторії було показано, що інший 

індуктор оксидативного стресу – пероксид водню, у високих концентраціях 

також викликав інактивацію каталази у бактерій [155] та дріжджів [156]. 

Щодо зворотнього зв’язку між активностями ензимів, слід зазначити, що 

іншими дослідниками були отримані схожі результати. Так Felton та 

Summers продемонстрували подібну залежність у своїх дослідженнях [72]. 

Pritsos та Hyrsl з колегами продемонстрували, що активність СОД значно 

зростала у Galleria mellonella та інших комах після споживання ними 

середовища, яке містило сполуки генератори O2
•−

, тоді як активність каталази 

знижувалася [80, 157]. Так у гемолімфі і жировому тілі личинок, у відповідь 

на дію кверцетину (флавоноїду) чи ксантоксину (фотоактивний 

фуранокумарин) відбувалося зростання активності СОД та зниження 

активності каталази [150]. Також слід зауважити, що у попередніх 

дослідженнях нашої лабораторії на дріжджах S. cerevisiae було встановлено, 

що НПН за низьких концентрацій викликав  зростання активності СОД та 

каталази, тоді як високі концентрації знижували їх активність [105].  

Антиоксидантна роль каталази може проявлятись у зниженні рівня 

вільного оксиду азоту, і в такий спосіб знижувати ймовірність утворення 

пероксинітриту. Утворення пероксинітриту також може відбуватись при 

взаємодії залізо-нітрозильного комплексу з пероксидом водню, тобто 

зниження рівня останнього знижує можливість протікання даної реакції [94]. 

Прооксидантна роль каталази може проявлятись в утворенні залізо-

нітрозильного комплексу. Останній може взаємодіяти з пероксидом водню з 

утворенням надзвичайно потужного оксиданту пероксинітриту [90, 95, 97].  
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3.1.7. Активності глютатіон-S-трансферази, тіоредоксинредуктази та 

глюкозо-6-фосфатдегідрогенази за дії НПН 

На рис. 3.10 наведені результати щодо активностей Г-S-Т, ТР та Г6ФДГ 

за дії НПН.  
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Рис. 3.10. Активності Г-S-Т  (А), ТР (Б) та Г6ФДГ (В) у дводенних мух, 

личинки яких споживали середовище з 0,01-1,5 мМ НПН. *Вірогідно 

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

 

Активність Г-S-Т  у самців груп НП0,1 та НП1,0 була на 30% вищою, 

тоді як у самок активність зростала на 26-37%  для груп НП0,1, НП1,0 та 
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НП1,5 (рис. 3.10А). Активність ТР була вірогідно вищою у обох статей за дії 

0,1 та 1,0 мМ НПН порівняно з контролем.  Наприклад, у самців груп НП0,1 

та НП1,0 даний показник був на 43 та 29% вищим, тоді як у самок активність 

ензиму зростала відповідно на 43 та 29% порівняно з контрольними групами 

(рис. 3.10Б). Активність Г6ФДГ була вірогідно вищою (на 38%) у самців, 

личинки яких споживали 0,1 мМ НПН, і у самок відповідно на 27 та 33% 

вищими для НП0,1 та НП1,0 груп (рис. 3.10В).  

 

3.2. Вплив S-нітрозоглютатіону на розвиток та стан антиоксидантної 

системи Drosophila melanogaster 

 

Для зручності нами були використані наступні скорочення GS1,0,   

GS1,5 та GS4,0 для груп личинок, які споживали середовище з                        

GSNO відповідно у концентраціях 1,0; 1,5 та 4,0 мМ. 

 

3.2.1. Вплив S-нітрозоглютатіону на лялькування мух ліній w
1118

 та   

Canton-S 

На рисунках 3.11А та 3.11Б представлений відповідно відсоток 

лялькування контрольних личинок ліній w
1118

 та Canton-S та личинок, які 

споживали їжу з GSNO у різних концентраціях. Для того щоб визначити 

затримку лялькування, використали час, за якого залялькувалися 50% 

личинок. Для контрольної групи цей показник становив відповідно 152 та 

138 годин для w
1118

 та Canton-S. Для груп, які споживали GSNO, даний 

показник лінійно зростав з підвищенням концентрації стресора. Так, цей 

параметр становив відповідно 160, 163 та 176 годин для груп GS1,0, GS1,5 та 

GS4,0 лінії w
1118

, та 138, 142 та 176 годин для тих самих груп лінії Canton-S. 

Статистично вірогідні відмінності у характері лялькування проявлялися між 

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

 та між контролем і 

GS4,0 групою у Canton-S. Присутність GSNO у дієті личинок також 
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знижувала загальну кількість лялечок у обох ліній (Рис. 3.11Г та 3.11Д). Так 

відсоток лялькування становив відповідно 81 та 95% для w
1118

 та Canton-S, і 

тенденція до зниження даного параметру проявлялася у групі GSNO1,5 лінії 

w
1118

. S-нітрозоглютатіон за найвищої концентрації призводив до зниження 

даного параметру відповідно до 38 та 71% від контрольних значень для груп 

GS4,0 лінії w
1118

 та Canton-S.     
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Рис. 3.11. Вплив GSNO на параметри лялькування мух. Ефекти GSNO на 

характер заляльковування ліній w
1118

 (А) та Canton-S (Б). Відсоток яєць, які 

перейшли у стадію лялечки ліній w
1118

 (Г) та Canton-S (Д). GS1,0, GS1,5 та 

GS4,0 позначають групи личинок, які споживали середовище з GSNO 

відповідно у концентраціях 1,0; 1,5 та 4,0 мМ,. *Вірогідно відмінне від 

відповідних контрольних значень з Р < 0,05 (М ± m, n = 5-6).    
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Личинки дрозофіл припиняють споживати середовище і починають 

лялькуватися у конкретний час після відкладки яєць. Таким чином, ця 

особливість може бути використана для дослідження змін у розвитку та рості 

D. melanogaster [162]. Показано, що НПН впливає на розвиток                        

D. melanogaster. Зокрема, затримує лялькування та вилуплення мух у всіх 

концентраціях окрім 0,01 мМ для лінії w
1118

 та 0,01 і 0,1 мМ для Canton-S. 

Цікаво зазначити, що затримка розвитку у лінії w
1118

 мала більш виражений 

характер порівняно з Canton-S, але загальна кількість вилуплених мух була 

практично однаковою. Як було показано вище, НПН також  впливав на 

розвиток личинок, затримуючи процес лялькування та знижуючи загальну 

кількість лялечок.  

Отримані нами дані узгоджуються з роботами інших дослідників, які 

показали, що дія таких речовин, як бензол, толуол, ксилол [145, 163], 

фунгіцид каптан [164] та наночастинок срібла [165] у сумішах чи 

індивідуально, впливає на розвиток личинок і на загальний вихід мух. Ці 

дослідження також показали значне зниження числа вилуплених мух, 

личинки яких споживали згадані вище речовини, та дводенну затримку у 

вилупленні мух порівняно з контролем. Слід додати, що Singh  та колеги, 

досліджуючи генерацію АФК та рівень маркерів оксидативного стресу, 

показали значне зростання даних показників у всіх досліджуваних групах 

[145, 163]. У нашому випадку НПН та GSNO також призводили до подібних 

ефектів. Отже, можна припустити, що присутність НПН та GSNO у їжі 

викликала зростання рівня АФК/АФА як результат їх розкладу та 

метаболізму. В результаті зростання рівня АФК/АФА призводило до індукції 

оксидативного/нітрозитивного стресу і порушення розвитку личинок             

D. melanogaster.   

Як було зазначено раніше, 
•
NO та NO-синтаза відіграють надзвичайно 

важливу роль у D. melanogaster, регулюючи їх розвиток [8]. Автори показали, 

що NОS була критичною для метаморфозу D. melanogaster і залучена у 

контролі експресії bFTZ-F1, важливого регулятора метаморфозу комах. Дані, 



 57 

отримані цими дослідниками, показали, що 
•
NO координує метаболізм, ріст і 

розвиток D. melanogaster через ядерний екдизон-індукований білок-рецептор 

75 (E75). Таким чином, існує інше можливе пояснення наших результатів. 

Так, високі концентрації 
•
NO, які вивільняються в результаті метаболізму та 

розкладу НПН та GSNO, можуть безпосередньо інактивувати NОS, 

призводячи таким чином до зміни у лялькуванні та вилупленні мух. Наші 

дані узгоджуються з даними Canteros та колег (1996), які показали, що 
•
NO за 

високих концентрацій, які утворювалися під час розкладу НПН, дійсно 

можуть безпосередньо інактивувати NОS [166].   

 

3.2.2. Вплив S-нітрозоглютатіону на споживання їжі 

Для оцінки впливу GSNO на споживання їжі групи личинок (3-ї вікової 

стадії) переносили на середовище, яке містило харчовий барвник 

діамантовий синій і різні концентрації GSNO. Після 24 годин личинки 

відмивали від середовища, як було описано вище, і  визначали в них вміст 

спожитого барвника. Споживання їжі було найнижчим у контрольній групі і 

становило 718 ± 96 нл/личинку (рис. 3.12). У груп, які споживали GSNO, 

даний показник зростав і був вірогідно вищим (Р < 0,05) відповідно для груп 

GS1,5 та GS4,0 зі значеннями 1398 ± 70 та 1009 ± 99 нл/личинку.    

У випадку з GSNO, ефекти були протилежні до тих, які викликав НПН. 

Так, як було згадано вище, GSNO призводив до підвищеного споживання 

середовища (їжі) порівняно з контролем. Ми припускаємо, що в даному 

випадку ефект пов’язаний з дією 
•
NO, тоді як у випадку з НПН основний 

ефект на даний показник спричиняли високі концентрації іонів заліза, які 

знаходилися у середовищі. Так, добре відомо, що 
•
NO може інгібувати 

цитохром С-оксидазу (комплекс IV електронно-транспортного ланцюга), що, 

в свою чергу, призводить до зміни клітинного дихання [96]. Дані дослідники 

також показали, що інкубація з 
•
NO на 85% знижує клітинне дихання та 

синтез ATФ. Таким чином, це дозволяє припустити нам, що •NO, 
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вивільнений з GSNO, також міг порушувати функціонування мітохондрій, 

призводячи до інгібування клітинного дихання та синтезу ATФ. Це, в свою 

чергу, призводило до нестачі енергії у личинок. Отже, для того щоб 

компенсувати цю нестачу, личинки споживали більше їжі.   
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Рис. 3.12. Кількість спожитої їжі личинками D. melanogaster, які споживали 

середовище з GSNO (1,0-4,0 мМ) протягом 24 годин.*Вірогідно відмінне від 

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

 

3.2.3. Рівень нітритних аніонів у середовищі та личинках 

На рис. 3.13 представлений загальний рівень нітритів у середовищі та 

личинках D. melanogaster. Як видно з рисунка, у експериментальних груп 

ріст досліджуваного параметру залежав від концентрації GSNO. Для 

прикладу, у GS4,0 групі рівень нітритів у личинках зростав у чотири рази  

порівняно з найнижчою концентрацією GSNO. Рисунок 3.13Б також 

демонструє рівень нітритів у неагаризованому середовищі, яке інкубували з 

1,0-4,0 мМ GSNO протягом 11 днів. Бачимо, що у експериментальних груп 

ріст досліджуваного параметру також залежав від концентрації GSNO. Для 
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прикладу, у GS1,0, GS1,5 та GS4,0 груп рівень нітритів зростав аж у 1,7, 1,7 

та 1,3 рази порівняно з початковими умовами (день 0). 
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Рис. 3.13. Концентрація нітритних аніонів у личинках (А), які споживали 

середовище з GSNO (1,0-4,0 мМ) протягом 72 годин та у середовищі (Б) з 

GSNO (1,0-4,0 мМ) протягом 11 діб. *Вірогідно відмінне від відповідних 

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

 

Коли 
•
NO знаходиться у водному середовищі, збагаченому киснем, він 

швидко окислюється до нітритних і нітратних аніонів. Тому було визначено 
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кількість нітритів методом Гріса, як непрямого методу оцінки рівня продукції 

•
NO обома донорами у середовищі та організмі D. melanogaster [104]. З рис. 

3.3 та 3.4 (ст.45-46) бачимо, що додавання НПН у середовище призводило до 

залежного від дози зростання рівня нітритів у середовищі та личинках. Як 

було показано вище, GSNO, так само як і НПН, також призводив до 

підвищення рівня нітритів у середовищі та личинках. Дані результати 

узгоджуються з такими у інших дослідників, які показали, що рівень нітритів 

та нітратів зростав у клітинних лініях D. melanogaster після додавання НПН 

[110]. Цікаво також, що S2 клітини D.  melanogaster, так само як і цілі 

організми D. magna, здатні перетворювати нітрати та нітрити у 
•
NO [114]. 

Таким чином, можемо припустити, що у нашому випадку, деяка частина 

NO2
−
 також може перетворюватися до 

•
NO.   

 

3.2.4. Вплив S-нітрозоглютатіону на маркери оксидативного стресу: 

активність аконітази та рівень карбонільних груп білків 

На рис. 3.14 представлена активність аконітази у дводенних мух, 

личинки яких споживали GSNO у різних концентраціях. Так, звідси видно, 

що активність ензиму була вірогідно нижчою у дорослих особин, личинки 

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

 

даний показник у групі GS4,0 був на 19% нижчий порівняно з контролем, 

тоді як у самок активність ензиму знижувалася на 30% для подібної групи. У 

лінії Canton-S також відбувалося зниження активності аконітази. Але 

достовірна різниця спостерігалася тільки за дії найвищої концентрації GSNO 

(рис. 3.14Б). Так, у групі GS4,0 активність була відповідно на 12 та 13% 

нижчою для самців і самок. Також проведено кореляційний аналіз і показано, 

що існує чіткий позитивний зв'язок між активністю аконітази та параметрами 

лялькування (R
2
 = 0,96 та 0,97 відповідно для самців і самок) (рис. 3.15).  
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Рис. 3.14. Активність аконітази у дводенних мух ліній w
1118

 (А) та 

Canton-S (Б), личинки яких споживали середовище з 1,0-4,0 мМ GSNO. 

*Вірогідно відмінне від відповідних контрольних значень з Р < 0,05 (М ± m, n 

= 5-6).   

 

Добре відомо, що активний центр аконітази містить кубічний кластер 

[4Fe-4S], який є чутливим до окислення [70, 167]. В результаті такого 

окислення відбувається інактивація ензиму. Тому, активність аконітази може 

бути використана як ефективний маркер оксидативного/нітрозитивного 

стресу. В нашому випадку НПН та GSNO викликали зниження активності 

W
1118

 

Canton-S 
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ензиму у обох ліній, хоча у лінії w
1118

 ефект був більш вираженим. Зниження 

активності аконітази може бути пов’язане з дією АФК/АФА, які 

вивільняються в результаті метаболізму та розкладу НПН та GSNO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.15. Взаємозв’язок між активністю аконітази у самців (А) і самок 

(Б) та загальним числом лялечок, личинки яких споживали середовище з 

GSNO (1,0-4,0 мМ). *Кореляція достовірна з Р < 0,05 (М ± m, n = 5-6).    

  

Наші дані узгоджуються з даними багатьох інших дослідників. Так, 

показано чутливість аконітази до дії різноманітних АФК/АФА. Аконітаза, як 

очищена, так і у багатьох культурах клітин, інактивовулася O2
•−

 в результаті 

Відсоток  лялечок 

Відсоток  лялечок 
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окислення кластеру [4Fe-4S] [65, 150]. Активність ензиму також знижувалася 

при дії 
•
NO, хоча сумісна дія 

•
NO та O2

•−
 призводила до більш вираженої 

інактивації ензиму. Також, 
•
NO швидко реагує з O2

•−
, формуючи ONOO

−
,
 

який може інактивувати аконітазу, скоріше за все, за рахунок його взаємодії з 

кластером [4Fe-4S]. Вченими було запропоновано гіпотезу, згідно з якою 

аконітаза виступає як посередник і бере на себе основну частину 

пошкоджень під час оксидативного/нітрозитивного стресу [70, 156]. Таким 

чином, O2
•−

 та 
•
NO призводять до інактивації аконітази, що, в свою чергу, 

потенційно попереджує подальше формування АФК/АФА, знижуючи потік 

електронів у мітохондріях [141]. S-нітрозотіоли можуть брати участь у транс-

S-нітрозилюванні протеїнів шляхом переносу NO
+
. Дана реакція є різновидом 

пострансляційної модифікації, завдяки якій відбувається регуляція 

активностей ензимів та рецепторів. У випадку з аконітазою, NO
+ 

може 

безпосередньо взаємодіяти з нуклеофільним атомом сірки у кластері [4Fe-

4S],  призводячи до її інгібування [66]. Також автори показали, що інкубація 

клітин з GSNO призводила до інактивації ензиму не тільки через реакцію у 

центрі [4Fe-4S], а й через окислення залишку цистеїну, який координує 

(оточує) даний кластер. Слід зауважити, що нами також було проведено 

кореляційний аналіз і було показано що існує чіткий позитивний зв'язок  між 

активністю аконітази та загальним числом вилуплених мух або загальним 

числом лялечок (рис. 3.15). Так, чим вища концентрація НПН чи GSNO, тим 

менша кількість вилуплених мух або загальна кількість лялечок. Звідси 

видно, що активність аконітази і параметри розвитку D. melanogaster, можуть 

слугувати надійними індикаторами токсичності НПН, GSNO та багатьох 

інших модельних чинників. 

Рис. 3.16 демонструє, що вміст КБ був на 80% вищим у самців комах, 

личинки яких споживали 4,0 мМ GSNO, тоді як у самок GSNO не викликав 

зростання досліджуваного показника. Наші дані узгоджуються з 

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

експериментах in vitro показали, що обробка бичачого сироваткового 
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альбуміну чи гомогенатів легенів пероксинітритом (який генерується за 

рахунок реакції 
•
NO та O2

•−
), призводило до утворення додаткових 

карбонільних груп у білках [168].   
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Рис. 3.16. Рівень карбонільних груп білків у дводенних мух, личинки 

яких споживали середовище з 1,0-4,0 мМ GSNO. *Вірогідно відмінне від 

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

 

У наших умовах була висока ймовірність утворення ONOO
−
 чи інших 

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

КБ. 

 

3.2.5. Активності супероксиддисмутази та каталази за дії GSNO 

На рис. 3.17 представлена активність СОД та каталази. Видно, що 

активність СОД за дії GSNO у концентраціях 1,0 та 1,5 мМ була вищою на 

60-80% у самців, тоді як у самок вірогідні зміни спостерігалися тільки за дії 

4,0 мМ GSNO. Так, у групі GS4,0 у самок активність ензиму зростала на 80% 

порівняно з контролем. В той же час, активність каталази знижувалася. 

Наприклад, у групі GS4,0 даний показник становив тільки 60% від 
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контрольних значень у самців, тоді як у самок, достовірних змін не 

виявилось (рис. 3.17Б). Наші дані узгоджуються з результатами Frank та 

колег (2000), які продемонстрували, що рівень іРНК Cu,Zn-СОД зростав у 

кераноцитах людини після 24 годинної обробки GSNO у концентрації 0,5 мМ 

[169]. Також раніше в нашій лабораторії було показано, що активність СОД 

зростала у дріжджів, оброблених GSNO [117]. Слід зауважити, що в нормі у 

клітинах і тканинах концентрація СОД на два порядки перевищує 

концентрацію 
•
NO [94]. Цікаво, що СОД у присутності високих концентрацій 

H2O2 і 
•
NO може утворювати пероксинітрит. Останній також здатний 

інгібувати Cu,Zn-СОД і Mn-СОД через нітрування її 34-го тирозинового 

залишку [94]. За фізіологічних умов антиоксидантна система справляється з 

знешкодженням значної кількості O2
•−

, що утворюється. Лише невелика 

частина 
•
NO витрачається на синтез RNOS, а остання локально, в межах 

дифузії, безпосередньо взаємодіє з тими або іншими біологічними мішенями 

[32, 170].    

Каталаза є іншим ключовим ензимом антиоксидантного захисту. 

Зниження активності каталази у самців може бути пояснене тим фактом, що 

•
NO є конкурентним інгібітором каталази, і що може мати певне фізіологічне 

значення. Так, Clark та колеги (2000) показали, що донори 
•
NO викликали 

інгібування каталази тютюну [89]. Слід зауважити що таке інгібування є 

зворотнім. Окрім того, Hochino та колеги (1993) показали, що 
•
NO зворотньо 

інгібує каталазу шляхом безпосередньої взаємодії з гемом [171]. Слід 

зауважити, що пригнічення активності гемових ферментів може привести до 

зниження дихальної функції мітохондрій, біотрансформації ксенобіотиків і 

ендогенних субстратів, а також синтезу 
•
NO [90, 94, 97]. Показано, що 

надпродукція 
•
NO в гепатоцитах призводить до зниження активності 

каталази і цитохрому Р-450 внаслідок зворотньої дисоціації гему від 

апоферменту [94].  
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Рис. 3.17. Активності СОД (А) та каталази (КАТ) (Б) у дводенних мух, 

личинки яких споживали середовище з 1,0-4,0 мМ GSNO. *Вірогідно 

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

 

3.2.6. Активності глютатіон-S-трансферази, тіоредоксинредуктази, 

глюкозо-6-фосфатдегідрогенази та ізоцитратдегідрогенази  за дії 

GSNO 

На рис. 3.18 наведено результати щодо активностей Г-S-Т, ТР та Г6ФДГ 

за дії GSNO. Активність Г-S-Т  у самців груп GS1,0 та GS1,5 була відповідно 

на 30% вищою, тоді як у самок активність зростала на 30-40% для груп 

GS1,0, GS1,5 та GS4,0 (рис. 3.18А). Глютатіон-S-трансфераза відіграє 

ключову роль у детоксифікації ксенобіотиків, клітинній резистентності до 
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карциногенів, протиракових ліків, у відповіді на дію різноманітних стресів, 

проліферації клітин та апоптозі [47, 172]. З отриманих результатів видно, що 

активність Г-S-Т  була суттєво вищою у мух обох статей, личинки яких 

споживали НПН. У випадку з GSNO, активність Г-S-Т була вірогідно вищою 

у самців, личинки яких споживали 1,0 та 1,5 мМ GSNO і у самок за дії всіх 

концентрації досліджуваної сполуки (рис. 3.18). Наші дослідження добре 

узгоджуються з результатами Ji та колег (2002), які показали, що 

мікросомальна (MGST1) Г-S-Т активувалася ONOO
−
 і GSNO через 

нітрування тирозину і S-нітрозилювання [173]. Також даний ензим захищає 

клітини від оксидативного/нітрозитивного стресу шляхом опосередкованої 

GSH детоксифікації продуктів перекисного окислення ліпідів та інших 

активних карбонільних сполук [174]. Більше того, Г-S-Т пов’язані з 

тривалістю життя D. melanogaster [175] та процесами апоптозу у аеробних 

організмів [176]. Припускаємо, що зростання активності ензиму також може 

бути пов’язане з підвищеним рівнем АФА/АФК та активних карбонільних 

сполук, які також могли бути присутні в даних умовах. Наші результати 

узгоджуються з даними інших дослідників. Для прикладу, Kim та колеги 

показали (2004), що рівень іРНК GSTI, GSTII, та GSTIII зростав після 

обробки дріжджів Schizosaccharomyces pombe НПН [174]. Отже, зростання 

рівня КБ разом зі зростанням активності Г-S-Т  може свідчити про те, що 

даний ензим відіграє захисну роль від оксидативного/нітрозитивного стресу, 

індукованого НПН та GSNO. Також слід додати, що Г-S-Т-и є відомою 

групою ензимів, які забезпечують стійкість комах до дії інсектицидів. Дійсно, 

зростання активності Г-S-Т відбувалося у відповідь на дію інсектицидів 

[157].  

Активність тіоредоксинредуктази становила відповідно 8,8 ± 1,2 та 8,8 ± 

0,7 мОд/мг білка у самців та самок. Слід зауважити, що GSNO не впливав на 

активність ензиму у обох статей. Активність Г6ФДГ була вірогідно вищою 

(на 30%) у самців, личинки яких споживали 4,0 мМ GSNO, тоді як у самок не 
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відбувалося змін у активності Г6ФДГ. Активність ІЦДГ вірогідно 

знижувалася у всіх експериментальних групах у самців, тоді  
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Рис. 3.18. Активності Г-S-Т  (А), Г6ФДГ (Б) та  ІЦДГ (В) у дводенних 

мух, личинки яких споживали середовище з 1,0-4,0 мМ GSNO. *Вірогідно 

відмінне від відповідних контрольних значень з Р < 0,05 (М ± m, n = 5-6).  
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як у самок знову ж таки не відбувалося суттєвих змін у активності. Для 

прикладу, у групі GS4,0 у самців активність ІЦДГ знижувалася на 25% 

порівняно з контрольною групою.   

Цікаво зазначити, що у D. melanogaster відсутня глютатіонредуктаза, 

тому відновлення окисленого глютатіону забезпечує тіоредоксинредуктаза 

(ТР) [44]. Тобто, ТР та Г6ФДГ є ензимами, які підтримують глютатіоновий 

пул у відновленому стані. Тіоредоксинредуктаза  D. melanogaster каталізує 

залежне від NADPH+Н
+
 відновлення дисульфіду в окисленому тіоредоксині 

(Trx) чи глютатіоні в результаті чого утворюється дитіол (Trx-(SH)2 і 

відновлюється глютатіон [44]. Вважається, що Г6ФДГ є головним 

постачальником відновних еквівалентів  (NADPH+H
+
), які необхідні для 

функціонування ТР. За нормальних фізіологічних умов GSH захищає клітини 

від окислення АФК/АФА, і тому зростання рівня окисленого глютатіону є 

надійним індикатором оксидативного стресу [2, 47].  Luperchio та колеги 

(1996) продемонстрували зниження ендогенного рівня GSH у фібробластах, 

оброблених 
•
NO [177].    

Інші дослідники показали, що в результаті дії НПН відбувається 

виснаження пулу GSH і припустили, що це може бути результатом його 

окислення до GSSG і/або до змішаних дисульфідів (GSSR) і S-нітрозотіолів, 

таких як S-нітрозоглютатіон [112, 119, 177]. Наші дослідження по 

відношенню до Г6ФДГ узгоджуються з результатами інших науковців, які 

продемонстрували, що активність Г6ФДГ зростала у коріннях квасолі у 

присутності 100 мМ НПН. У випадку з GSNO активність Г6ФДГ зростала у 

самців D. melanogaster порівняно з контролем (рис. 3.18Б). Ці дані подібні до 

таких інших дослідників, які також показали, що активність Г6ФДГ зростала 

у присутності GSNO. Так, Clancy та колеги (1994) виявили, що обробка 

людських нейтрофілів 
•
NO призводила до утворення GSNO, в результаті 

взамодії GSH з 
•
NO. Ці дослідники також продемонстрували, що GSNO 

активував пентозофосфатний шунт [119]. Як відомо, Г6ФДГ перетворює 

глюкозо-6-фосфат у 6-фосфоглюконолактон. Дана реакція є ключовою у 
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пентозофосфатному шунті. Загалом, цікаво зазначити, що високі 

концентрації НПН не призводили до активації згаданих вище ензимів на 

відміну від нижчих концентрацій. Ми припускаємо, що НПН за високих 

концентрацій міг активувати негативний зворотній зв’язок у відповідь на 

стрес [103]. Слід додати, що ІЦДГ також відповідальна за підтримку 

глютатіонового пулу у відновленому стані, адже в результаті її дії також 

продукується NADPH+H
+
 [58]. Активність ІЦДГ суттєво знижувалася у 

самців усіх дослідних груп, личинки яких споживали GSNO. Ми 

припускаємо, що зниження активності даного ензиму могло викликатися 
•
NO 

або його похідними. Наші дані підтверджуються результатами інших 

дослідників. Так, Yang та колеги (2002) показали, що різноманітні донори 

•
NO, в тому числі і GSNO, викликали інактивацію ІЦДГ [58]. Lee та колеги 

також показали, що ONOO
−
 також інгібував ІЦДГ [56].  

 

3.3. Вплив 2,4-динітрофенолу, фероціаніду калію, нітропрусиду натрію 

на розвиток та стан антиоксидантної системи D. melanogaster 

 

Для зручності нами були використані наступні скорочення: К, Д0,5, 

Д1,25, НП1, НП1Д0,5 чи НП1Д1,25 для груп личинок, які споживали 

відповідно стандартне та середовище з 0,5 мМ 2,4-ДНФ, 1,25 мМ 2,4-ДНФ, 

1,0 мМ НПН, суміші 1,0 мМ НПН  та 0,5 мМ 2,4-ДНФ і 1,0 мМ НПН та 1,25 

мМ 2,4-ДНФ, та ФЦ1,  ФЦ1Д0,5 чи ФЦ1Д1,25 для груп личинок, які 

споживали відповідно стандартне середовище та з 1,0 мМ ФЦК, суміші 1,0 

мМ ФЦК  та 0,5 мМ 2,4-ДНФ і 1,0 мМ ФЦК та 1,25 мМ 2,4-ДНФ.    

 

3.3.1. Вплив фероціаніду калію, нітропрусиду натрію та 2,4-

динітрофенолу на параметри лялькування мух та споживання їжі  

В попередніх розділах ми порівнювали численні параметри між  лініями 

Canton S та w
1118

 і показали, що в загальному ефекти були подібними. В 
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даному розділі для того, щоб виключити специфічність лінії,  було 

використану і іншу лінію w
Dah

 для проведення ключових експериментів 

(визначення активності аконітази та параметрів розвитку). Відомо, що самки 

D. melanogaster більш стійкі до дії стресових чинників таких як голодування, 

висока температура і дія ксенобіотиків [200]. У даному розділі ми не 

намагалися дослідити різницю між самцями і самками. На противагу, в 

даному розділі досліджено потенційний захисний вплив ДНФ проти 

токсичності НПН та ФЦК, використовуючи самок D. melanogaster.  

На  рис. 3.19 представлені параметри розвитку личинок D. melanogaster 

ліній w
1118

 та w
Dah

, які споживали середовище з НПН, ДНФ або суміші обох 

речовин. Середній відсоток яєць, які розвинулися до лялечок, становив 55, 45 

та 49% для груп К, Д0,5 та Д1,25 лінії w
1118

. Аналогічний показник для лінії 

w
Dah

 становив відповідно 77, 76 та 75% для груп К, Д0,5 та Д1,25. 

Присутність НПН у дієті личинок суттєво впливала на загальну кількість 

лялечок у обох ліній. Так, у групах НП1, НП1Д0,5 та НП1Д1,25 загальна 

кількість лялечок була вірогідно нижчою, ніж у відповідних контролях і 

становила відповідно 20, 27 та 30% і 59, 66, 65% для ліній w
1118

 та w
Dah

. 

Висота заляльковування вимірювалася у міліметрах від поверхні середовища. 

Як і очікувалося, максимальна висота заляльковування спостерігалася у груп 

К,  Д0,5 та Д1,25 зі значеннями відповідно 49, 39 та 45 мм та 58, 61 і 56 мм 

для ліній w
1118

 та w
Dah 

(рис. 3.19). В той же час, у групі НП1 спостерігалося 

достовірне зниження досліджуваного параметру відповідно з значеннями 27 

та 44 мм для ліній w
1118

 та w
Dah

. Цікаво зазначити, що додавання ДНФ 

вірогідно підвищувало даний показник у групі НП1Д1,25 порівняно з групою 

НП1. Так, досліджувані  значення складали відповідно 30 та 33 мм і 53 та 59 

мм для груп НП1Д0,5 та НП1Д1,25 у ліній w
1118

 та w
Dah

.         

На рис. 3.20 представлено параметри розвитку личинок D. melanogaster 

лінії w
1118

, які споживали середовище з ФЦК, ДНФ, або суміші обох речовин. 

Середній відсоток яєць, які розвинулися до лялечок становив 55, 45 та 49% 
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для груп К, Д0,5 та Д1,25. Присутність ФЦК у дієті личинок суттєво 

впливала на загальну кількість лялечок. Так, у групах ФЦ1, ФЦ1Д0,5 та  
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Рис. 3.19. Вплив НПН та ДНФ на параметри лялькування мух. Ефекти НПН 

та ДНФ на відсоток яєць, які перейшли у стадію лялечки, ліній w
1118

(А) та 

w
Dah

(Б) та на висоту лялькування (В, Г). К, Д0,5, Д1,25, НП1, НП1Д0,5 чи 

НП1Д1,25 означають групи личинок, які відповідно споживали стандартне 

середовище та таке з 0,5 мМ 2,4-ДНФ, 1,25 мМ 2,4-ДНФ, 1,0 мМ НПН, 

суміші та 1,0 мМ НПН 0,5 мМ 2,4-ДНФ та 1,0 мМ НПН та 1,25 мМ 2,4-ДНФ. 

*Вірогідно відмінне від відповідних контрольних значень з Р < 0,05; 

#
Вірогідно відмінне від групи НП1 з Р < 0,05 (М ± m, n = 5-6).   

 

ФЦ1Д1,25 загальна кількість лялечок була вірогідно нижчою ніж у 

відповідних контролях і становила відповідно 45, 54 та 27%.  

Також досліджено вплив ДНФ, НПН та їх сумішей на споживання їжі. 

Максимальне споживання їжі спостерігалося у личинок контрольної групи,  

WDah 

WDah W1118 

W1118 
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Рис. 3.20. Вплив НПН та ФЦК на параметри лялькування та споживання їжі 

лінії w
1118

. Ефекти НПН та ФЦК на відсоток яєць, які перейшли у стадію 

лялечки (А) і висоту лялькування (Б). К, Д0,5, Д1,25, ФЦ1, ФЦ1Д0,5 чи 

ФЦ1Д1,25 означають групи личинок, які споживали стандартне середовище 

та таке з 0,5 мМ 2,4-ДНФ, 1,25 мМ 2,4-ДНФ, 1,0 мМ ФЦК, суміші та   1,0 мМ 

ФЦК 0,5 мМ 2,4-ДНФ та 1,0 мМ ФЦК та 1,25 мМ 2,4-ДНФ. *Вірогідно 

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

від групи ФЦ1 з Р < 0,05 (М ± m, n = 5-6).  

  

тоді як у груп Д0,5 та Д1,25 даний параметр був відповідно на 23 та 46% 

нижчим, так само як і у групах НП1 (на 20%), НП1Д0,5 (на 58%) та 

НП1Д1,25 (на 56%). Більше того, показано, що додавання ДНФ до дієти  

спричинювало зниження споживання їжі личинками. Беручи до уваги згадане 
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вище, можна припустити, що споживання ДНФ може імітувати ефекти  

обмеження калорій. У свою чергу, обмеження калорій, викликане ДНФ, може 

спричиняти отримані ефекти. В нашому випадку ми не брали до уваги 

гіпотетичні ефекти обмеження доступності калорій так як у групах Д0,5 та 

Д1,25, де споживання їжі було вірогідно нижчим, ефекти були схожими до 

контролю. Цікаво, що у групі ФЦ1Д1,25 відсоток виживання був на 33% 

вищий, ніж у групі ФЦ1. Висота лялькування була також нижчою у групах 

ФЦ1, ФЦ1Д0,5 та ФЦ1Д1,25 відповідно на 41, 29 та 31%. Цікаво, що як і у 

випадку з НПН, споживання їжі знижувалося на 48% у ФЦ1 групі порівняно 

з  контролем, так само як і у групах ФЦ1Д0,5 (на 51%) та ФЦ1Д1,25 (на 52%).  

Показано, що НПН та ФЦК, самі,або у сумішах з ДНФ,  впливали на 

виживання личинок та на висоту заляльковування. Цікаво, що вплив на 

обидва параметри був менш виражений у групах ДНФ/НПН та ДНФ/ФЦК 

порівняно з групами НП1 та ФЦ1, вказуючи на те що ДНФ певним чином 

захищає личинки D. melanogaster від токсичного впливу НПН та ФЦК. 

Вважається, що позиція на якій відбувається процес лялькування є 

показником функціонального стану організму личинки [178]. Висота (точка) 

на якій відбувається процес лялькування, частково контролюється генетично, 

але й інші фактори, такі як світло, вологість, температура,  стать, час 

розвитку, густина популяції, тощо можуть впливати на даний показник [179]. 

Наші дані по відношенню до висоти лялькування узгоджуються з такими 

інших дослідників. Для прикладу, Saxena та колеги показали, що як 

виживання личинок, так як і висота лялькування у Drosophila punjabiensis 

знижувалися зі зростанням рівня органофосфату хлорфіріфосу у їжі личинок 

[180]. Беручи до уваги згадане вище, ми припускаємо, що висота лялькування 

разом з загальною кількістю лялечок можуть бути використані як потенційні 

біомаркери токсичності модельних чинників корекції інтенсивності 

оксидативного стресу. Більше того, нижче виживання личинок та низька 

висота лялькування у групі НП1 можуть бути поясненні наступним чином. 

Як було показано, розвиток личинок D. melanogaster у групі НП1 значно 
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затримувався. Так, добре відомо, що для того щоб перетворитися на 

життєздатну лялечку личинкам D. melanogaster потрібно досягти відповідної 

маси тіла [181] і, можливо, личинки з меншою масою тіла лялькуються 

нижче до поверхні для того щоб не втрачати енергію мігруючи, далі від 

джерела їжі [182]. Наші результати узгоджуються з цими ідеями так само, як 

із попередніми даними, в яких було показано, що личинки, які повільніше 

розвивалися, лялькувалися ближче до поверхні середовища [183]. У випадку 

з групою НП1Д1,25, значне збільшення висоти лялькування порівняно з 

групою НП1, може вказувати на меншу токсичність НПН у присутності 

ДНФ. Також припускаємо, що менш виражений ефект НПН та ФЦК разом з 

ДНФ на дані параметри може бути пов’язаний з тим фактом, що за низьких 

концентрацій ДНФ міг потенційно знижувати продукцію АФК в 

мітохондріях. Так, як було показано багатьма вченими ДНФ у низьких 

(нетоксичних концентраціях) може знижувати рівень АФК/АФА шляхом 

м’якого роз’єднання  транспорту електронів у електронно-транспортному 

ланцюзі, в результаті чого продукується менше число O2
•−

та інших АФК 

[125-127]. Як було показано у попередньому розділі, НПН викликав затримку 

розвитку комах та індукував оксидативний/нітрозитивний стрес у D. 

melanogaster. Таким чином сумісна дія ДНФ могла послаблювати негативні 

ефекти, викликані НПН. Наші дані добре узгоджуються з такими інших 

досліджень. Так, було показано, що додавання до дієти личинок ДНФ у 

концентрації 0,8% збільшувало тривалість життя дорослих комах та 

зменшувало токсичність НПН шляхом зниження рівня оксидативно 

модифікованих білків [21, 22]. Інші подібні дослідження показали, що 0,1% 

ДНФ подовжував тривалість життя D. melanogaster на 12% [141]. Нещодавно 

Падалком з колегами було показано, що тривале годування тварин ДНФ 

призводило до збільшення швидкості мітохондріального дихання, зниження 

інтенсивності генерації АФК мікросомами, рівня гідропероксидів і 

карбонільних  сполук в тканинах щурів, а також збільшення їх середньої 

тривалості життя при 50% смертності піддослідних тварин [184].      
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Рівень заліза у дорослих мух становив відповідно 74,3 ± 7,5, 82,0 ± 2,6 та 

84,3 ± 1,6 мкмоль/г.с.м. для груп К, Д0,5 та Д1,25. Водночас в групах НП1, 

НП1Д0,5 та НП1Д1,25 рівень заліза був вірогідно вищим (до 56%) і становив 

відповідно 116 ± 3, 113 ± 5 і 118 ± 2 мкмоль/г.с.м. Як було показано у 

попередньому розділі, присутність НПН у середовищі викликала зростання 

рівня заліза як у середовищі, так і у личинках. У даному розділі ми мали на 

меті дослідити вплив НПН та ДНФ на рівень заліза у дорослих мух, личинки 

яких споживали середовище з НПН, ДНФ або їх сумішами. Було показано, 

що у групах НП1, НП1Д10,5 та НП1Д1,25 відбувалося достовірне зростання 

досліджуваного показника порівняно з відповідними контролями.  

У випадку ФЦК, загальний рівень заліза та ціанідів визначався протягом 

11 днів у середовищі, яке за складом було ідентичним до того, що споживали 

личинки, хоча не містило агар-агару. У групі ФЦ1 рівень заліза зростав з 

часом інкубації. Для прикладу, у групі ФЦ1 рівень заліза зріс у півтора рази 

на 11-й день (7,65 ± 0,25 мкмоль/л) порівняно з вихідними умовами (5,02 ± 

0,42 мкмоль/л). Рівень іонів ціаніду також зростав з часом. Так, у групі ФЦ1 

на 11-й день інкубації  даний показник зростав у 3 рази (17,3 ± 1,8 мкмоль/л) 

порівняно з вихідними умовами (5,77 ± 2,87 мкмоль/л). Вміст кальцію у 

групах К, Д0,5 та Д1,25 становив 5,01 ± 0,17, 5,03 ± 0,19 та 4,91 ± 0,15 

ммоль/г.с.м. А у групі ФЦ1 даний показник був вірогідно вищим (на 56%), 

так само як і у групі ФЦ1Д0,5. Цікаво, що у групі ФЦ1Д1,25 рівень кальцію 

знизився на 35% порівняно з групою ФЦ1 і становив 5,12 ± 0,29 ммоль/г.с.м.        

В зв’язку з тим, що ФЦК є залізо-ціанідним комплексом, ми 

припустили, що розкладання ФЦК у середовищі може призводити до 

вивільнення іонів заліза та ціаніду, які, в свою чергу, можуть бути спожиті 

личинками. Як і очікувалося, присутність ФЦК у середовищі призводила до 

значного зростання концентрації обох сполук у середовищі. Як було 

показано Crawley та Goddard [185], гідроліз K4Fe(CN)6 є двоступеневою 

реакцією. На першому етапі вивільняються K
+
, Fe

2+
 та [Fe(CN)6]

4−.
 На 

другому етапі відбувається гідроліз [Fe(CN)6]
4−

 до Fe
2+

 і CN
−
. Більше того, 
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Broderick і колеги (2008) показали, що ціанід знижував виживання дрозофіл 

[186]. Gunasekar з колегами (1988) показали, що ціанід калію активує 

рецептори NMDA у церебральних гранулярних клітинах, що призводило до 

генерації 
•
NO та АФК [187]. Нещодавно Satpute з колегами показали, що 

ціанід індукував оксидативний стрес у клітинах PC12, шляхом інгібування 

ендогенних антиоксидантних ензимів [188]. Отже, враховуюче викладене 

вище, в даному випадку ми можемо говорити, що саме іони заліза та ціанід є 

головними факторами, які спричинювали оксидативний стрес  і порушували 

розвиток комах.   

Також був визначений рівень кальцію у дорослих мух. Показано, що 

ФЦК призводив до вірогідного зростання рівня кальцію більш ніж у 2 рази, 

тоді як ДНФ у концентрації 1,25 мМ знижував досліджуваний показник до 

рівня контрольних значень. Наші дані узгоджуються з даними Monnier та 

колег (2002), які показали, що зміни у кальцієвому гомеостазі дрозофіл 

пов'язані зі зменшеною стійкістю  комах до оксидативного стресу [189]. 

Також, багато інших досліджень in vitro продемонстрували, що пероксид 

водню та інші оксиданти викликали зростання рівня внутрішньоклітинного 

кальцію [190, 191]. Таким чином, зниження рівня кальцію до контрольних 

значень у ФЦ1Д1,25 групі вказує на вищу стійкість мух до оксидативного 

стресу або зниження рівня АФК, які, як відомо, викликають вивільненя 

кальцію з різноманітних депо [190].  

 

3.3.2. Маркери оксидативного стресу: активність аконітази, рівень 

карбонільних груп білків, сечової кислоти та рівня тіолів 

З рис. 3.21 можемо побачити, що активність аконітази не змінювалася за 

присутності ДНФ у дієті личинок, тоді як присутність 1,0 мМ НПН 

знижувала активність аконітази відповідно на 37 та 33% для ліній w
1118

 та 

w
Dah

.   
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Рис. 3.21. Активність аконітази у дводенних самок ліній w
1118 

та w
Dah

, 

личинки яких споживали середовище з НПН та ДНФ чи їхніми сумішами. 

*Вірогідно відмінне від відповідних контрольних значень з Р < 0,05.  
#
 

Вірогідно відмінне від групи НП1 з Р < 0,05 (М ± m, n = 5-6).   

 

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

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

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

тоді як сам ДНФ не впливав на активність аконітази (рис. 3.21). Як було 

показано вище, споживання ДНФ разом з НПН не призводило до вірогідного 

зниження активності аконітази на відміну від 1,0 мМ НПН, який викликав 

суттєве його інгібування. Ми припускаємо, що даний ефект також може бути 

W1118 

WDah 
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пов’язаний з метаболізмом АФК/АФА у D. melanogaster, який, ймовірно, 

протікав менш виражено у випадку з ДНФ.  

Споживання личинками сумішей ДНФ та НПН призводило до зростання 

активності аконітази у групі НП1Д1,25 порівняно з групою НП1 (відповідно 

на 37 і 38 % для w
1118

 та w
Dah

). З рис. 3.22 ми бачимо, що існує чітка 

позитивна кореляція між активністю даного ензиму та відсотком лялечок (Б) 

(R
2
=0,88 та 0,65 відповідно для ліній w

1118
 та w

Dah
).    
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Рис. 3.22. Взаємозв’язок між активністю аконітази у самок та загальним 

числом лялечок,  ліній w
1118 

та w
Dah

,  личинки яких споживали середовище з 

НПН та ДНФ чи їхніми сумішами. *Кореляція достовірна з Р < 0,05 (М ± m, n 

= 5-6).   

  

На рис. 3.23А представлений вміст КБ у самок, личинки яких споживали 

згадані вище речовини. Ми можемо бачити, що споживання 1,0 мМ НПН 

призводило до вірогідного зростання рівня КБ порівняно з контролем, тоді як 

ДНФ разом з НПН не викликав достовірних змін у рівні КБ. У випадку з 

ФЦК, рівень КБ у контрольній групі становив 1,81 ± 0,18 нмоль/мг білка. 

W1118 WDah 
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Досліджуваний параметр був на 144 % вищим у групі ФЦ1, тоді як ДНФ 

нівелював даний ефект (див. групи ФЦ1Д0,5 та ФЦ1Д1,25).  
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Рис. 3.23. Вміст карбонільних груп білків (А) та сечової кислоти (Б) у 

дводенних самок, личинки яких споживали середовище з НПН та ДНФ чи 

їхніми сумішами.*Вірогідно відмінне від відповідних контрольних значень з 

Р < 0,05. 
#
 Вірогідно відмінне від групи НП1 з Р < 0,05 (М ± m, n = 5-6). 

 

 З рис. 3.23 ми бачимо, що концентрація сечової кислоти була вірогідно 

вищою (на 370%) у групі НП1, тоді як у групах Д0,5 та Д1,25 даний показник 

був нижчим порівняно з контролем. Слід зазначити, що ДНФ нівелював 

ефекти, викликані НПН. Для прикладу, у групі НП1Д1,25 концентрація 

сечової кислоти знижувалася до рівня контрольних значень і була вірогідно 

нижчою порівняно з НП1 групою. Вміст сечової кислоти у групі ФЦ1 був на 



 81 

133% вищим, ніж у контролі. Водночас, як і у випадку з КБ, ДНФ нівелював 

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

кислоти був  вірогідно нижчим, ніж у групі ФЦ1 і близький до контрольних 

значень (табл. 3.1). Сечова кислота є важливим скавенджером вільних 

радикалів у біологічних системах, включаючи комах [71, 72, 192]. Hilliker та 

колеги, показали, що сечова кислота є критичною у захисті D. melanogaster 

від АФК [192]. Сечова кислота може знешкоджувати вільні радикали 

безпосередньо і опосередковано, окислюючись у різні похідні сполуки або ж 

зв’язуючи іони перехідних металів [192, 193]. Нами показано, що 

споживання НПН вірогідно підвищувало рівень сечової кислоти аж до 

чотирьох разів порівняно з контролем. Ми припускаємо, що таке значне 

зростання рівня сечової кислоти відбулося у відповідь на зростання рівня 

АФК/АФА.     

  Таблиця 3.1. 

Маркери оксидативного стресу дводенних мух, личинки яких споживали 

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

 

   

*Вірогідно відмінне від відповідних контрольних значень з Р < 0,05 (М ± 

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

 

 Аконітаза 

(мОд/мг 

білка) 

КБ 

(нмоль/мг 

білка) 

ВМТ 

(мкмоль/ 

г.с.м.) 

НМТ 

(мкмоль/ 

г.с.м.) 

СК 

(мкмоль/ 

г.с.м.) 

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

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

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

ФЦ1  202 ± 47
*
  4,56 ± 0,47

*
  3,58 ± 0,19

*
 2,26 ± 0,19

*
 483 ± 16

*
 

ФЦ1Д0,5 196 ± 72
*
 1,97 ± 0,32

#
 4,14 ± 0,23 0,79 ± 0,32

#
 169 ± 19

#
 

ФЦ1Д1,25 238 ± 45
*
 2,41 ± 0,74

#
  4,91 ± 0,25

#
 1,32 ± 0,25

#
 211 ± 20

#
 

Параметр 

Група 
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Рис. 3.24А демонструє, що рівень високомолекулярних тіолів (ВМТ) 

залишався незмінним у всіх досліджуваних групах, тоді як рівень НМТ, 

головно представлених відновленим глютатіоном, був вищим у групі НП1 

порівняно з контролем (рис. 3.24Б).  
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Рис. 3.24. Вміст ВМТ (А) та НМТ (Б) у дводенних самок, личинки яких 

споживали середовище з НПН та ДНФ чи їхніми сумішами. 
#
Вірогідно 

відмінне від групи НП1 з Р < 0,05 (М ± m, n = 5-6).  

 

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

на 40% нижчим, ніж у НП1 групі. Більше того, споживання ДНФ у комбінації 
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з НПН знижувало досліджуваний показник до контрольних значень, 

вказуючи на потенційне зниження рівня АФК в даних умовах. Також цікаво 

зазначити, що у  випадку з ФЦК у групі ФЦ1Д1,25 відбувалося зростання 

даного показника до рівня контрольних значень. На противагу, вміст 

низькомолекулярних тіолів (НМТ), головно представлених глютатіоном, був 

вищим у групі ФЦ1 порівняно з контролем. У групах ФЦ1Д0,5 та ФЦ1Д1,25 

рівень НМТ був вірогідно нижчим, ніж у групі ФЦ1 відповідно на 71 та 52%. 

Отже, вміст ВМТ не змінювався ні в одній з досліджуваних груп, тоді як 

вміст НМТ, знижувався у групах НПН/ДНФ та ФЦК/ДНФ порівняно з 

групами НП1 та ФЦ1 (табл. 3.1).     

Глютатіон (GSH) відіграє важливу роль у антиоксидантному захисті і він 

є ключовою цитозольною сульфгідрильною сполукою, яка діє як клітинний 

відновник і захисний агент проти АФК [46-48]. Як важливий антиоксидант, 

GSH діє як прямий скавенджер АФК та як косубстрат антиоксидантих 

ензимів [46]. Мухи можуть детоксифікувати НПН та ФЦК шляхом кон’югації 

його метаболітів з GSH неензиматично або ж через залежні від GSH 

трансферази і пероксидази [47, 48].   

 

3.3.3. Активності супероксиддисмутази та каталази  

З рис. 3.25 можемо побачити, що НПН, окремо чи в сумішах з ДНФ 

підвищував активність СОД. Для прикладу, у групах НП1, НП1Д0,5 та 

НП1Д0,5 активність зростала на 44-72% порівняно з відповідним контролем. 

В той же час активність каталази не змінювалася за виключенням групи 

Д1,25, в якій відбувалося зростання активності ензиму (на 31%) порівняно з 

контрольною групою.  

Як вже згадувалося в попередньому розділі, НПН викликав зростання 

активності СОД у залежній від концентрації спосіб і знижував активність 

каталази за концентрації 1,5 мМ. Ці ефекти можуть бути пов’язані з O2
•−

, 
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іонами заліза та оксидом азоту, які активували СОД та інактивували каталазу 

за рахунок реакції з гемом у молекулі каталази. 

У випадку з ФЦК активність СОД у контролі становила 74,8 ± 6,3 

Од/мг білка і вірогідно не відрізнялась у всіх досліджуваних групах, окрім 

групи ФЦ1Д0,5, в якій активність СОД була на 80% вищою порівняно з 

контролем. В той же час, активність каталази не змінювалася ні в одній із 

досліджуваних груп.  
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Рис. 3.25. Активності СОД (А) та каталази (Б) у дводенних самок, личинки 

яких споживали середовище з НПН та ДНФ чи їхніми сумішами. *Вірогідно 

відмінне від відповідних контрольних значень з Р < 0,05 (М ± m, n = 5-6).   
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3.3.4. Активності глютатіон-S-трансферази, тіоредоксинредуктази, 

глюкозо-6-фосфатдегідрогенази та ізоцитратдегідрогенази  

З рис. 3.26А видно, що активність Г-S-Т була відповідно на 18% вищою 

у самок, личинки яких споживали 1,0 мМ НПН, та на 33-41% вищими у 

групах НП1Д0,5 та НП1Д0,5 порівняно з контрольною групою.  
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Рис. 3.26. Активності Г-S-Т (А), ТР (Б), Г6ФДГ (В) та ІЦДГ (Г) у дводенних 

мух, личинки яких споживали середовище з НПН та ДНФ чи їхніми 

сумішами. *Вірогідно відмінне від відповідних контрольних значень з           

Р < 0,05 (М ± m, n = 5-6).   

 

Активність ТР також була вищою за контроль у групі НП1 на 18%, тоді 

як у групах НП1Д0,5 та НП1Д0,5 даного ефекту не спостерігалося. 

Активність Г6ФДГ аналогічно до активностей попередніх ензимів також 

зростала за дії 1,0 мМ НПН і залишалася незмінною у групах НП1Д0,5 та 
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НП1Д0,5 (рис. 3.26Б). Щодо активності ІЦДГ, то з рис. 3.26В ми можемо 

спостерігати, що достовірних змін не відбувалося, хоча була відмічена 

тенденція до зростання у групі НП1Д0,5 порівняно з відповідним контролем. 

Щодо активностей решти досліджуваних ензимів (Г-S-Т, ТР, Г6ФДГ, 

ІЦДГ) назагал можемо зазначити чітку тенденцію (табл. 3.2). Так, 

споживання личинками НПН викликало зростання активностей всіх згаданих 

вище ензимів, тоді як споживання ДНФ разом з НПН не призводило до 

зростання активностей досліджуваних ензимів. Активність Г-S-Т у контролі 

становила 332 ± 19 мОд/мг білка, тоді як у групі ФЦ1Д1,25 вона була на 44% 

вищою. У всіх решти досліджуваних груп достовірної різниці у активності 

досліджуваного ензиму не спостерігалося.  

  Таблиця 3.2. 

Активності антиоксидантних та пов’язаних з ними ензимів (мОд/мг білка) у 

дводенних мух, личинки яких споживали середовище з 2,4-динітрофенолом, 

фероціанідом калію чи їхніми сумішами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Вірогідно відмінне від відповідних контрольних значень з Р < 0,05     

(М ± m, n = 5-6).  
#
 Вірогідно відмінне від групи ФЦ1 (М ± m, n = 5-6).  

 

Активність ТР у контролі становила 9,81 ± 0,31 мОд/мг білка і у групі 

ФЦ1 ми спостерігали підвищення активності ензиму (на 22%) порівняно з 

контролем. В той же час, сумісна дія ДНФ та ФЦК призводила до зниження 

 Г6ФДГ 

(мОд/мг 

білка) 

ІЦДГ 

(мОд/мг 

білка) 

ТР 

(мОд/мг 

білка) 

Г-S-Т 

(мОд/мг 

білка) 

К 44,2 ± 3,6 79,0 ±7,3 9,81 ± 0,3 332 ± 18 

Д0,5 43,4 ± 2,0 83,4 ± 9,1 8,32 ± 1,6 370 ± 57 

Д1,25 50,0 ± 3,2 83,1 ± 8,5 11,6 ± 0,7 404 ± 60 

ФЦ1 50,3 ± 1,8 97,1 ± 13,1 12,0 ± 1,2* 364 ± 62 

ФЦ1Д0,5 46,3 ± 3,1 80,3 ± 8,4 10,3 ± 0,8 434 ± 23 

ФЦ1Д1,25 46,1 ±1,3 96,1 ± 6,8 8,5 ±  0,6
#
 482 ± 46* 

Параметр 

Група 
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даного показника на 30% порівняно з групою ФЦ1. У активностях Г6ФДГ та 

ІЦДГ жодних достовірних відмінностей між досліджуваними группами не 

знайдено (табл. 3.2). 

Отже, можемо припустити, що НПН та ФЦК призводив до генерації 

АФА/АФК, рівня яких було достатньо, щоб викликати 

оксидативний/нітрозитивний стрес та активувати антиоксидантні та пов’язані 

з ними ензими, тоді як ДНФ дещо знижував їх рівень, в результаті чого не 

відбувалося зростання активностей ензимів.  
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Аналіз і узагальнення результатів досліджень 

 

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

викликає затримку розвитку як личинок, так і мух. Також у дводенних мух, 

які вилупилися з личинок, що споживали стандартне середовище та 

середовище з додаванням різних концентрацій НПН, визначали біохімічні 

параметри. Споживання НПН призводило до зниження активностей 

аконітази і каталази у дорослих мух порівняно з контролем. Також 

споживання НПН личинками призводило до зростання вмісту КБ і 

підвищення активностей СОД, Г6ФДГ, ТР та Г-S-Т. Так, серед 

досліджуваних параметрів, аконітаза та параметри розвитку мух, можуть 

бути надійними індикаторами токсичності, викликаної НПН та іншими 

модельними чинниками корекції інтенсивності оксидативного стресу. Також 

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

продуктами, що виділяються в результаті його розкладу, зокрема оксидом 

азоту (
•
NO) та іонами заліза.    

Також вивчено вплив іншого донора 
•
NO – GSNO на організм                 

D. melanogaster.  Личинки мух споживали стандартне середовище і таке з 

різними концентраціями GSNO (1,0-4,0 мМ). Було показано, що додавання 

GSNO до раціону D. melanogaster викликає затримку розвитку личинок. 

Споживання GSNO призводило до зниження активності аконітази у мухах 

обох статей та до зниження активності каталази і ІЦДГ у дорослих самців 

порівняно з контролем. Також споживання GSNO личинками призводило до 

зростання рівня КБ і підвищення активності Г6ФДГ у самців та СОД і Г-S-Т 

у мухах обох статей.  

Підсумовуючи результати, можна побачити, що GSNO та НПН 

викликають затримку розвитку D. melanogaster та помірний 

оксидативний/нітрозитивний стреси за рахунок вивільнення 
•
NO чи іонів 

заліза та їх можливого перетворення до токсичніших форм, таких як ONOO
−
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або HO
•
. Оксид азоту також може інгібувати електронно-транспортний 

ланцюг, в результаті чого також зростає рівень АФК. Супероксидний аніон 

може реагувати з 
•
NO з утворенням ONOO

− 
[7], який, своєю чергою, як 

сильний оксидант, посилює пошкодження мітохондрій і генерацію АФА 

[194]. Пероксинітрит може розкладатися з утворенням HO
•
 та NO2

−
. Таким 

чином, можна припустити, що АФК/АФА, які виділяються під час розкладу 

GSNO та НПН, можуть індукувати оксидативний/нітрозитивний стрес і 

таким чином впливати на антиоксидантну систему шляхом різноманітних 

змін активності антиоксидантних ферментів. 

На останок, результати даного дослідження порівнювали з даними 

літератури з метою створення гіпотетичної схеми метаболізму та впливу 

GSNO та НПН на організм D. melanogaster. Згідно даної схеми можливі 

наступні події (рис. 4.1.,.4.2). Оксид азоту (
•
NO), вивільнений в результаті 

розкладу GSNO або НПН, у присутності кисню швидко окислюється до 

NO2
−
. Пізніше, NO2

−
 може відновитися назад до 

•
NO, який, в свою чергу, 

може впливати на чутливі компоненти циклу Кребса чи/або електронно-

транспортного ланцюга. В результаті взаємодії 
•
NO та O2

•− 
може 

утворюватися ONOO
−
, який також може атакувати дані протеїни. Інгібування 

переносників електронно-транспортного ланцюга може також підсилювати 

продукцію АФК. У свою чергу, підвищений рівень АФК/АФА викликає 

оксидативний/нітрозитивний стрес з подальшим окисленням компонентів 

клітини, підвищуючи рівень КБ та інгібуючи аконітазу та каталазу. З іншого 

боку, індукований стрес може регулювати активність антиоксидантних та 

пов’язаних з ними ензимів таких як Г-S-Т та Г6ФДГ [116]. Зниження синтезу 

ATФ підвищує споживання їжі личинками, але, в загальному, первинний 

ефект GSNO – затримка розвитку D. melanogaster.  

У даній роботі ми також помітили, що самці та самки відрізняються за 

деякими параметрами. Для прикладу, активність каталази та Г6ФДГ була 

суттєво вищою у самців, ніж у самок. Так, відомо, що Г6ФДГ кодується 

геном Zw, який розташований у Х-хромосомі [195]. Таким чином ефект мав 
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би бути зворотнім, тому що самки мають дві копії даного гену, тоді як самці 

– одну. 

 

Рис. 4.2. Гіпотетична схема метаболізму та токсичності S- нітрозоглютатіону 

у D. melanogaster.  

 

Незважаючи на це, існує компенсаторний ефект D. melanogaster для ензимів, 

які кодуються генами, розташованими у Х-хромосомі. Так було показано, що 

такий ефект існує для генів, які кодують глюкозо-6-фосфатдегідрогеназу та                                            

6-фосфоглюконатдегідрогеназу [196, 197]. Стосовно активності каталази, то 

слід зауважити, що її активність регулюється екдизоном [198], рівень якого 

відрізняється у самців та самок [199]. У випадку з GSNO, деякі ефекти також 

залежали від статі. Так, відмінності у активностях ензимів між самцями і 

самками можуть бути поясненні тим, що самки більш стійкі до дії стресових 

чинників [200]. Для прикладу, Lin та колеги показали, що самки                     

D. melanogaster проявляли підвищену стійкість до багатьох форм стресу, 

включаючи голодування, тепловий шок і дію ксенобіотиків, таких як 

паракват. Вони також показали, що визначальними факторами стійкості були 

маса тіла та гормональний статус.   

Досліджено вплив ДНФ на організм D. melanogaster, з його потенційним 

ефектом протидіяти шкідливим ефектам оксидативного/нітрозитивного 

стресу. Показано, що додавання НПН до раціону D. melanogaster знижує 

АФК 
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виживання личинок та висоту лялькування, тоді як за сумісної дії ДНФ та 

НПН дані показники були вірогідно вищими. Також встановлено, що 

споживання НПН призводить до зниження активності аконітази у дорослих 

мух порівняно з контролем, тоді як споживання ДНФ разом з НПН не 

впливало суттєво на даний показник. Також споживання НПН личинками 

призводило до зростання рівня КБ і підвищення активності Г6ФДГ. 

Споживання тільки самого НПН чи у сумішах з ДНФ призводило до 

зростання активностей Г-S-Т та СОД. Загалом ми показали, що ДНФ в деякій 

мірі може захищати тканини D. melanogaster від токсичного впливу 

нітропрусиду натрію і, можливо, інших подібних модельних чинників 

корекції інтенсивності оксидативного стресу. 

Вивчено вплив структурного аналогу НПН – фероціаніду калію. 

Показано, що ФЦК знижує виживання личинок, висоту лялькування так 

само, як і активність аконітази. Більше того, споживання ФЦК призводить до 

зростання активності СОД, ТР та рівня КБ, НМТ, сечової кислоти та кальцію, 

тоді як споживання суміші ФЦК і ДНФ покращує виживання личинок та 

знижує рівень КБ, сечової кислоти, кальцію та НМТ. Таким чином, можна 

припустити, що ДНФ певним чином, може захищати дрозофіл від 

оксидативного стресу, викликаного ФЦК та його метаболітами. Результати 

даного розділу разом з даними літератури дозволяють запропонувати  

наступну гіпотезу. В результаті розкладу ФЦК вивільняється CN
-
 та Fe

2+
, яке, 

в свою чергу, реагує з пероксидом водню, запускаючи формування 

гідроксильного радикалу через реакцію Фентона. Також токсичність ФЦК 

може бути спричинена власне ціанідами. Таким чином, споживання та 

метаболізм ФЦК у організмі дрозофіл може збільшувати  утворення різних 

АФК, що, в свою чергу, веде до розвитку оксидативного стресу. В результаті 

відбувається зниження життєздатності личинок, активності аконітази та 

зростання рівня КБ, сечової кислоти, кальцію та НМТ. 

Отже, розглянемо потенційні механізми захисної дії ДНФ проти 

токсичності НПН та ФЦК (рис. 4.2). У мітохондріях зміни інтенсивності 
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дихання типово супроводжуються значним зниженням утворення АФК [10, 

11, 135].  

 
  

Рис. 4.3. Гіпотетична схема можливих шляхів метаболізму та токсичності 

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

динітрофенолом у D. melanogaster. 

  

Дійсно, ґрунтуючись на гіпотезі “роз’єднувати, щоб вижити” (uncoupling 

to survive), запропонованій Skulachev, регуляція роз’єднання електронно-

транспортного ланцюга є механізмом зниження рівня АФК у клітині, що, 

своєю чергою, попереджує окисні пошкодження та старіння [9]. Роз’єднання 

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

дихання збільшує споживання кисню, що зменшує його рівень у 

мітохондріях. Як наслідок, це знижує генерацію O2
•−

, який продукується в 

мітохондріях [35]. По-друге, підвищена інтенсивність дихання підтримує 

інтермедіати електронно-транспортного ланцюга у переважно окисленому 

стані, які не здатні віддавати електрони на кисень і продукувати O2
•−

. Більше 

того, низький мітохондріальний потенціал знижує зворотний транспорт 

АФК/АФА 

АФК/АФА 
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електронів з комплексу ІІ до комплексу І, а,  як відомо, саме комплекс І є 

головним джерелом АФК за аеробного метаболізму [202].  

Підсумовуючи все викладене вище, вважаємо, що споживання ДНФ 

тваринами призводить до зниження рівня АФК, які зокрема утворюються  

при функціонуванні дихального ланцюга мітохондрій. Це, у свою чергу, 

може призводити до менше вираженого оксидативного стресу. Таким чином, 

результати, наведені в цій роботі, свідчать про можливості корекції 

інтенсивності оксидативного стресу в організмі за допомогою модуляції 

функціонування електронно-транспортного ланцюга мітохондрій.    
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ВИСНОВКИ 

 

У дисертації наведене теоретичне узагальнення і вирішення окремих 

аспектів впливу модельних чинників корекції інтенсивності оксидативного 

стресу та потенційні механізми захисту D. melanogaster від шкідливого 

впливу ксенобіотиків. Вперше встановлено чіткий зв'язок між фізіологічними 

параметрами та антиоксидантною системою комах за умов 

оксидативного/нітрозитивного стресу. Захисна дія 2,4-динітрофенолу, 

ймовірно, пов’язана з м’яким роз’єднуванням функціонування електронно-

транспортного ланцюга та окисного форфорилювання у мітохондріях мух.       

1. Споживання нітропрусиду натрію індукує оксидативний/нітрозитивний 

стрес, оскільки призводить до підвищення активності основних 

антиоксидантних і пов’язаних з ними ферментів, таких як 

супероксиддисмутаза, глюкозо-6-фосфатдегідрогеназа, тіоредоксин-

редуктаза, глютатіон-S-трансфераза, зростання рівня карбонільних груп у 

білках і, водночас, спричинює зниження активності аконітази та каталази. 

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

оксидативний/нітрозитивний стрес, оскільки призводить до зниження 

активності аконітази у мух обох статей і каталази та 

ізоцитратдегідрогенази у самців порівняно з контролем. Споживання       

S-нітрозоглютатіону личинками призводить до зростання рівня 

карбонільних груп білків і підвищення активності глюкозо-6-

фосфатдегідрогенази у самців і супероксиддисмутази та глютатіон-S-

трансферази у тілі мух обох статей. 

3. Додавання нітропрусиду натрію до дієти личинок призводило до 

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

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

нітропрусиду натрію, зокрема попереджує індуковане нітропрусидом 

натрію зниження активності аконітази та лялькування,  а також 

попереджує зростання рівня карбонільних груп білків.   
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5. Споживання дієти з фероціанідом калію знижує виживання личинок, 

висоту лялькування та активність аконітази, але призводить до зростання 

активностей супероксиддисмутази, тіоредоксинредуктази та рівня 

карбонільних груп білків, низькомолекулярних тіолів, сечової кислоти та 

кальцію. Споживання сумішей фероціаніду калію та 2,4-динітрофенолу 

знижує вміст карбонільних груп білків, сечової кислоти, кальцію та 

низько-молекулярних тіолів. Захисна дія 2,4-динітрофенолу, ймовірно, 

пов’язана з м’яким роз’єднуванням функціонування електронно-

транспортного ланцюга та окисного форфорилювання у мітохондріях 

мух.      

6. Споживання нітропрусиду натрію та S-нітрозоглютатіону затримує 

розвиток     D. melanogaster,  що проявляється у сповільненні лялькування 

і вилупленні мух.  Споживання сумішей фероціаніду калію та 2,4-

динітрофенолу покращує виживання личинок. При цьому існує чіткий 

позитивний взаємозв’язок між параметрами розвитку і активністю 

аконітази, зокрема лялькуванням, вилупленням мух та висотою 

лялькування. 
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