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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ 

 

АКС – активні карбонільні сполуки 

АМТ – 3-аміно-1,2,4-триазол 

АФК – активні форми кисню 

ГО – гліоксаль 

ДДК – N,N’-диетилдитіокарбамат  

ДНФ – 2,4-динітрофенол 

ДНФГ – динітрофенілгідразин 

ДГЕ – дигідроетидій 

ДХФДА – 2',7'-дихлорофлуоресцеїну диацетат 

ЕДТА – етилендиамінтетраацетат  

КБ – карбонільні групи білків 

КПГ – кінцеві продукти глікації  

КПЛ – кінцеві продукти ліпооксидації  

КУО – колонієутворюючі одиниці 

КФБ – калій-фосфатний буфер 

ПОЛ – пероксидне окислення ліпідів 

Трис – трис(гідроксиметил) амінометан 

ФДА – флуоресцеїну диацетат 

GSH, GSSG – глутатіону відновлена і окислена форми 

NAD і NADP – нікотинамідаденіндинуклеотидфосфату окислена і відновлена 

форми 

YPD – назва живильного середовища, яке містить дріжджовий екстракт (yeast 

exstract), пептон (peptone) і глюкозу (dextrose)  

YPF – назва живильного середовища, яке містить дріжджовий екстракт (yeast 

exstract), пептон (peptone) і фруктозу (fructose) 

YPS – назва живильного середовища, яке містить дріжджовий екстракт (yeast 

exstract), пептон (peptone) і сахарозу (sucrose) 
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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ НАЗВ ФЕРМЕНТІВ 

 

ГЛО1– гліоксалаза 1 (КФ 4.4.1.5) 

ГЛО2 – гліоксалаза 2 (КФ 3.1.2.6) 

ГР – глутатіонредуктаза (КФ 1.6.4.2) 

Г6ФДГ – глюкозо-6-фосфатдегідрогеназа (КФ 1.1.1.49) 
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ЛДГ – лактатдегідрогеназа (КФ 1.1.1.27) 

МДГ – малатдегідрогеназа (КФ 1.1.1.37) 

СДГ – сукцинатдегідрогеназа (КФ 1.3.99.1) 

СОД – супероксиддисмутаза (КФ 1.15.1.1)  
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ВСТУП 

Сучасні дослідження свідчать про те, що дія несприятливих чинників на 

організм може бути пов’язана з розвитком стресу, зокрема оксидативного [1-5]. 

Вважається, що голодування чи обмеження живильних речовин, зміна 

температури, дія етанолу, іонів “важких” металів, пестицидів можуть 

спричинювати оксидативний стрес [4; 6-9]. Цей стан виникає внаслідок 

порушення рівноваги між процесами утворення та/або детоксикації активних 

форм кисню (АФК) і, як наслідок, збільшення їх рівня в клітині [4; 5]. Більшість 

процесів, які ініціюють АФК та інші високоактивні сполуки, відбуваються без 

участі ферментів. Одним з основних напрямів досліджень у сучасній біохімії 

традиційно залишається вивчення ферментативних метаболічних перетворень 

як унікальної особливості живого та основи життя. Неферментативні ж реакції 

в живих системах у переважній більшості знаходяться поза увагою дослідників. 

Проте дослідження останніх десятиліть спростовують думку про несуттєву 

роль неферментативних процесів у функціонуванні живого [10].  

Загалом, неферментативні реакції, які посилюються за стресових умов, 

мало контролюються клітинами і можуть призводити до небажаної хімічної 

модифікації біологічних молекул, пригнічуючи функціональну здатність 

клітини та ініціюючи розвиток і супроводжуючи різноманітні захворювання. 

Яскравими прикладами таких процесів є, насамперед, вільнорадикальне 

окислення та глікація, які вважаються однією з ймовірних причин 

різноманітних метаболічних порушень, ускладнень та пришвидшеного старіння 

[5; 11-17].  

Вибір дріжджів Saccharomyces cerevisiae як об’єкту вивчення різних типів 

стресу, функціонування систем захисту від несприятливих чинників та 

особливостей перебігу неферментативних процесів in vivo зумовлений тим, що 

ця модель має перед іншими ряд суттєвих переваг. Зокрема, дріжджі S. 

cerevisiae є одночасно клітинною та організменною еукаріотичною модельною 

системою, яка вирізняється високою інтенсивністю метаболізму, швидкістю 

росту та старіння. Існують тісні гомологічні зв’язки між дріжджами та вищими 
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еукаріотами [18; 19]. Крім того, особливості росту і старіння дріжджів легко 

визначаються та контролюються зовнішніми факторами. Таким чином, S. 

сerevisiae, вивчення яких свого часу створило підґрунтя для розвитку сучасної 

біохімії та суміжних галузей, й дотепер є однією з найзручніших модельних 

систем [20-25].  

В природних умовах дріжджі часто змушені пристосовуватись до дії 

несприятливих чинників. Це зумовлено тим, що переважно такі умови є досить 

далекими від оптимальних. Серед найпоширеніших стресових факторів, які 

діють на мікроорганізми в природі – голодування, кислотний стрес, осмотичний 

шок, ріст за температур вищих або нижчих від оптимальних, радіоактивне 

випромінювання, оксиданти, токсичні речовини тощо [26-30]. Таким чином, ці 

мікроорганізми мають добре розвинену і тонкорегульовану систему захисту, 

яка забезпечує їх виживання за стресових умов. Дослідження особливостей 

адаптації, зокрема її молекулярних механізмів, становить для сучасної науки 

один з основних напрямів і має важливе значення у системі 

загальнобіологічних знань, біотехнології, медицині тощо.   

Актуальність теми. Підвищення стійкості організму до стресових 

чинників є важливою передумовою сповільнення старіння та попередження 

розвитку фізіологічних порушень [18], тому дослідження молекулярних 

механізмів адаптації живих організмів до несприятливих умов тривалий час 

залишається однією з найпопулярніших галузей сучасної біології. Як було 

зазначено вище, оксидативний стрес часто супроводжує дію несприятливих 

чинників. Проте участь і координація систем захисту, зокрема антиоксидантної, 

в адаптації до різних стресових умов є недостатньо зрозумілою.  

Стратегія боротьби зі старінням та різноманітними хворобами людини 

часто ґрунтується на стимуляції антиоксидантної системи. Проте існує 

достатньо експериментальних свідчень щодо прооксидантних властивостей 

багатьох екзогенних низькомолекулярних антиоксидантів [31-34]. Зокрема, 

виявлено, що за певних умов низькомолекулярні антиоксиданти можуть брати 

безпосередню участь в утворенні вільних радикалів та АФК загалом і таким 
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чином сприяти неферментативним процесам окислення. Це, ймовірно, є одним 

з пояснень доведеної у переважній більшості випадків неефективності 

антиоксидантної терапії [35; 36]. Водночас, немає свідчень щодо 

прооксидантних властивостей антиоксидантних ферментів in vivo, хоча існують 

такі дані, отримані in vitro. Зокрема, це стосується супероксиддисмутази (СОД) 

[37-41]. 

Серед несприятливих чинників, які з кожним роком інтенсивніше 

впливають на сучасне суспільство, не тільки ті, що вважаються вимушеними 

шкідливими факторами довкілля, але й різноманітні харчові компоненти, 

впливу яких сучасна людина піддається невимушено. Серед таких речовин, які 

в надлишкових кількостях є потенційно шкідливими для організму людини – 

вуглеводи, харчові консерванти у вигляді слабких органічних кислот тощо.  

Чисельні клінічні та експериментальні дані свідчать про небезпечність 

тривалого споживання поширеного підсолоджувача фруктози, оскільки це 

може призводити до розвитку метаболічного синдрому, ожиріння, цукрового 

діабету, гіпертезії, хвороб нирок, серця, печінки тощо [13; 42-47]. З іншого 

боку, модельні дослідження in vitro демонструють, що фруктоза порівняно з 

іншими моносахаридами, наприклад глюкозою, за умови короткотривалої 

інкубації ефективніше захищає культури клітин від оксидативного стресу [42; 

43; 48]. Механізми як захисних ефектів фруктози, так і розвитку порушень, 

спричинених тривалим споживанням її надлишкових кількостей, залишаються 

дослідженими недостатньо. Як й інші факультативні анаероби S. cerevisiae 

можуть здійснювати як аеробний, так і анаеробний метаболізм, а отже 

зберігають життєздатність за різких змін концентрації кисню в середовищі. Такі 

особливості зумовлені існуванням у дріжджів ефективної антиоксидантної 

системи. З іншого боку, відрізняючись високою гліколітичною активністю, 

дріжджі мають потужну антиглікаційну систему захисту від високоактивних 

побічних продуктів метаболізму вуглеводів. Таким чином, S. cerevisiae є 

зручною модельною системою у вивченні молекулярних механізмів захисного і 

шкідливого ефектів вуглеводів, зокрема фруктози. 
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Слабкі органічні кислоти – природні речовини, які пригнічують ріст 

багатьох мікроорганізмів, тому широко застосовуються як харчові консерванти. 

Проте ці речовини є шкідливими також і для організму людини [49], тому їх 

ефекти досліджують на різних модельних організмах. Дріжджі є відносно 

стійкими до дії монокарбонових кислот, зокрема ацетату і пропіонату [50], 

тому система їх захисту від кислотних консервантів є предметом багатьох 

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

аніонна транспортна система Pdr12/War1 [51; 52]. Проте потенційна роль 

Pdr12/War1 у транспортуванні іонів ацетату з клітин дріжджів вважається 

суперечливою і все ще дискутується [53-55]. Відомо, що за певних умов дія 

оцтової кислоти може призводити до розвитку оксидативного стресу, а отже 

антиоксидантна система відіграє важливу роль в адаптації дріжджів до ацетату 

[55-61]. Водночас, практично відсутня інформація про можливий взаємозв’язок 

між оксидативним стресом і дією пропіонату. 

Нетривалий помірний стрес може призводити до появи толерантності 

дріжджів до наступного сильного і навіть летального стресу. Це явище відоме 

як “передадаптація” виявлене у різних організмів: від бактерій до людини  [27; 

62]. Помірний стрес часто спричинює стійкість не тільки до того самого 

стресового фактору, а й до інших. Цей феномен, своєю чергою, отримав назву 

“перехресної адаптації” [27-29]. Зазначене вище свідчить про існування 

комплексного і тонкорегульованого механізму, який дозволяє ідентифікувати 

та адаптуватись організму до різних видів стресу. Проте основи перехресних 

адаптацій досліджені мало. Отже, актуальним є вивчення молекулярних 

механізмів адаптації дріжджів до стресових умов. 

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

проводилась протягом 2004-2014 років на кафедрі біохімії та біотехнології 

Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника та є 

частиною наступних наукових тематик кафедри: “Вивчення оксидативного 

стресу у тварин і мікроорганізмів з метою мінімізації його шкідливої дії” (№ 

держреєстрації  0106U002245); “Вивчення механізмів пристосування організмів 
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до несприятливих умов середовища з метою розробки методів підвищення 

їх адаптаційного потенціалу” (№ держреєстрації 0107U001367); “Регуляція 

вільнорадикальних процесів при відповіді живих організмів на дію 

несприятливих чинників зовнішнього середовища” (№ держреєстрації  

0109U001412); “Фізіолого-біохімічні аспекти адаптацій живих організмів до 

несприятливих умов довкілля” (№ держреєстрації 0112U000061). Робота 

також виконувалась в межах ґрантів, отриманих від Державного Фонду 

Фундаментальних Досліджень: “Дріжджі Saccharomyces cerevisiae як 

модельний об’єкт для вивчення впливу карбонатного радикалу на клітини 

еукаріотів” (№ держреєстрації 0107U009805), “Адаптивна відповідь 

дріжджів Saccharomyces cerevisiae на дію карбонатного радикалу” (№ 

держреєстрації 0107U009805) та “Адаптації дріжджів Saccharomyces 

cerevisiae до дії вільних радикалів” (№ держреєстрації 0108U006932). 

Окремі експерименти були проведені на кафедрі мікробіології факультету 

біохімії, біофізики і біотехнології Яґеллонського університету (м. Краків, 

Польща) в межах ґрантів, отриманих від Фонду Королеви Ядвіґи 

Яґеллонського університету: “Saccharomyces cerevisiae як модель у вивченні 

потенційного впливу харчових консервантів на вищі еукаріоти” (2007, 

Saccharomyces cerevisiae as a model to study potential influence of food 

preservatives on higher eukaryotes); “Дріжджі Saccharomyces cerevisiae як 

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

Yeast Saccharomyces cerevisiae as a model system to study stress response and 

aging in eukaryotic cells); “Дріжджі Saccharomyces cerevisiae як модель 

вивчення ролі оксидативного стресу в старінні” (2009, Budding yeast 

Saccharomyces cerevisiae as a model to study role of oxidative stress in ageing) 

та “Пекарські дріжджі Saccharomyces cerevisiae як модель вивчення 

пов’язаних зі старінням та індукованих фруктозою метаболічних порушень” 

(2012, Baker’s yeast Saccharomyces cerevisiae as a model to study age-related 

and fructose-induced metabolic disorders).  
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Мета і завдання дослідження. Мета роботи – оцінка та порівняння впливу 

несприятливих чинників як потенційних факторів розвитку різних типів стресу 

в S. cerevisiae, їх зв’язок з неферментативними процесами і системами захисту 

дріжджів від них та можливість розвитку перехресних адаптацій.  

Для реалізації мети були поставлені наступні завдання: 

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

оксидативного стресу, індукованого пероксидом водню; 

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

вуглеводами, та порівняти ефекти глюкози і фруктози як потенційних факторів 

карбонільного і оксидативного стресів у дріжджів;  

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

харчовими консервантами – оцтовою і пропіоновою кислотами, та вивчити 

роль транспортної системи War1/Pdr12 у захисті дріжджів від токсичної дії 

ацетату і пропіонату;  

4) оцінити потенційний взаємозв’язок впливу несприятливих чинників 

(пероксиду водню, редукуючих моносахаридів, голодування і обмеження 

вуглеводів, пригнічення активності СОД і каталази, пестицидів та харчових 

консервантів органічних кислот) з оксидативним стресом у S. cerevisiae;  

5) дослідити участь та координацію антиоксидантних і пов’язаних з ними 

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

6) вивчити роль транскрипційного фактору Yap1 в адаптації дріжджів до 

дії різних несприятливих чинників; 

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

зовнішніх чинників, а також дослідити роль транскрипційних факторів Yap1 і 

War1 у цих явищах. 

 

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

несприятливих чинників як факторів розвитку різних типів стресу, їх 

потенційний зв’язок з неферментативними процесами та системами захисту 

дріжджів за стресових умов. 
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 Предмет дослідження – фізіолого-біохімічні особливості S. cerevisiae на 

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

високоактивних метаболітів, активність антиоксидантних, антиглікаційних і 

функціонально пов’язаних з ними ферментів, вміст продуктів 

неферментативної модифікації білків, активність транспортної системи 

War1/Pdr12 та внутрішньоклітинна локалізація транскрипційних факторів Yap1 

і War1 за стресових умов. 

Методи дослідження. В роботі використовували: мікробіологічні методи 

(аналіз кривих росту, оцінка життєздатності та репродуктивної активності клітин); 

біохімічні методи (визначення метаболічної активності клітин, концентрації 

карбонільних груп білків та α-дикарбонільних сполук, внутрішньоклітинного 

вмісту глікогену та моносахаридів, активності СОД, каталази, 

глутатіонредуктази, глюкозо-6-фосфатдегідрогенази, ізоцитратдегідрогенази, 

сукцинатдегідрогенази, малатдегідрогенази, лактатдегідрогенази, гліоксалаз 

1 і 2); фізико-хімічні методи (флуоресцентне  визначення  

внутрішньоклітинного рівня гідроксильного радикалу, пентозидину,  

загального рівня АФК і кінцевих продуктів глікації, активності аніонної помпи 

Pdr12); методи конфокальної мікроскопії (внутрішньоклітинна локалізація 

транскрипційних факторів Yap1 і War1) та методи математичної статистики. 

Наукова новизна одержаних результатів. Проведене дослідження дозволило 

розширити уявлення щодо молекулярних механізмів адаптації S. сerevisiae до 

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

що оксидативний стрес є компонентом загальної відповіді дріжджів на дію 

різних факторів, і залежно від експериментальних умов, має різну інтенсивність 

та по-різному впливає на показники стресу, активність ферментів захисту і 

фізіологічні особливості дріжджів. Розширено відомості про участь і 

координацію антиоксидантної, а також інших систем захисту в адаптації клітин 

до різних стресових умов. Виявлено тісний взаємозв’язок між ферментами 

першої лінії антиоксидантного захисту, а саме СОД і каталазою, за різних 

експериментальних умов: 1) оксидативний стрес, індукований пероксидом 
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водню; 2) модуляція активності СОД і каталази у мутантних штамів та за 

використання інгібіторів цих ферментів; 3) тривале культивування дріжджів у 

присутності вуглеводів; 4) карбонільний стрес, індукований високими 

концентраціями редукуючих моносахаридів; та 4) кислотний стрес, 

спричинений оцтовою кислотою. Це вказує на чітку взаємодію СОД і каталази 

за умов оксидативного стресу різної інтенсивності, спричиненого різними 

стресовими чинниками. Висловлено припущення про накопичення неактивних 

синтезованих de novo молекул  каталази і СОД внаслідок дії пероксиду водню 

на S. сerevisiae. Ймовірно, це є важливим механізмом, який лежить в основі 

передадаптації і перехресної адаптації дріжджів, тобто забезпечує здатність 

клітин швидко пристосовуватись та виживати за несприятливих і навіть 

летальних умов. 

Розширено знання про фізіологічну роль СОД. Вперше показано, що 

антиоксидантний фермент СОД за певних експериментальних умов може 

виявляти прооксидантну дію in vivo. Подібні припущення висловлювались 

раніше тільки на основі теоретичних та здійснених виключно в системах in vitro 

експериментальних робіт.  

Показано, що редукуючі вуглеводи та продукти їх метаболізму, активні 

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

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

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

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

культивування в присутності фруктози зумовлює швидшу втрату 

репродуктивної здатності та загибель дріжджів, ніж ріст в середовищі з 

глюкозою. При цьому дріжджі швидше ростуть в присутності фруктози, а 

також характеризуються вищою метаболічною активністю та показниками 

старіння і карбонільного/оксидативного стресу. Вперше показано, що фруктоза 

проявляє захисний ефект in vivo. Встановлено, що дріжджі, вирощені у 

присутності фруктози, проявляють вищу стійкість до індукованого пероксидом 

водню оксидативного стресу, ніж клітини, які культивували в середовищі з 
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глюкозою. Представлена нами робота вперше демонструє зниження 

внутрішньоклітинного рівня АФК у дріжджів після обробки пероксидом водню 

внаслідок їх відносно нетривалого культивування у присутності фруктози, а 

також участь антиоксидантних ферментів у цьому явищі. Показано, що 

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

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

клітинах S. сerevisiae високими концентраціями моносахаридів ферменти 

антиоксидантного і антиглікаційного захисту та пов’язані з ними ферменти 

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

фруктоза порівняно з глюкозою сильніше активує антиглікаційні ферменти. 

Використання дефектних за різними ланками антиоксидантного захисту штамів 

дозволило встановити важливу роль антиоксидантної системи в адаптації 

дріжджів до індукованого гліоксалем карбонільного стресу.  

Вперше показано, що інкубація дріжджів з оцтовою кислотою призводить 

до збільшення рівня окислених білків та активності антиоксидантних 

ферментів, а пропіонова кислота не змінює цих параметрів. Отже, в основі 

токсичності оцтової і пропіонової кислот лежать різні механізми: ацетат, на 

відміну від пропіонату, демонструє прооксидантний ефект in vivo. Білок Yap1 

тa синтез білка de novo задіяні в активації ацетатом СОД. Показано, що 

пероксид водню та етанол за низьких концентрацій викликають горметичну 

відповідь у дріжджів, яка залежить від транскрипційного регулятора Yap1. 

Вперше встановлено, що преінкубація S. cerevisiae з пероксидом водню низьких 

концентрацій спричинює залежну від Yap1 перехресну адаптацію дріжджів до 

токcичних концентрацій етанолу, оцтової і пропіонової кислот.  

Практичне значення одержаних результатів. Представлені в роботі 

результати поглиблюють знання про вплив зовнішніх чинників на S. cerevisiae 

та особливості адаптації дріжджів до несприятливих умов. Зокрема, досліджено 

вплив пероксиду водню, голодування і обмеження вуглеводів, глюкози та 

фруктози високих концентрацій, слабких органічних кислот на особливості 

росту, репродуктивну здатність і виживання дріжджів. Встановлено, що за 
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певних умов помірний стрес, викликаний цими чинниками, суттєво покращує 

виживання культури за умов сильного стресу. Отримані дані можна 

використовувати при розробці технологій промислового культивування 

дріжджів, а саме при виготовленні середовищ культивування, а також при 

отриманні культур з підвищеним адаптаційним потенціалом та стійкістю до 

несприятливих чинників. Результати дослідження можуть бути корисними при 

розробці дієтичного харчування для пацієнтів з метаболічним синдромом, 

хворих на цукровий діабет, нейродегенеративні та серцево-судинні 

захворювання. Отримані дані свідчать про те, що глюкозо-6-

фосфатдегідрогеназа, на відміну від інших ферментів, є чутливою до помірної 

дії факторів розвитку оксидативного/карбонільного стресу, а отже може бути 

використана як маркер цього стану. 

Результати роботи використовуються при читанні лекцій та проведенні 

практичних занять з мікробіології, біохімії, молекулярної біології та курсів 

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

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

“Наукове спілкування англійською мовою” на кафедрі біохімії та біотехнології 

Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.  

Особистий внесок здобувача. Автором особисто проведено пошук та 

аналіз літератури, розроблено методологію експериментальних досліджень, 

сформульовано основні положення дисертації, здійснено підготовку рукописів і 

проведено дискусії з рецензентами в процесі публікації рукописів. 

Експерименти виконані дисертантом особисто або за безпосередньої участі. 

Планування роботи та обговорення частини отриманих результатів, підготовка 

деяких рукописів до публікації здійснювались спільно з науковим 

консультантом, професором Володимиром Лущаком. В межах співпраці з 

професором J. Miedzobrodzki (Яґеллонський університет, м. Краків, Польща) 

здійснено флуоресцентне дослідження транспортування флуоресцеїну, 

визначення рівня АФК, гідроксильного радикалу, кінцевих продуктів глікації і 

пентозидину; а також за люб’язної участі доктора W. Krzeszowiec 
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(Яґеллонський університет, м. Краків, Польща) здійснено визначення 

внутрішньоклітинної локалізації транскрипційних факторів Yap1 і War1. 

Cпівучасть у роботі закордонних партнерів і співробітників кафедри біохімії та 

біотехнології Прикарпатського національного університету імені Василя 

Стефаника висвітлена у спільних публікаціях.   

Апробація результатів дисертації. Основні наукові положення і 

висновки дисертаційної роботи були представлені на міжнародних та 

українських наукових конференціях і з’їздах: VI Парнасівській конференції 

(Краків, Польща, 2007); щорічному зібранні Європейського Товариства 

дослідження вільних радикалів (Рим, Італія, 2009); ІІІ Україно-Польській 

Вейгелівській конференції (Одеса, 2009); Міжнародній конференції 

“Досягнення мікробіології і біотехнології для здоров’я людини і тварин” 

(Maльме-Лунд, Швеція, 2011); Міжнародній конференції “Індукований 

зовнішніми факторами оксидативний стрес у природі та експерименті” 

(Делменгорст, Німеччина, 2012); ІІ Українському конгресі Товариства 

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

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

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

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

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

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

конференціях Прикарпатського національного університету імені Василя 

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

мікробіології Яґеллонського університету (Краків, Польща, 2007 і 2008) в 

межах реалізації ґрантів фонду Королеви Ядвіги Яґеллонського університету; 

та на кафедрі імунології Яґеллонського університету (Краків, Польща, 2010) в 

межах реалізації проекту по обміну знань Marie Curie transfer of knowledge 

MTKD-CT-2006-042586 (ACUP) “Functional analysis of new acute phase proteins 

(Функціональний аналіз нових білків гострої фази)” у рамках FP6 (шостої 

рамкової програми ЄС); і на кафедрі біології клітини Лундського університету 
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(Лунд, Швеція, 2010) в межах реалізації ґранту (2010-2013) “Study on an novеl 

nutrient assimilation factor (NAF) with potential to influencе obesity (Дослідження 

нового фактору асиміляції харчових продуктів з потенційним впливом на 

процес ожиріння)” відповідно до програми обміну Шведського Інституту 

регіону Балтійського моря Visby (Swedish Institute’s Baltic Sea Region Exchange 

Program).  

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

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

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

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

дисертації мають сумарний імпакт фактор 26,7 та отримали 258 цитувань у базі 

даних Scopus. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається зі вступу, огляду 

літератури, опису матеріалів та методів досліджень, результатів та їх 

обговорення, аналізу та узагальнення результатів дослідження, висновків та 

переліку використаних джерел (538 найменувань). Дисертація викладена на 343 

сторінках і проілюстрована 103 рисунками та 18 таблицями. 



20 

 

РОЗДІЛ 1 

ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ 

1.1. Історія досліджень дріжджів: ключові етапи та відкриття  

Однією з передумов формування та бурхливого розвитку біохімії 

справедливо вважають вивчення природи спиртового бродіння. Першими 

дослідниками цього процесу (до 1827 року) були виключно хіміки, оскільки 

дріжджі, які використовувались в експериментах, не трактувались як живі 

організми. Antoine Lavoisier (1789), засновник сучасної хімії, був серед перших, 

хто вивчав спиртове бродіння і загалом характеризував цей процес як один з 

найбільш екстраординарних в хімії. Вчений вперше встановив співвідношення 

хімічних елементів у субстратах та продуктах ферментації. Він також 

запропонував перше хімічне рівняння процесу і показав, що 100 вагових частин 

цукру перетворюються в процесі ферментації на відповідно 60, 37 і 3 частини 

спирту, вуглекислого газу і оцтової кислоти [21; 63 цит. за 64].  

Інший французький хімік Joseph Gay-Lussac (1815) продовжив ці 

дослідження і запропонував наступні співвідношення продуктів спиртового 

бродіння:  51,34 і 48,66 частин спирту і вуглекислого газу відповідно на 100 г 

цукру [21; 22; 65 цит. за 64].  Слід зауважити, що ці дані виявились неймовірно 

близькими до сучасних експериментальних даних: 51,19 частин спирту і 48,9 

частин вуглекислого газу на 100 г сахарози. Вважається [21; 22; 64], що такий 

точний аналіз Gay-Lussac зміг здійснити внаслідок його геніального 

передбачення емпіричної формули сахарози, яка на той час залишалася 

невідомою, і була запропонована тільки у 1843 році Dumas [21; 22; 66 цит. за 

64].   

Дослідження спиртового бродіння особливо активно продовжувалися 

після впровадження мікроскопічної техніки. Desmazières (1827) був першим, 

хто, досліджуючи дріжджі пива та вина, відніс їх до живих організмів і назвав 

відповідно Mycoderma cerеvisiae і M. vini [67 цит. за 22]. У період 1836-1838 

років незалежно троє дослідників: фізик-інженер Charles Cagniard-Latour, 

альголог Friedrich Traugott Kützing і фізіолог Theodor Schwann, застосовуючи 
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мікроскоп, вивчали склад ферментаційної суміші. У дослідних зразках пива і 

вина були виявлені глобулярні тіла (6-9 мкм), які за умови, що вони живі, здатні 

до самовідтворення і засвоєння цукру. Вчені віднесли їх до царства рослин. 

Цікаво, що Cagniard-Latour зазначив також, що глобули можуть відділятися 

одна від одної, залишаючи шрам [21; 68 цит. за 64]. Це спостереження 

залишалось позбавленим уваги дослідників аж до 1950 року, коли Barton 

зауважив такі ж сліди на клітинах фіксованих зафарбованих препаратів S. 

cerevisiae [21; 69 цит. за 64]. Серед останніх трьох згаданих вище вчених 

дослідження Schwann виявились на той час найґрунтовнішими, зокрема він 

зробив висновок про те, що дріжджі розмножуються брунькуванням, живляться 

цукром, а також те, що для їхнього росту потрібні також азотовмісні сполуки 

[21; 22; 70 цит. за 64]. Внаслідок консультацій вченого з мікологом Meyen 

(1838), дріжджі отримали назву “Zuckerpilz” (нім. “солодкий гриб”), після чого 

Meyen ввів родову назву  Saccharomyces (з лат. грец. “цукрова цвіль”) і видову 

S. cerevisiae (лат. “пивний”) [71 цит. за 64]. Разом із S. cerevisiae були виявлені 

й інші види, зокрема S. pomorum і S. vini. Описані вище відкриття були досить 

швидко підтверджені роботами багатьох інших дослідників. Проте тільки після 

тривалих і гострих суперечок, а також активних досліджень Louis Pasteur та 

інших вчених у 1850-80 роках нарешті остаточно і беззаперечно було прийнято, 

що дріжджі – живі організми [64; 72].  

Методи культивування дріжджів, які використовували на той час, не 

дозволяли отримати чисту культуру. У 1875  році міколог Brefeld запропонував 

метод розведень та вирощування цвільових грибів на желатиновому середовищі 

[73 цит. за 20], а в 1883 році Hansen, вдосконалив отримання чистої культури, і 

використавши досвід лабораторії Robert Koch, вперше отримав чисту культуру 

дріжджів на агаризованому середовищі [74 цит. за 20]. Розвиток цих технік 

дозволив ідентифікувати нові види, і з 1880 по 1900 рік було описано 130 видів 

дріжджів [72].   

У 1857 році Pasteur опублікував свою першу працю [21; 75 цит. за 72], 

присвячену спиртовому бродінню, і продовжив досліджувати дріжджі та 

http://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CBwQFjAA&url=http%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FLouis_Pasteur&ei=7x_fVJSIJsWfyAP_nYGgBw&usg=AFQjCNHDeAjocdBuj1XTKfkqWDojj23pnw&bvm=bv.85970519,d.bGQ
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ферментацію протягом всього наступного життя. Traube (1858) запропонував 

твердження про те, що процес ферментації спричиняють ензими, субстанції 

живих організмів [22; 23; 76 цит. за 72]. Pasteur зауважував при цьому існування 

невирішеної проблеми – відокремлення ферментативної активності цілісної 

клітини від активності ензиму. Знаковою у цьому сенсі виявилась робота Berthelot 

(1860), в якій був запропонований механізм розщеплення дріжджами сахарози до 

глюкози і фруктози, та описаний спосіб ізоляції інвертази [77 цит. за 72].  

Ранні роботи в галузі хімії вуглеводів із застосуванням дріжджів зараз 

визнаються одними з найважливіших як у хімії, так і в біології. Pasteur одним з 

перших виявив, що мікроорганізми “розрізняють” D- та L-субстрати. 

Визначний хімік-органік 19 сторіччя Emil Fischer продовжив ці дослідження і 

встановив, що дріжджі ферментують D-ізомери глюкози, манози і галактози, 

але не їх L-ізомери. Як наслідок, Fischer вперше запропонував ідею про 

молекулярний механізм специфічності дії ферментів. Запропонований вченим 

принцип “ключ-замок” (1894) ліг в основу низки досліджень фермент-

субстратного комплексу. Таким чином, сам вчений зауважував, що 

запропонована ним хімічна класифікація вуглеводів як наслідок дослідження 

бродіння за участю дріжджів, має важливе значення [78 цит. за 20-22 і 24].  

Ще в 1846 році Lüdersdorff, вивчаючи необхідність присутності живих 

дріжджів для ферментації, показав, що в присутності розтертих у скляній 

ступці клітин також відбувається зброджування вуглеводів [79 цит. за 20]. 

Пізніше Buchner, зруйнувавши дріжджі за допомогою спеціального пресу, 

продемонстрував здатність “клітинного соку” утилізувати вуглеводи [80 цит. за 

20 і 22], і в 1907 році отримав Нобелівську премію за беззаперечні докази 

безклітинної ферментації. Метод отримання безклітинних екстрактів дріжджів, 

запропонований Buchner, набув широкого використання, зокрема у 

дослідженнях протеолітичної активності ферментів [81 цит. за 20  і 22]. Цей 

метод відкрив шлях до вивчення гліколізу і загалом виявився критичним у 

розвитку ензимології. Розуміння хімізму та біологічного сенсу гліколізу 

прийшло з досліджень спиртового бродіння дріжджів та утворення лактату в 



23 

 

м’язах. Ці дослідження вдало доповнювали одне одного. Зокрема, функції АТФ 

в м’язовій тканині, які були описані в 1929 [82; 83 цит. за 22], загалом були 

з’ясовані завдяки попереднім роботам на дріжджах [22].  

У 1940 році гліколітичний шлях був повністю розшифрований завдяки 

праці багатьох визначних біохіміків, серед яких шість лауреатів Нобелівської 

премії: Arthur Harden, який довів необхідність взаємодії фосфату з вуглеводами, 

для ферментативної індукції дріжджового бродіння [84 цит. за 22]; а також Carl 

Neuberg, який відкрив  піруватдекарбоксилазу і проміжний продукт гліколізу – 

фруктозо-6-фосфат (Neuberg ефір) [85 цит. за 21]. У 1905 році Harden та Young 

завдяки дослідженню дріжджів відкрили D-фруктозо-1,6-дифосфат, а також 

встановили критичну роль коферментів NAD і NADP у ферментативних 

реакціях [86 цит. за 21]. На початку 1930-х років завдяки праці видатних 

вчених, зокрема Harden, Neuberg, Meyerhof, Embden, Parnas та Lohmann всі 

ферменти спиртового бродіння отримали назви та були описані реакції, які 

вони каталізують [22]. Проте  жоден з цих ферментів не вдалось виділити аж до 

1937 року, коли Negelein та Wulff вперше очистили алкогольдегідрогеназу  [87 

цит. за 21]. У 1930 році після проведення низки порівняльних досліджень 

Meyerhof зробив висновок про вражаючу подібність катаболізму глюкози у 

м’язах та клітинах дріжджів [88 цит. за 21 і 25]. 

Таким чином, уявлення про анаеробне перетворення глюкози до пірувату 

в загальних рисах було сформоване на початку 1930-х, а повне розуміння 

процесу – у 1940 році [22]. Водночас, дослідження аеробного перетворення 

пірувату до диоксиду вуглецю та води залишались незавершеними аж до 1937 

року, коли Hans Krebs відкрив цикл трикарбонових кислот. Проте вчений 

небезпідставно піддавав сумніву можливість протікання цього процесу в 

дріжджах, оскільки у мембранах їхніх клітин відсутні переносники сукцинату 

та інших інтерметаболітів циклу, які є у рослин та тварин. Отже, на беззаперечні 

експериментальні підтвердження універсальності циклу трикарбонових кислот і 

його протікання у клітинах дріжджів довелось чекати ще 20 років [23].  
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У 1886 році Emile Bourquelot підтвердив попередні спостереження 

хіміків-технологів про швидшу утилізацію дріжджами глюкози порівняно з 

іншими вуглеводами [89 цит. за 24]. У 1899-1900 роках Frédéric Dienert отримав 

перші свідчення про індукцію ферментів. Зокрема, ним було показано, що 

дріжджі ферментують галактозу після кількох годин адаптації, тоді як глюкозу 

– практично відразу [90 цит. за 24]. Продовжуючи ці дослідження 

аргентинський біохімік Luis Leloir (лауреат Нобелівської премії, 1970) у 1940-

50 роках описав систему генів GAL та її участь в  регуляції утилізації галактози 

у S. cerevisiae [24]. Роботи Leloir мали важливе біомедичне значення, оскільки 

лягли в основу розуміння біохімічних механізмів складного захворювання 

людини – галактоземії. Крім того, згадані вище дослідження стали 

передумовою формування теорії генетичного контролю синтезу білків [91 цит. 

за 24], за яку в 1965 році François Jacob та Jacques Monod отримали Нобелівську 

премію. Наступні роботи в цій галузі призвели до остаточно сформульованого у 

1980-90 роках розуміння механізмів генної регуляції галактозного, мальтозного 

та сахарозного шляхів у дріжджів та детального опису генних систем GAL, MAL 

і  SUC [24]. 

Вирішенню наступних питань щодо молекулярних механізмів регуляції 

метаболізму вуглеводів  сприяли запроваджені наприкінці 20 сторіччя нові 

техніки, зокрема метод рекомбінантних ДНК, імуноблотинг, 

імунофлуоресцентна мікроскопія тощо. Останній підхід дозволив у 1990-х 

роках вперше дослідити внутрішньоклітинну локалізацію регуляторних білків 

та їх переміщення з цитозолю до ядра і навпаки [24], що мало неабияке 

значення у вивченні молекулярних механізмів адаптаційних процесів у 

дріжджів. Крім того, сучасні експериментальні підходи дозволили з’ясувати 

роль процесів фософрилювання-дефосфорилювання і S-глутатіонилювання та 

окремих протеїназ і кіназ в регуляції активності ферментів, а також сигнальних 

шляхів у дріжджів, багато з яких виявились висококонсервативними в 

еукаріотів: від дріжджів до людини. Дослідженню молекулярних механізмів у 

дріжджів значно сприяло секвенування їх геному. Першим еукаріотичним 

http://en.wikipedia.org/wiki/Jacques_Monod
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організмом, геном якого було секвеновано, стали S. cerevisiae [92]. Це 

дозволило отримувати мутантні штами, дефектні за будь-яким з 6 000 генів S. 

cerevisiae, що дало можливість досліджувати функціональну роль практично 

будь-якого з цих генів за різноманітних експериментальних умов та 

започаткувати нову галузь – функціональну геноміку. 

Таким чином, дріжджі S. сerevisiae, дослідження яких стало передумовою 

започаткування біохімії та суміжних галузей, і дотепер є однією з найзручніших 

модельних систем. Це пов’язано насамперед з тим, що ця модель має перед 

іншими ряд суттєвих переваг: 1) дріжджі є одночасно клітинною та 

організменною еукаріотичною модельною системою; 2) вони мають відносно 

невеликий геном, який повністю розшифровано; 3) існують тісні гомологічні 

зв’язки між дріжджами та вищими еукаріотами (для прикладу, 

висококонсервативний сигнальний шлях TOR вперше був описаний у S. 

сerevisiae [93]); 4) дріжджі вирізняються високою інтенсивністю метаболізму, 

швидкістю росту та старіння; 5) особливості росту і старіння дріжджів легко 

визначаються та контролюються зовнішніми чинниками; 6) дослідження          

S. cerevisiae мають важливе практичне значення у системі загальнобіологічних 

знань, біотехнології, медицині тощо.   

 На користь зазначеного вище свідчить зростання з кожним роком 

кількості досліджень на дріжджах (Рис. 1.1). Крім того, станом на серпень 

Рисунок 1.1. Динаміка загальної кількості публікацій у базі даних Pubmed, 

присвячених дослідженню дріжджів, протягом останніх 70-ти років (станом на 

1 серпня 2015 року). 



26 

 

 

2015 року загальна кількість робіт, виконаних на дріжджах, у базі даних 

Pubmed становила 240 064, з них, зокрема, присвячених старінню дріжджів –    

2 630 та їх адаптації до стресових умов – 11 589. 

Одним з важливих напрямків сучасної біохімії, у якому 

використовуються дріжджі, є адаптація живих організмів до дії стресових 

чинників. Ефекти несприятливих факторів можуть бути пов’язані за певних 

умов з оксидативним стресом [1-3], характеристиці якого будуть присвячені 

наступні розділи огляду літератури. 

 

 1.2. Загальні положення теорії оксидативного стресу 

1.2.1. Передумови формування теорії 

Як було зазначено вище, Lavoisier ще у 1789 році зробив висновок про те, 

що під час ферментації цукру одна його частина відновлюється до спирту, а 

інша – окислюється до карбонової кислоти та вуглекислого газу. У сучасній 

біохімії добре відомо, що окисно-відновні процеси лежать в основі 

метаболізму, а отже є хімічним фундаментом життя. З цього приводу лауреат 

Нобелівської премії Albert Szent-Györgyi (1937), який тривалий час присвятив 

пошуку хімічних і молекулярних механізмів життя, зауважував: “Життя є ніщо, 

це тільки пошук електроном свого місця” [94; 95]. 

Реакції одно- та дво-електронного окислення-відновлення, як невід’ємна 

частина аеробного метаболізму, часто призводять до утворення вільних 

радикалів in vivo [96; 97]. Рисунок 1.2 демонструє один з багатьох прикладів 

утворення АФК, й вільних радикалів зокрема. Ера хімії вільних радикалів 

почалась у 1900 році, коли Moses Gomberg вперше отримав трифенілметил-

радикал [98]. Про потенційну біологічну роль вільних радикалів вперше було 

заявлено тільки у 1950-х роках, коли був показаний взаємозв’язок між 

шкідливою дією на живі організми іонізуючого випромінювання та вільними 

радикалами [99; 100]. Згодом дослідники зауважили спільні ознаки токсичної 

дії кисню та іонізуючої радіації на експериментальних тварин. На основі таких 
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спостережень у 1954 році Rebecca Gerschman і Daniel Gilbert у співробітництві з 

колегами вперше постулювали участь кисневих вільних радикалів у виявленні 

токсичного впливу гіпербаричного кисню та сформулювали вільнорадикальну 

теорію хвороб [101]. Трохи згодом, у 1956 році, Denham Harman, відомий як 

“батько” вільнорадикальної теорії старіння, аргументував, що вільні радикали 

кисню утворюються в процесі аеробного метаболізму і можуть мати 

кумулятивний ефект, призводячи до втрати функціональної здатності 

організму, і зрештою до його загибелі [102]. 

 

  

 

 

 

 

Рисунок 1.2. Відновлення молекулярного кисню. Поетапне одноелектронне 

відновлення O2 призводить до утворення таких АФК як супероксид-аніон-

радикал (O2
•−

), пероксид водню (H2O2) і гідроксильний радикал (HO
•
). 

Внаслідок дво-електронного відновлення O2 утворюється H2O2. Хімічна 

активність представлених АФК знижується в ряду HO
•
 > O2

•−
 > H2O2. Серед цих 

АФК є вільні радикали (O2
•−

 і HO
•
), які мають неспарений електрон на 

валентній орбіталі. Водночас, H2O2 не є вільним радикалом, але хімічно 

активніший, ніж O2, і належить до АФК внаслідок скасування “заборони 

реакційної здатності” молекулярного кисню [96; 97].  

  

Слід зазначити, що згадані вище події відбувались у той час, коли 

більшість науковців була твердо переконана, що внаслідок екстремальної 

нестабільності та короткого часу життя вільні радикали не можуть не те, що 

мати будь-який біологічний ефект, але навіть існувати у біологічних системах. 

Згодом кількість інформації, яка підтверджувала утворення in vivo та важливу 

біологічну роль кисневих вільних радикалів, і загалом АФК, почала 



28 

 

збільшуватись у логарифмічній прогресії. При цьому поступово 

накопичувались факти не тільки про шкідливі ефекти АФК, але й про їхнє 

важливе фізіологічне значення.  

 

1.2.2. Поняття оксидативного стресу 

Різноманітні високоактивні сполуки, зокрема й АФК, постійно 

утворюються та деградуються відповідними системами у всіх аеробів: від 

бактерій до людини. За нормальних фізіологічних умов рівноважні 

концентрації АФК, подібно до інших параметрів, підтримуються у відповідних 

межах згідно з теорією гомеостазу [4; 5; 8]. Постійна присутність у клітині 

таких сполук, хоч і в невисоких концентраціях, свідчить про еволюційно 

“обране” їх утворення з метою виконання певних “корисних” для живого 

функцій. Одними з найважливіших серед них вважаються участь у клітинному 

сигналюванні, імунній відповіді, адаптації організмів до дії несприятливих 

чинників тощо [5; 103; 104]. 

Незважаючи на зазначене вище, переважна більшість інформації про 

АФК на сьогодні пов’язана з їхньою шкідливою дією на живі організми. 

Зокрема, вільнорадикальне окислення на молекулярному рівні призводить до 

порушення структури і функцій білків, нуклеїнових кислот, ліпідів, вуглеводів 

тощо. Такі зміни, своєю чергою, можуть спричинювати втрату 

функціональності і навіть життєздатності окремих клітин, органів і цілих 

організмів. Хоча у більшості випадків важко або й неможливо чітко вказати 

яким чином АФК спричинюють різні захворювання, велика кількість 

експериментальних даних свідчить на користь існування тісного взаємозв’язку 

між рівнем АФК і багатьма патологіями, а також старінням [5; 15].  

Таким чином, АФК, маючи високу реакційну здатність, є потенційно 

небезпечними для організмів, а отже, живі істоти в процесі еволюції виробили 

складну, багаторівневу і тонокорегульовану систему детоксикації АФК. В 

нормі обидва процеси: утворення і деградація АФК in vivo – добре 

збалансовані. Проте за певних умов рівень АФК може “залишати” межі норми 
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внаслідок певних змін у процесах їх утворення та/або деградації. Якщо з 

якихось причин рівень АФК зростає, виникає, так званий, оксидативний стрес. 

Перше визначення оксидативного стресу запропонував Helmut Sies: 

“Оксидативний стрес є станом, який виникає внаслідок зсуву природного 

балансу між антиоксидантами та оксидантами на користь останніх, що своєю 

чергою, спричинює біологічні пошкодженя (Oxidative stress is a process in which 

the natural balance between pro-oxidants and antioxidants is shifted toward the 

oxidant side to cause biological damage)” [105].  

З метою відображення отриманих протягом останніх десятиліть уявлень 

про оксидативний стрес було запропоновано чимало нових визначень. Одним з 

найповніших серед сучасних формулювань є визначення Володимира Лущака: 

“Оксидативний стрес це стан, у якому рівноважні концентрації АФК є 

тимчасово або постійно підвищеними, що призводить до порушення клітинного 

метаболізму та його регуляції, а також до порушення структури і функцій 

клітинних біомолекул” [4; 8; 106]. У запропонованому формулюванні автор 

робить наголос на існуванні динамічної рівноваги між процесами утворення та 

деградації АФК, від чого залежить їх стаціонарний рівень in vivo, а зважаючи на 

подвійну роль АФК у живих організмах, − й їхні біологічні ефекти.  Дійсно, за 

участю спеціалізованих систем або ж спонтанно АФК постійно утворюються в 

живих організмах та піддаються деградації антиоксидантною системою [5]. 

Крім того, як згадувалося вище, АФК досить легко вступають у хімічні реакції, 

а отже, їхня концентрація у клітині є параметром динамічним. Таким чином, 

якщо мова йде про живу клітину, слід мати на увазі рівноважні концентрації 

АФК. У зв’язку із цим виникає запитання  –  який же рівень АФК у клітині? 

 

1.2.3. Стаціонарний рівень активних форм кисню in vivo  

У багатьох дослідженнях здійснювалася оцінка стаціонарного рівня АФК у 

різних моделях як в нормі, так і за умов стресу та патології. Для прикладу, 

Boveris і Cadenas продемонстрували, що рівноважні концентрації супероксиду і 

пероксинітриту в мітохондріальному матриксі знаходяться відповідно в межах 
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100-200 пM [107] і 3-5 нM [108]. При цьому знайдено, що рівень пероксиду 

водню в цитозолі становить приблизно 10 нM [5; 107]. Інші дослідники 

показали, що за фізіологічних умов рівноважна концентрація H2O2 в 

еритроцитах бика становить 2×10
-10

 M [109]. У кришталику ока людини рівень 

H2O2 знаходиться в межах 10-25 мкM [97]. Безумовно, рівноважна концентрація 

АФК суттєвим чином залежить від органу і тканини, в яких визначається 

показник. Зокрема, щодо пероксиду водню, було встановлено, що внесок 

мітохондрій в загальну продукцію H2O2 в гепатоцитах становить 40%, тоді як в 

легенях, серці і м’язах цей показник сягає відповідно 70%, 92%  і 96% [107]. 

Крім того, рівень АФК значно залежить від віку організму і 

фізіологічного стану загалом. У роботах Demple та співавторів, які 

досліджували рівень O2
•−

 і H2O2  в клітинах Escherichia coli, було показано, що 

стаціонарні концентрації H2O2  і O2
•−

 становлять відповідно 0,1-1,0 мкM і 0,1 нM 

[110]. Проте швидкість утворення АФК значно залежала від фази росту 

культури. Зокрема, у лаг-фазі швидкість генерації пероксиду водню становила 

0,1-0,2 мкмоль/с, в експоненційній фазі – 4,0 мкмоль/с і в стаціонарній фазі – 

1,0 мкмоль/с. 

Слід зазначити, що через відсутність стандартних методик для 

визначення стаціонарного рівня АФК у роботах різних авторів можна зустріти 

дані, що суттєво відрізняються. Більш того, величини, знайдені за умов норми в 

одних дослідженнях, іноді значно перевищують показники, отримані іншими 

авторами в зразках, у яких очікувався підвищений рівень АФК, наприклад за 

певних патологій.  

Крім того, є ще й об’єктивні причини, які ускладнюють визначення рівня 

АФК в клітині: 1) велика різноманітність цих та інших активних сполук, які 

утворюються за рахунок функціонування різних механізмів; 2) одночасне 

протікання протилежних процесів – утворення, деградація та екскреція АФК; 3) 

значний вплив різноманітних чинників (інтенсивність метаболізму, 

концентрація кисню, температура тощо) на ефективність згаданих вище 

процесів; і 4) просторово-часова гетерогенність клітини, відмінність якісного та 
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кількісного складу АФК в різних компартментах клітини. Все це ускладнює 

ідентифікацію АФК та їх кількісне визначення in vivo. 

Таким чином, оперуючи тими чи іншими величинами стосовно 

рівноважних концентрацій АФК у певній системі, слід мати на увазі, що вони, 

зазвичай, є дуже умовними. Проте, без сумніву, краще мати змогу хоча б 

відносно оцінити ці показники, ніж взагалі не мати уяви про їхній рівень у 

живому організмі. 

 

1.2.4. Загальна характеристика антиоксидантної системи  

Відомо, що внаслідок нормального аеробного метаболізму в електронно-

транспортному дихальному ланцюгу утворюється біля 90-97% від загальної 

кількості АФК в клітині [5]. Водночас, існує оригінальна гіпотеза щодо 

виникнення в аеробів дихального ланцюга як системи захисту від кисневої 

небезпеки [111; 112]. Висловлюється думка про те, що основною функцією 

ферментів дихання на перших етапах еволюції була утилізація кисню, кількість 

якого в атмосфері зростала з поширенням оксигенного фотосинтезу. На 

користь цієї концепції свідчать дані про зростання активності ферментів 

дихального ланцюга у відповідь на підвищення концентрації кисню в 

зовнішньому середовищі [96; 113; 114]. Крім того, було показано, що цитохром 

с інгібує генерацію супероксиду і пероксиду водню в мітохондріях [115; 116]. 

На основі цього було зроблено висновок про антиоксидантні властивості цього 

компоненту дихального ланцюга.  

Оскільки вільнорадикальне окислення складний з майже 

непередбачуваним напрямком процес, механізми захисту від нього також є 

досить складними і добре регульованими. Загалом, ці механізми прийнято 

об’єднувати в антиоксидантну систему, яку, залежно від особливостей її 

функціонування, поділяють на три рівні: 1) попередження утворення АФК та їх 

взаємодії з біомолекулами; 2) термінація вільнорадикальних ланцюгових 

реакцій і небажаних неферментативних реакцій окислення; 3) усунення 

наслідків взаємодії АФК з біологічними молекулами (репарація). 
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Отже, функція антиоксидантів першої лінії захисту полягає в 

знешкодженні екзогенних та ендогенних АФК. До цих антиоксидантів 

відносять насамперед низькомолекулярні сполуки: цистеїн, глутатіон, вітаміни 

Е, С та А тощо [106; 117; 118]. Крім антиоксидантів з малою молекулярною 

масою, важливою ланкою першої лінії системи знешкодження АФК є 

антиоксидантні ферменти, а саме ті, які перешкоджають утворенню 

найсильнішого серед будь-яких відомих хімікам окисників – гідроксильного 

радикалу. Оскільки гідроксильний радикал характеризується екстремальною 

агресивністю і неспецифічністю взаємодій, можна стверджувати, що 

специфічного ферменту, який би знешкоджував HO
• 

не існує. Якщо навіть 

припустити можливість подібної взаємодії, то вона б дуже швидко призводила 

до інактивації ферменту. Специфічного низькомолекулярного антиоксиданту, 

який би знешкоджував HO
•
, також немає, тому що така сполука повинна була б 

сильно конкурувати з іншими молекулами в клітині для взаємодії з HO
•
. Отже, 

внутрішньоклітинна концентрація такої речовини мала б бути максимально 

високою. Як наслідок, осмотичний тиск в клітині теж був би дуже високим. 

Таким чином, основними ферментами першої лінії захисту, які перешкоджають 

утворенню HO
•
, є супероксиддисмутаза, каталаза і пероксидаза (Рис. 1.3).  

 

 

 

Рисунок 1.3. Участь СОД, каталази і пероксидази в попередженні утворення 

гідроксильного радикалу. 

 

Співвідношення окисленої-відновленої форм глутатіону, а також 

нікотинамідних коферментів у клітині утворює єдину редокс-систему, яка 

забезпечує функціонування дегідрогеназ, редуктаз та пероксидаз і відіграє 

важливу роль у координації окисно-відновних процесів, відновленні 

модифікованих окисленням біомолекул. Таким чином, ферменти, які 

підтримують необхідний рівень компонентів цієї редокс-системи, наприклад 
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глутатіонредуктазу (ГР) і глюкозо-6-фосфатдегідрогеназу (Г6ФДГ), називають 

ферментами, пов’язаними з антиоксидантними, та іноді відносять до всіх трьох 

ліній антиоксидантного захисту. 

Слід зауважити, що важливим компонентом першої лінії 

антиоксидантного захисту є також молекули, які зв’язують іони металів зі 

змінною валентністю, перешкоджаючи утворенню  HO
• 
в реакції Фентона: 

 
Мe

n+
 + H2O2 → HO

• 
+ HO

-
 + Мe

(n+1)
   

 
Клітина також забезпечена цілим набором ферментів, відповідальних за 

репарацію і деградацію молекул, пошкоджених АФК. Ці ферменти становлять 

систему регенерації пошкоджених окисленням молекул, зокрема ті, що 

забезпечують репарацію пошкоджених нуклеїнових кислот (глікозидази, 

нуклеази тощо). До третьої лінії захисту клітини від АФК належать також 

ліпази і протеази. Цілісність мембрани і регуляцію обміну її ліпідних 

складових, передусім, забезпечують фосфоліпази. Наприклад, було показано, 

що окислення мембранних ліпідів стимулює ліполітичну активність 

фосфоліпази А2 [117; 118]. Індукція екзогенного оксидативного стресу викликає 

також підвищення активності деяких протеаз [118]. 

Тут наведено далеко неповний перелік компонентів складної системи 

захисту, репарації і деградації пошкоджених внаслідок дії АФК білків, ліпідів і 

нуклеїнових кислот. Слід зазначити, що до цієї проблеми прикута увага в 

багатьох лабораторіях світу, і дріжджі S. cerevisiae вважаються одним з 

найзручніших об’єктів у подібних дослідженнях насамперед тому, що вони 

належать до факультативних анаеробів, тобто здійснюють як анаеробний, так й 

аеробний метаболізм. Оскільки в обох випадках внутрішньоклітинна 

концентрація АФК в дріжджів у нормі є стабільною і підтримується на 

відносно низькому рівні [110; 119], можна заключити, що ці мікроорганізми 

мають високоефективну і спеціалізовану антиоксидантну систему, яка 

забезпечує життєздатність та швидку адаптацію організмів до змін, викликаних 

зокрема переходом від анаеробних до аеробних умов. Координована 
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реорганізація експресії генів є одним з найважливіших аспектів адаптації 

організмів до будь-яких змін середовища, зокрема й появи оксидантів. 

Контроль над експресією генів, які кодують антиоксидантні ферменти, 

здійснюють спеціальні регуляторні білки, які “відчувають” найменші зміни 

внутрішньоклітинного окисно-відновного стану [8; 120]. Загальна відповідь 

клітини на такі зміни дозволяє індукувати адаптаційний метаболізм, 

включаючи елімінацію надлишкових АФК, обхід “пошкоджених” метаболічних 

шляхів, репарацію модифікованих оксидантами біомолекул, підтримку 

гомеостазу та відновлювального потенціалу організму [121; 122]. 

У наступних підрозділах будуть розглянуті сучасні відомості про дію 

оксидативного стресу, спричиненого пероксидом водню, кислотного і 

карбонільного стресів та молекулярні механізми захисту дріжджів від 

зазначених стресових чинників. 

 

1.3. Відповідь S. cerevisiae на дію пероксиду водню: різні етапи 

реалізації генетичної інформації 

Пероксид водню залежно від умов може відігравати подвійну роль in vivo. 

За низьких концентрацій H2O2 бере участь в окисному метаболізмі, процесах 

проліферації та диференціації, імунній відповіді, а також є месенджером у 

клітинному і позаклітинному сигналюванні тощо [5; 103; 104]. У випадку, коли 

швидкість утворення пероксиду водню переважає над інтенсивністю його 

знешкодження, це може призводити до окисної модифікації різноманітних 

біомолекул. Aналіз впливу пероксиду водню на транскрипційному рівні 

дозволив виявити неочікувано велику кількість генів, експресія яких 

змінюється у присутності оксиданту як в прокаріотів, так і в еукаріотів. 

Водночас, кількість транскрипційних регуляторів, які контролюють експресію 

цих генів, дуже обмежена. Загалом, внаслідок дії пероксиду водню змінюється 

рівень іРНК приблизно 140 генів у E. coli, та щонайменше 167 генів у S. 

сerevisiae [123-126]. Cеред них є багато таких, які кодують метаболічні 

ферменти, що свідчить про важливість реорганізації метаболізму за стресових 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed&Cmd=Search&Term=%22Demple%20B%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DiscoveryPanel.Pubmed_RVAbstractPlus
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умов. Проте критичними за оксидативного стресу, викликаного H2O2, є 

антиоксидантні ферменти, оскільки вони забезпечують виживання клітин за 

екстремальних умов. 

 

1.3.1. Транскрипційні регулятори загальної відповіді дріжджів на дію 

пероксиду водню 

Відомо, що від прокаріотів до одноклітинних та багатоклітинних 

еукаріотів механізми регуляції відповіді на дію пероксиду водню є досить 

консервативними [8]. Наприклад, пероксид водню шляхом окислення-

відновлення залишків цистеїну контролює активність таких регуляторних 

білків як Yap1 в S. cerevisiae, OxyR в E. сoli, NPR1 і Rap2/4a у рослин та Nrf2-

Keap1 і AP-1 у тварин [5; 8; 103; 104; 120; 127-130].  

Проте, якщо у E. coli адаптація до пероксиду водню залежить, переважним 

чином, від одного регуляторного білка OxyR, то в S. cerevisiae вона 

координується кількома транскрипційними регуляторами, зокрема Yap1, Skn7 і 

Msn2/4 [120; 131; 132]. За участю щойно згаданих транскрипційних факторів у 

S. cerevisiae АФК індукують експресію різноманітних генів. Наприклад, 

присутність H2O2 призводить до швидкої індукції щонайменше 115 та репресії 

52 генів [125; 126]. Серед продуктів цих генів ідентифіковано 71 та 44 білки, які 

відповідно індукуються та репресуються пероксидом водню [123; 133]. Функції 

білків, кількість та активність яких зростає в клітині у відповідь на дію H2O2, є 

дуже різними: від ферментів метаболізму вуглеводів до білків теплового шоку 

та різноманітних протеаз. Серед цих білків також є антиоксидантні та пов’язані 

з ними ферменти, зокрема цитозольна Cu,Zn-СОД (SOD1), мітохондріальна Mn-

СОД (SOD2), цитозольна каталаза T (CTT1), цитохром c пероксидаза (CCP1), γ-

глутамілцистеїн синтаза (GSH1), глутатіонредуктаза (GLR1), глюкозо-6-

фосфатдегідрогеназа (ZWF1) і тіопероксидаза (TSA1) [123; 133].  

Дріжджі S. cerevisiae, як й інші еукаріоти, мають два ізоферменти СОД, 

які кодуються генами SOD1 і SOD2. Білок SOD2 є мітохондріальним манган-

вмісним ферментом, який переважно забезпечує захист клітини від 
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супероксиду, що генерується в мітохондріальному дихальному ланцюгу [134; 

135]. Ген SOD1 кодує мідь-, цинк-вмісну СОД, яка локалізується переважно в 

цитозолі, але також частково і в мітохондріях, ядрі та лізосомах [136; 137]. За 

аеробного росту дріжджів активність Cu,Zn-СОД може сягати 90% від загальної 

активності СОД [136; 138] та біля 1% всіх клітинних білків [136; 139]. Cu,Zn-

СОД є ключовим ферментом, який забезпечує захист клітини від АФК, 

кількість яких зростає за стресових умов. Незважаючи на те, що багато відомо 

про антиоксидантну роль СОД, фізіологічні функції цього ферменту все ще 

активно дискутуються [140]. Деякі автори припускають прооксидантну роль 

СОД in vitro [37; 38; 141].  

Пекарські дріжджі продукують два ізоферменти каталази – A і T. 

Каталаза T, продукт гену CTT1, виявлена переважно в цитозолі, а більшість 

каталази A, яка кодується геном CTA1, локалізується в пероксисомах [142]. 

Якщо цитозольна каталаза належить до білків стимулону S. cerevisiae, який 

активується екзогенним H2O2, то активність пероксисомної каталази залежить 

переважно від інтенсивності метаболізму жирних кислот [143]. 

Окрім первинних антиоксидантих ферментів, пероксид водню активує 

також ті, що пов’язані з антиоксидантними функціонально. Серед них, зокрема 

ферменти, які знешкоджують продукти вільнорадикальних процесів, 

підтримують необхідний внутрішньоклітинний рівень відновних еквівалентів 

та низькомолекулярних антиоксидантів. Наприклад, ГР і Г6ФДГ є 

відповідальними за збереження внутрішньоклітинного пулу відновленого 

глутатіону і NADPH відповідно [106]. Важливо зазначити, що у багатьох 

організмів ферменти, пов’язані з антиоксидантним захистом, часто 

регулюються в клітині тими самими транскрипційними факторами, що й 

антиоксидантні ферменти першої лінії захисту. 

На Рисунку 1.4  показані основні транскрипційні фактори, які 

контролюють загальну відповідь S. cerevisiae на дію H2O2: Yap1, Skn7 і Msn4 

[120; 131; 132; 144; 145].
 
Mутанти з  делеціями генів YAP1, SKN7 або MSN2 і 

MSN4  нездатні  індукувати  більшість   білків   пероксидного   стимулону  та  є  
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Рисунок 1.4. Tранскрипційна регуляція адаптивної відповіді S. cerevisiae на дію 

пероксиду водню. Позначення: Yap1 – транскрипційний фактор регулону Yap1; 

Skn7 – транскрипційний фактор регулону Skn7; Msn2/4 – транскрипційний 

фактор регулону Msn2/4; STRE (stress-response element) – регуляторна ДНК-

ділянка відповіді на стресовий чинник. *Mn-СОД – мітохондріальний фермент, 

який кодується ядерним геном SOD2 (опубліковано в огляді Semchyshyn, 2009, 

Centr. Europ. J. Biol. [125]). 

 

гіперчутливими до дії H2O2 [146-148]. За умов стресу, індукованого пероксидом 

водню, дефектні за генами SKN7 та YAP1 штами мають подібний фенотип, 

зокрема активність антиоксидантних ферментів, а також виживання [146]. 

Водночас, подвійний мутант Δskn7Δyap1 також характеризується подібними до 



38 

 

одинарних мутантів властивостями [146]. Це пов’язано з тим, що обидва 

регулятори Skn7 та Yap1 незалежно один від одного контролюють експресію 

таких антиоксидантних ферментів як, нaприклад, каталаза T, Cu,Zn-СОД, Mn-

СОД та пероксидаза цитохрому c (Рис. 1.4). Цитозольна каталаза T, яка 

регулюється обома факторами Yap1 і Skn7, також є членом регулону Msn2/4 

[147-149]. Це може свідчити про критичну роль цього ізоферменту в захисті 

дріжджів від пероксиду водню. Якщо синтез згаданих вище білків регулюється 

окремими факторами Yap1 або Skn7, то індукція тіоредоксину 2 (TRX2) і 

тіоредоксинредуктази (TRR1) вимагає кооперації обох факторів Yap1 і Skn7 [146]. 

З іншого боку, регулятори Yap1 та Skn7 не завжди діють разом або 

принаймні подібним чином, а мають також незалежні спеціалізовані функції 

[131; 147; 149].
 
Наприклад,

 
білок

 
Yap1 забезпечує толерантність дріжджів до 

іонів важких металів, диамідів та диетилмалеату, а білок Skn7 відіграє важливу 

роль у біосинтезі клітинної стінки, регуляції клітинного циклу та адаптації до 

осмотичного шоку [147; 150-152]. Слід також зазначити, що функції багатьох 

генів, експресія яких контролюється білками Yap1 та Skn7, досі не з’ясовані.
 
 

Рисунок 1.4 демонструє, що активація транскрипційних регуляторів 

Msn2/4 у S. cerevisiae також є важливим механізмом індукції антиоксидантного 

захисту за дії пероксиду водню. Hasan і колеги раніше повідомляли про різну 

роль регуляторів Yap1 та Msn2/4 в адаптації дріжджів до H2O2 [148]. У роботах 

цих авторів показано, що регулон Yap1 об’єднує більшість антиоксидантних 

ферментів та деякі білки глутатіонового і тіоредоксинового циклів [147]. На 

відміну від цього, регулон Msn2/4 містить переважно білки, відповідальні за 

репарацію та деградацію модифікованих окисленням молекул [148]. Таким 

чином, автори припустили, що білок Yap1 відіграє важливу роль у 

попередженні розвитку оксидативного стресу шляхом елімінації АФК, а 

основною функцією Msn2/4 є максимальна регенерація пошкоджених 

біомолекул протягом виходу дріжджів зі стану стресу. Подібно до Yap1 і Skn7, 

білкові фактори Msn2/4 беруть участь в адаптації дріжджів S. cerevisiae до 
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стресових чинників, зокрема голодування, осмотичного, кислотного, 

температурного шоку тощо [152-155]. 

Субклітинна локалізація і компартменталізація регуляторних факторів є 

важливим аспектом у регуляції адаптації еукаріотів до стресових умов. За 

оксидативного стресу локалізацію згаданих вище транскрипційних факторів у 

клітинах S. cerevisiae визначає внутрішньоклітинний редокс-потенціал, який, 

своєю чергою, залежить від багатьох чинників [127; 132; 156; 157]. За дії 

пероксиду водню активація білка Yap1 відбувається внаслідок швидкого 

утворення внутрішньомолекулярних дисульфідних зв’язків між залишками 

цистеїну [127-129]. Як наслідок, змінюється конформація білка Yap1, що 

блокує його експорт з ядра і призводить до акумуляції Yap1 в ядрі. Слід 

зауважити, що Yap1 не окислюється пероксидом водню безпосередньо. 

Toledano та колеги ідентифікували ще один необхідний для окислення Yap1 

компонент [120; 158]. Ним є глутатіонпероксидаза Gpx3, яка діє як сенсор і 

передавач сигналу від пероксиду водню до білка Yap1. Було показано, що H2O2 

призводить до формування міжмолекулярних дисульфідних зв’язків між 

цистеїновими залишками Gpx3 та Yap1p. Ці зв’язки пізніше трансформуються у 

внутрішньомолекулярні дисульфідні зв’язки білка Yap1, що власне й 

призводить до його активації. У ядрі Yap1 спричиняє транскрипційну 

активацію генів-мішеней, що підвищує стійкість і виживання дріжджів за дії 

пероксиду водню [120; 144; 147; 159]. Протягом наступних 30 хв Yap1 

інактивується внаслідок його відновлення за участю тіоредоксину, активність 

якого теж контролюється Yap1, що є показовим прикладом саморегуляції цього 

транскрипційного фактора [160].  

Комплекс Msn2/4 є іншим прикладом транскрипційних факторів, 

функціональна роль яких залежить від їх транслокації з цитоплазми до ядра S. 

cerevisiae за дії пероксиду водню [161; 162]. Aктивація Msn2, так само як і 

Msn4, є наслідком поетапного збільшення концентрації цих білків у ядрі, де 

вони розпізнають і зв’язуються з ділянкою STRE (stress-response element)  в 

молекулі ДНК та індукують активацію залежних від STRE промоторів у 
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відповідь на дію різноманітних стресових чинників [161]. Субклітинна 

локалізація Msn2/4 та його зв’язування з ділянкою STRE регулюються 

зворотним фософрилюванням [163-165]. 

На відміну від регуляторів Yap1 та Msn2/4, транскрипційний фактор Skn7 

локалізується в ядрі як за нормальних, так і стресових умов [166]. Подібно до 

Msn2/4 активність Skn7 модулюється процесами фософорилювання-

дефосфорилювання аспартильних залишків. Така модифікація білка Skn7 

здійснюється внаслідок впливу багатьох несприятливих чинників [167; 168], 

але не за умов оксидативного стресу [150; 166]. Li та колеги припускають, що 

білок Skn7 активується пероксидом водню внаслідок окислення Skn7 та його 

конформаційної модифікації [168]. 

Разом з описаними вище білками також інші транскрипційні фактори та 

регулони за певних умов можуть бути залучені до загальної відповіді S. 

cerevisiae на дію пероксиду водню [126; 166]. А отже, взаємодія різних 

регуляторів, ймовірно, є ключовим аспектом загальної відповіді дріжджів на 

дію стресових чинників, проте вона залишається вивченою недостатньо.  

 

1.3.2. Експресія генів та синтез білків у S. cerevisiae  за дії H2O2  

Найпопулярнішими експериментальнами підходами у вивченні 

оксидативного стресу в мікроорганізмів, зокрема й S. cerevisiae, залишаються 

на сьогодні ті, які дають можливість оцінити зміни транскриптому або 

протеому в присутності оксиданту [122; 124; 147; 169; 170]. Проте достатня 

кількість робіт свідчить про відсутність кореляції як між змінами рівня певних 

іРНК та відповідних білків за стресових умов, так і рівнем експресії окремих 

генів та функціональною активністю білків, які кодуються цими генами [171-

174].  

Нещодавно нами були проаналізовані експериментальні дані щодо 

адаптивної відповіді E. coli на дію пероксиду водню на різних рівнях клітинної 

організації, отримані в різних лабораторіях [125]. Було зауважено, що ефекти 

пероксиду водню на різних етапах реалізації генетичної інформації: від 
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транскрипції і трансляції до кількості та активності окремих ферментів – 

суттєво відрізняються (Табл. 1.1).  

 

Таблиця 1.1 

Вплив пероксиду водню на індукцію деяких генів регулонів OxyR і SoxRS 

на рівні транскрипції, трансляції та активності відповідних ферментів у    

E. coli (опубліковано в огляді Semchyshyn, 2009, Centr. Europ. J. Biol. [125]) 

Концентрації Н2О2, які використовувались у відповідних дослідженнях: 
1
–0,05, 0,1, 0,5 і 1,0 мM 

 

2
–0,01, 0,03, 0,1, 0,3 і 1,0 мM (MC4100 також був досліджений)

 

3
–0,01, 0,02, 0,05 і 0,1 мM 

 

4
–0,02 мM 

 

5
–0,02 мM  

 
НВ – не виявлено  

“-”– не досліджували 
a
–пероксидазна активність каталази-пероксидази HPI 

b
– загальна каталазна активність  

c
– загальна СОД активність 

 

Наприклад, в клітинах бактерій, підданих дії H2O2, зростання 

пероксидазної активності біфункціональної каталази-пероксидази HPI було 

значно нижчим, ніж рівень індукції гену katG, який кодує білок HPI. Слід 

зауважити, що ті самі параметри, оцінювані за допомогою різних 

 

Білки 

 

 

 

Назва 

гену 

 

Зростання індукції 

транскрипції гену  

Зростання функціональної 

активності відповідного білка 

Штам 

ND
1 

[170] 

MG1655
2
 

[ 124] 

MC4100
3
 

[ 175] 

AB1157
4
 

[175-177] 

KS400
5 

[175-177] 

Залежні від OxyR 

Біфункціональна 

каталаза-перокси-

даза HPI 

Глутатіонредуктаза 

 

Залежні від SoxR 

Регуляторний білок 

регулону SoxRS  

Mn-СОД 
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експериментальних підходів, теж можуть суттєво відрізнятись. Зокрема, рівень 

індукції гену katG за дії пероксиду водню, який визначали за допомогою 

полімеразно-ланцюгової реакції [170] був у 3 рази нижчим, ніж той самий 

показник, який оцінювали з використанням методу DNA microarray [124]. 

Окрім різних технік, причиною відмінностей між результатами, які отримують 

різні колективи дослідників у вивченні впливу H2O2 на мікроорганізми, є 

використання різних штамів. Проте у наших експериментах вивчення того 

самого штаму E. coli MC4100 [175], який досліджували в лабораторії проф. Storz 

[124], продемонструвало результати  відмінні від даних наших колег (Табл. 1.1). 

Ще донедавна широко вважалось, що пероксид водню не впливає на 

експресію генів регулону SoxRS у E. coli. Незважаючи на те, що ця думка ще 

дотепер досить поширена, результати кількох досліджень свідчать хоча й про 

слабку, але надійно відтворювану активацію деяких генів цього регулону у 

відповідь на дію пероксиду водню [124; 170; 175, 176]. Зокрема, виявлено 

збільшення експресії генів sodA (Mn-СОД), soxS (регулятор експресії регулону 

SoxRS), micF (регуляторна РНК) в клітинах E. coli у відповідь на додавання 

Н2О2 в середовище інкубації бактерій. Цікаво, що  у згаданих вище роботах 

двох колективів на чолі з проф. Storz та проф. Pueyo не виявлено жодних змін 

рівня   транскрпції   гену   zwf    (Г6ФДГ)   за   дії   пероксиду  водню  [124; 170].   

Водночас, нами було виявлено, що обробка бактерій 10-100 мкM Н2О2 

призводить до зростання активностей як Г6ФДГ, так і СОД [175; 176].
 
В 

лабораторії  проф. Storz, зі свого боку, зареєстрували зростання транскрипції 

гену sodA (Mn-СОД). Проте слід зазначити, що це зростання спостерігалось 

тільки у відповідь на дію пероксиду водню за концентрацій, вищих від 100 

мкM. За нижчих концентрацій Н2О2 спостерігали активацію тільки генів 

регулону OxyR [124]. 

Подібно до E. coli, у відповіді S. cerevisiae на дію оксидантів також часто 

спостерігається відсутність кореляції між змінами рівня білків у клітині та 

активності цих білків [125; 173]. Наприклад, Godon та колеги повідомляли про 

зростання рівня іРНК окремих генів та відповідних білкових продуктів у 
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дріжджів після обробки пероксидом водню низьких концентрацій [123]. 

Зокрема, було показано, що збільшується рівень синтезу каталази T та обох 

ізоферментів СОД. Водночас, рівень каталази A при цьому не змінювався. 

Проте в експериментах інших авторів було показано, що H2O2 за
 
сублетальних 

концентрацій збільшує активність обох ізоферментів каталаз у S. cerevisiae 

приблизно у 2 рази [142; 178]. В іншому експерименті Cyrne з колегами 

показали, що зростання рівня іРНК SOD2 (Mn-СОД), SOD1 (Cu,Zn-СОД) тa 

GLR1 (ГР) у S. cerevisiae на стаціонарній фазі росту після обробки менадіоном 

не відповідає змінам активностей цих ферментів за тих самих стресових умов 

[173]. Таким чином, постає очевидне питання: які ж причини відсутності 

кореляції між рівнем експресії окремих генів на різних етапах потоку 

генетичної інформації? 

З метою отримання потенційних пояснень Cyrne та співавтори дослідили 

індукцію Mn-СОД, Cu,Zn-СОД і ГР у S. cerevisiae менадіоном на різних рівнях 

реалізації генетичної інформації. Було показано, що оксидант модифікує 

експресію генів за рахунок комплексних механізмів, які активуються не тільки 

на рівні транскрипції, але й посттранскрипційному, трансляційному і 

посттрансляційному рівнях. Herrero і колеги також нещодавно 

продемонстрували, що відповідь дріжджів залежить не тільки від транскрипції 

окремих генів, а також тривалості життя відповідних іРНК [178]. Автори 

припустили, що цей механізм, зокрема, може бути особливо важливим для 

тимчасового пригнічення синтезу певних білків за умов стресу. Інші 

дослідники показали, що характер відповіді на дію стресових чинників 

залежить від зміни балансу в трансляційному апараті дріжджів [179; 180]. 

Наприклад, регуляція на рівні елонгації трансляції у S. cerevisiae визначає зміни 

у співвідношенні іРНК, які приєднались або не приєднались до специфічних 

ділянок рибосом. Зокрема, показано, що H2O2 за низьких концентрацій 

призводить до паралельного зростання кількості як певних іРНК, так і 

відповідних білків. Проте за високих концентрацій H2O2 хоча і спричиняє 
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утворення полірибосом, але це зовсім не обов’язково призводить до зростання 

продукції білка [180].  

Загалом, відсутність кореляції між рівнем індукції окремих генів на 

різних етапах потоку генетичної інформації може бути пов’язана з різним 

функціональним значенням окремих білків у забезпеченні життєздатності 

клітин за певних умов. Серед чисельних генів, які індукуються пероксидом 

водню як у E. coli, так і S. cerevisiae тільки невелика їх кількість безпосередньо 

бере участь у захисті клітин від H2O2. Окрім регуляції експресії генів, які 

кодують антиоксидантні ферменти, пероксид водню модулює експресію 

великої кількості інших генів, які залучені у передачу сигналів, регуляцію 

транскрипції, метаболізм білків, вуглеводів  і ліпідів [123; 124; 133]. Ось чому 

H2O2 за його незначних кількостей може діяти як сигнальна молекула [129; 157; 

181], але за високих концентрацій H2O2 індукує оксидативний стрес, і тому роль 

антиоксидантних ферментів за таких умов стає критичною [182-184]. Дуже 

ймовірно, що прооксидантний/антиоксидантний баланс в клітині є тим 

механізмом, який відповідає за “включення” коректного захисного шляху. 

Відповідно до даних, представлених вище, збільшення рівня експресії генів та 

синтезу їх білкових продуктів є значно вищим, ніж збільшення функціональної 

активності цих білків (Табл. 1.1). При цьому слід зауважити, що кінцевим і 

критичним етапом в адаптації організму до дії стресових чинників є саме 

функціонально активні білки. 

Отже, дослідження транскриптому і протеому дозволяють виявити гени і 

білки, чутливі до дії H2O2, що розширює наше уявлення про загальну відповідь 

організму на вплив стресових факторів. Проте складність і комплексність 

відповіді організмів, про яку свідчить відсутність кореляції та така, на перший 

погляд, “неузгодженість” змін в клітині на різних етапах потоку генетичної 

інформації, “вимагає” комплексного експериментального підходу – 

дослідження  адаптації  організму  на  всіх  можливих  етапах  реалізації 

генетичної  інформації:  від експресії  генів до  функціонально  активних  

білків. 
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1.4. Взаємозв’язок карбонільного та оксидативного стресів 

1.4.1. Загальна характеристика активних карбонільних сполук 

До активних карбонільних сполук (АКС, reactive carbonyl species) 

належать речовини, які містять від 3-х до 9-ти атомів вуглецю, а також одну або 

більше карбонільну групу (Рис. 1.5). Зважаючи на високу електрофільність, 

АКС досить часто ототожнюють з активними електрофільними сполуками 

(reactive electrophile species), проте останнє поняття об’єднує значно ширше 

коло біологічно активних сполук, серед яких не тільки АКС.  

Карбонільні сполуки, як і більшість вторинних або проміжних продуктів 

метаболізму, мають електрофільні властивості, а отже відносно легко 

взаємодіють з різноманітними біомолекулами, які переважно мають 

нуклеофільну природу [185-187]. Зокрема, такі сильні нуклеофіли як атоми 

азоту та кисню пуринових і піримідинових основ та тіолові, імідазольні і 

гідроксильні групи у складі біомолекул є мішенями для електрофільних 

реакцій. Назагал, ці взаємодії можуть призводити до хімічної модифікації 

білків, нуклеїнових кислот, амінофосфоліпідів, що своєю чергою, може бути 

причиною цитотоксичної та мутагенної дії АКС [188; 189].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.5. Основні дикарбонільні сполуки в живих організмах. 

 

Як можна зауважити, за біологічними ефектами АКС є подібними до АФК. 

Проте АКС відрізняються відносно тривалим часом життя. Для прикладу, АФК 
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мають середній час напівжиття від 10
-9

 до 10
-6

 с, водночас  АКС – від хвилин до 

годин [182; 184; 190-192]. Вища стабільність незаряджених АКС дозволяє їм 

практично безперешкодно дифундувати у внутрішньоклітинному просторі і 

залишати межі клітини, проявляючи ефекти на відстанях далеких від місця 

їхнього утворення. Саме з цією особливістю пов’язують те, що наслідки таких 

взаємодій можуть бути іноді небезпечнішими для організму, ніж у випадку з 

АФК.  

Найреакційноздатнішими серед них є α- і β-ненасичені альдегіди, 

диальдегіди та кетоальдегіди [191; 193-195].  Деякі з них можуть мати 

екзогенне походження (Табл. 1.2). Наприклад, акролеїн, кротоновий альдегід, 

ацетон, гліоксаль і формальдегід є поширеними промисловими 

забруднювачами, які здатні швидко проникати в організм із довкілля  [17; 130; 

189; 196; 197]. Інші екзогенні джерела АКС – цигарковий дим та харчові 

додатки, продукти фармацевтичного та косметичного виробництв [198]. 

Метилгліоксаль  може  утворюватися у питній воді, особливо під час її 

хлорування  та озонування, а також в процесі приготування та зберігання 

харчових  продуктів  [199; 200].  Іншими  токсичними  АКС,  які  утворюються  

під  час  приготування  їжі,  є  акриламід  та  5-гідроксиметилфурфураль          

[201].  

  Слід зауважити, що згадані АКС можуть бути побічними продуктами 

важливих метаболічних процесів (Табл. 1.2), зокрема гліколізу, поліольного 

шляху, окислення амінокислот тощо [188; 200; 202; 203]. Наприклад, 

метилгліоксаль може утворюватись під час неферментативної та ферментативної 

деградації інтермедіатів гліколізу фосфотріоз [16; 130; 193; 204]. Формування у 

цьому випадку метилгліоксалю відбувається внаслідок елімінації фосфату з 

гліцеральдегід-3-фосфату та/або дигідроксиацетонфосфату. Метилгліоксаль  

також утворюється внаслідок метаболізму кетонових тіл, окислення  треоніну 

тощо [200; 205-208]. 

 

 



47 

 

 Таблиця 1.2 

Активні карбонільні сполуки та їх джерела in vivo 

 (опубліковано в огляді Semchyshyn, 2014, ScientificWorldJournal [130]) 

  

Енолізація, окислення і фрагментація згаданих вище АКС може призводити 

до утворення інших низькомолекулярних карбонільних інтермедіатів, зокрема  

еритрозону, гідроксипірувальдегіду тощо [200; 209; 210]. Багато мікроорганізмів 

здатні продукувати метилгліоксаль під час ферментації. Наприклад,  дріжджі S. 

cerevisiae та бактерії Lactobacillus sp. синтезують його в процесі виготовлення 

вина та ферментації молока. Відомо, що E. coli, S. cerevisiae та багато інших 

мікроорганізмів, мають метилгліоксальсинтазу (КФ 4.2.3.3) [199; 211].  

 Важливим джерелом АКС у клітині можуть бути також неферментативні 

процеси, а саме пероксидне окислення ліпідів (ПОЛ) і білків [6; 203; 212]. 

Особливу роль в утворенні АКС шляхом неферментативних перетворень 

відіграють процеси за участю вуглеводів [16; 17]. 

 

  1.4.2. Неферментативне глікозилювання (глікація) 

 Реакція неферментативного глікозилювання як результат взаємодії 

вуглеводів з амінокислотами вперше описав Louis Camille Maillard у 1912 році 

[213 цит. за 214]. Більш як через 40 років реакцію Майяра (Maillard reaction) 

було ідентифіковано як один з основних процесів, що відбувається під час 

                  Неферментативні процеси             Ферментативні  процеси 

Глікація  Пероксидне 

окислення ліпідів 

Окислення 

амінокислот 

Поліольний 

шлях 

Гліколіз 

Глюкозон 

3-Дезокси-

глюкозон   

Гліоксаль 

Метигліоксаль 

Акролеїн 

 

Малоновий альдегід 

4-Гідрокси-транс-2-

ноненаль 

4-Оксо-транс-2-

ноненаль 

Гліоксаль 

Метигліоксаль 

Акролеїн 

Кротоновий альдегід 

Гексаналь 

Гліоксаль 

Метигліоксаль 

Акролеїн 

Глікольальдегід 

2-Гідрокси-

пропаналь 

 

3-Дезокси-

глюкозон   

3-Дезокси-

фруктоза 

Ацетальдегід 

Гліцеральдегід 

-3-фосфат 

Диоксиацетон-

фосфат 

Метигліоксаль 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24174918
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приготування їжі, внаслідок чого реакція опинилася під пильною увагою 

дослідників у галузі харчових технологій [215-217]. У другій половині 1960-х 

років продукти реакції Майяра (подібні до виявлених у процесі приготування 

їжі) були знайдені в людському організмі [218; 219]. Особливої важливості 

вивчення цієї реакції в живих системах набуло з огляду на здатність глюкози 

взаємодіяти з білками крові у хворих на цукровий діабет пацієнтів [220-222]. 

Таким чином, більш як півстоліття було необхідно для усвідомлення важливого 

фізіологічного значення реакції, описаної Майяром. У 1980-х роках взаємодія 

між відновлюючими моносахаридами та аміногрупами біомолекул без участі 

ферментів отримала назву неферментативного глікозилювання (non-enzymatic 

glycosylation), проте кілька років по тому була названа процесом глікації 

(glycation) з метою чіткого відмежування її від важливого у посттрансляційній 

модифікації білків процесу ферментативного глікозилювання [223].  

 

 1.4.2.1. Хімізм реакції Майяра та етапи глікації 

Внаслідок глікації утворюються продукти конденсації, ізомеризації та 

розпаду чисельних проміжних сполук цього складного процесу. Серед 

продуктів глікації виявлені АФК та АКС, які беруть участь у наступних 

неферментативних перетвореннях [16; 224]. З огляду на це, на сьогоднішній день 

широко застосовується поняття  “хімія Майяра” (Maillard chemistry), яке 

об’єднує цілий комплекс послідовних та паралельних реакцій, що призводять 

до утворення величезної кількості різноманітних за своєю природою та 

властивостями речовин [188; 217; 225-227]. Початковим етапом цих 

перетворень, які за своєю складністю і непередбачуваністю нагадують 

вільнорадикальні ланцюгові реакції, є ковалентна взаємодія між карбонільною 

та аміногрупою біомолекул:  

 

 

Найчастіше мішенями для неферментативного приєднання вуглеводного 

компоненту є аміногрупи в залишках лізину та аргініну, а також N-термінальні 
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аміногрупи білків [195; 209; 224; 227-230]. У фізіологічних системах рівень 

глікованих залишків лізину та аргініну може сягати 0,01-1%. Окрім вільних 

аміногруп, нуклеофільні групи гістидину та триптофану теж можуть 

взаємодіяти з вуглеводами [14; 209].  

Оскільки не тільки редукуючі вуглеводи містять активну карбонільну 

групу, напрям та характер наступних перетворень залежить також від типу 

карбонільної сполуки, що ініціює процес. Власне, речовини, які за 

фізіологічних умов здатні до неферментативного глікозилювання біомолекул, 

мають загальну назву агенти глікації (glycating agents) [200; 224; 231]. До 

агентів глікації можна віднести й АКС (Рис. 1.5). Проміжні продукти глікації 

називаються карбонільними інтермедіатами (carbonyl intermediates) [203; 232; 

233]. Внаслідок наступних неферментативних взаємодій за участю агентів 

глікації та карбонільних інтермедіатів у клітині формуються та накопичуються 

досить стабільні кінцеві продукти глікації (КПГ) (advanced glycation end 

products, AGEs), більшість яких є адуктами білкової та ліпідної природи [224; 

233; 234]. 

З огляду на складність процесу неферментативного глікозилювання, існує 

його умовний поділ на етапи, який ґрунтується на черговості появи у клітині 

певних продуктів глікації. Наприклад, внаслідок взаємодії карбонільної групи 

глюкози та аміногрупи будь-якої біомолекули на першому етапі утворюється 

нестабільна основа Шиффа (Рис. 1.6), яка відразу може піддаватися 

перетворенню Амадорі (за ім’ям італійського хіміка Mario Amadori, 1925 рік).  

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.6. Утворення продуктів Амадорі в реакції Майяра за участю глюкози. 
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Перетворення Амадорі це процес ізомеризації, що призводить до 

формування стабільніших за основи Шиффа 1-аміно-1-дезоксикетоз, які ще 

мають назву кетоамінів або продуктів Амадорі [214; 224]. Інша загальна назва 

продуктів Амадорі, які є похідними гексоз,  –  фруктозаміни [235; 236]. На 

практиці ці речовини мають важливе діагностичне значення [224].  Продукти 

Амадорі, зазвичай, визначають як ранні продукти глікації. Хоча ці сполуки є 

стійкішими за основи Шиффа, вони теж характеризуються відносною 

нестабільністю і швидко вступають у наступні перетворення, зокрема 

піддаються фрагментації, перегрупуванню та повторній взаємодії з 

аміногрупами. Саме на цій стадії у клітині з’являються карбонільні 

інтермедіати, які далі перетворюються на стабільні КПГ [237].  

 

1.4.2.2. Кінцеві продукти глікації та глікаційна теорія старіння 

Деякі з КПГ, зокрема пентозидин, формують внутрішньомолекулярні та 

міжмолекулярні перехресні зв’язки (Рис. 1.7). Найчастіше білкові димери 

формуються внаслідок процесів циклізації за участю аміногруп амінокислот та 

відповідних АКС [195]. Назагал, білкові КПГ мають різну фізіологічну дію. 

Деякі з них є факторами розпізнавання для специфічних КПГ-рецепторів на 

поверхні клітин [10; 217].  

Глікація нуклеїнових кислот теж призводить до формування КПГ in vivo. 

Зокрема, гліоксаль та метилгліоксаль можуть формувати стабільні моноадукти 

нуклеотидів і зшивки, головним чином, між дезоксигуанозином і 

дезоксиаденозином в ДНК. Механізми утворення та генотоксичність КПГ є 

подібними в еукаріотів та прокаріотів. Зокрема, присутність 

дезоксинуклеозидтрифосфат-КПГ комплексів супроводжується підвищеним 

числом мутацій, трансверсій та вищою частотою транспозицій, порушенням 

структури ланцюга ДНК, цитотоксичністю та модифікацією хроматину загалом 

[207; 238]. КПГ також можуть формуватися при взаємодії агентів глікації з 

амінофосфоліпідами та індукувати ПОЛ, наприклад, шляхом безпосередньої 
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взаємодії глюкози з аміногрупами фосфоліпідів, таких як 

фосфатидилетаноламін і фосфатидилсерин [233].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.7. Кінцеві продукти глікації білків in vivo. 

 

Якщо в клітині вчасно не переривається каскад неферментативних 

процесів, КПГ поступово накопичуються, супроводжуючи старіння, а тaкож 

розвиток і перебіг різноманітних захворювань [209; 230]. Накопичення КПГ з 

віком активно досліджується у різних модельних системах при вивченні 

механізмів старіння, і на сьогоднішній день вважається, що рівень КПГ є 

надійним біомаркером старіння та пов’язаних з ним хвороб [239-241]. На 

початку 1980-х років Monnier і Cerami вперше постулювали процес глікації як 

причину старіння та захворювань, пов’язаних із віком, і назвали нову теорію 

„глікаційна гіпотеза старіння” (glycation hypothesis of aging) [242]. На 

сьогоднішній день ця теорія є однією з найпопулярніших поряд з теломерною 

та вільнорадикальною теоріями старіння [214]. Слід зауважити, що 

взаємозв'язок між АФК і старінням має найбільшу кількість експериментальних 
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підтверджень, і як буде показано нижче, взаємодія АФК та АКС і спільність 

їхніх ефектів у багатьох випадках є очевидними. 

 

1.4.3. Рівень карбонільних сполук in vivo та розвиток карбонільного 

стресу 

Карбонільні сполуки, як й АФК, постійно утворюються в живих 

організмах та піддаються деградації [243-246], тому вміст АКС, як й АФК, у 

клітині є параметром динамічним.  

Загалом, було продемонстровано, що концентрація фруктозаміну 

(кетоаміну або кетозаміну) в плазмі здорових людей становить близько 140 

мкМ [247]. Фізіологічна концентрація метигліоксалю може коливатися в межах 

від 120 до 650 нМ [207; 248]. Загальна концентрація карбонільних сполук, 

продуктів ПОЛ, в плазмі крові здорової людини була знайдена нижчою за 1 

мкМ [249]. 

Зростання стаціонарного рівня АКС призводить до розвитку в клітині 

карбонільного стресу [250; 251]. Концепція карбонільного стресу вперше була 

сформульована у 1999 році японськими вченими, які  запропонували  наступне 

визначення: карбонільний стрес це стан, який виникає внаслідок зростання 

інтенсивності окислення вуглеводів та ліпідів, що призводить до надмірного 

утворення АКС, або недостатньої детоксикації/інактивації АКС (“Сarbonyl 

stress” as situation “resulting from either increased oxidation of carbohydrates and 

lipids (oxidative stress) or inadequate detoxification or inactivation of reactive 

carbonyl compounds derived from both carbohydrates and lipids by oxidative and 

nonoxidative chemistry”) [250]. За аналогією до сучасної концепції 

оксидативного стресу [4; 8] можна запропонувати наступне визначення: 

карбонільний стрес – гостре чи хронічне збільшення стаціонарного рівня АКС 

та КПГ, що призводить до порушення клітинного метаболізму і пошкодження 

клітинних компонентів [16].  

Які ж причини розвитку карбонільного стресу? Насамперед, як уже 

зазначалося, це посилення з певних причин утворення в клітині АКС. Крім 
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того, підвищений рівень АКС можна пов’язати із послабленням систем їхньої 

деградації. І наостанок, обидва процеси можуть відбуватись в клітині 

одночасно. Розвиток карбонільного стресу в природних умовах є повільним та 

тривалим процесом. Передусім, це зумовлено великою кількістю можливих 

перетворень продуктів глікації. Слід зауважити, що, незважаючи на потужні 

системи захисту, рівень АКС, який зростає за умов карбонільного стресу, не 

завжди повертається в клітині до вихідного, безпечного рівня. Така ситуація 

спостерігається, наприклад, при цукровому діабеті, серцево-судинних 

хворобах, захворюваннях печінки та нирок тощо [250; 251]. 

  

 1.4.4. Глікоксидація – процес, що об’єднує карбонільний та 

оксидативний стреси 

Результати чисельних досліджень свідчать про тісний взаємозв’язок між 

неферментативними процесами окислення та глікації, тому для позначення 

окисних стадій глікації використовують термін “глікоксидація” (glycoxidation) 

[229], а скорочення КПГ інколи розшифровують як “кінцеві продукти 

глікоксидації” [42; 43; 239].   

На Рисунку 1.8 представлені найважливіші етапи глікації, пов’язані з 

утворенням як АКС, так й АФК. У 1950-х роках вперше були описані окисні 

стадії глікації [215; 217], які отримали назву шлях Ходжа (Hodge pathway). 

Автор запропонував механізм перетворення продуктів Амадорі до 

високореакційних дикарбонільних сполук та АФК. У 1980 році Namiki та 

Hayashi показали, що окислення основ Шиффа (Namiki pathway) призводить до 

утворення метилгліоксалю та гліоксалю, а також АФК [254]. Інший окисний 

етап глікації описали Wolff та колеги у 1991 році [253]. Вони довели, що 

формування КПГ та АФК можливе при автоокисленні редукуючих вуглеводів, 

зокрема за участі  іонів металів зі змінною валентністю (Wolff pathway).  

Цікаво, що в глікоксидації та вільнорадикальному окисленні ліпідів деякі з 

етапів  є  тотожніми.  Внаслідок  обох  процесів  у  клітині  може зростати 

рівень α- і β-ненасичених альдегідів, диальдегідів та кетоальдегідів, серед яких  
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Рисунок 1.8.  Утворення дикарбонільних сполук та кінцевих продуктів глікації 

внаслідок реакції глікоксидації (опубліковано в огляді Semchyshyn, 2013, 

Biomed. Res. Int. [254]). 

 

ідентифіковано метилгліоксаль, гліоксаль, 4-гідрокси-транс-2-ноненаль, 

акролеїн та малоновий альдегід [212; 254]. Наступні перетворення цих сполук 

призводять до утворення кінцевих продуктів,  які виділяють в окрему групу – 

кінцеві продукти ліпооксидації (КПЛ) [255]. Своєю чергою, часткова 

деградація КПГ і КПЛ знову призводить до утворення АФК та АКС [188; 207, 

208; 256-258]. Таким чином, АКС і АФК можуть ініціювати глікоксидацію та 

ПОЛ, а також бути проміжними продуктами цих процесів, замикаючи, так 

зване, хибне коло (Рис. 1.9).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.9.  Взаємозв’язок карбонільного та оксидативного стресів 

(опубліковано в огляді Лозінської і Семчишин, 2012, Укр. Біохім. Ж. [17]) 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24174918
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24174918
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Відомо, що автоокислення α-гідроксикарбонільних сполук, до яких 

належать деякі моносахариди, продукти їхнього метаболізму та чисельні АКС, 

призводить до утворення супероксид-аніон-радикалу. Таке окислення є 

послідовністю реакцій, в яких O2
•−

 може бути як ініціатором, так і 

пропагатором неферментативних процесів [41; 259]. Було показано, що  за 

певних умов гліцеральдегід, дигідроксиацетон та глікольадегід можуть 

проявляти токсичність внаслідок генерації супероксиду [259].  

 Взаємодія АФК з вуглеводами призводить до зростання стаціонарного 

рівня АКС як in vivo, так й in vitro. Найчастіше з вуглеводами реагує гідроксил-

радикал [229; 260]. Відомо, що HO
• 

стимулює відщеплення атому водню від 

молекул моносахаридів з утворенням карбонільних радикалів. Цікаво, що 

взаємодія аскорбінової кислоти з HO
• 

призводить до формування 

дегідроаскорбінової і дикетогулонової кислот, а також глікольальдегіду, 

дигідроксиацетону, гліоксалю і формальдегіду [229; 255; 261]. Подібні процеси 

можуть спричинювати утворення й інших АФК, зокрема О2
•
‾. Механізм 

окислення речовин за участю супероксид-аніон-радикалу схожий до механізму 

автоокислення вуглеводів, що зазвичай каталізується іонами Fe
2+

 та Cu
+
 [224]. В 

обох випадках утворюються енедіол-радикал-аніони. Останні, своєю чергою, 

можуть окислюватися молекулярним киснем або супероксидом, утворюючи 

відповідно O2
•−

 або H2O2 [41; 229; 262-264]. При цьому формуються 

дикарбонільні сполуки, які при взаємодії з аміногрупами біомолекул 

продукують АФК і КПГ. Показано, що продукти Амадорі також здатні 

вступати в процес глікоксидації за участю іонів металів зі змінною валентністю 

та кисню з формуванням гліоксалю, метилгліоксалю, 3-дезоксиглюкозону та 

АФК [259].  

 Ще одним аспектом зв’язку карбонільного та оксидативного стресів є 

глікація трипептиду глутатіону та антиоксидантних ферментів, яка призводить 

до зростання в клітині рівня АФК і АКС [265]. Відомо, що внаслідок 

детоксикації метилгліоксалю та гліоксалю знижується рівень глутатіону in vivo  

[206]. З іншого боку, такі антиоксидантні ферменти як СОД, каталаза, ГР і 
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Г6ФДГ можуть піддаватися глікації та втрачати функціональну активність [266; 

267]. Чутливість ферментів до глікації залежить від багатьох факторів. Серед 

них виділяють тип агентів глікації, присутність відповідних субстратів чи 

кофакторів, рівень сполук, які запобігають глікації та активність ферментів, які 

метаболізують АКС (гліоксалази, альдозо/альдегідредуктази, 2-

оксоальдегіддегідрогенази тощо). Чутливість ферментів до глікації залежить 

також від їхньої структури, а саме, від кількості і типу амінокислотних 

залишків [267]. Загалом, глікація антиоксидантних ферментів призводить до 

зниження ефективності захисних систем, що своєю чергою, робить клітину 

вразливішою до дії оксидативного та карбонільного стресів [268].  

З глікоксидацією, а отже утворенням АКС та АФК, тісно пов’язаний 

метаболізм вуглеводів. На користь цього свідчать дані про збільшення рівня 

АКС за умов стресу, викликаного високими концентраціями вуглеводів, у 

клітинах ссавців, бактерій і дріжджів [221; 269, 270]. Показано, що клітини      

E. coli можуть продукувати метилгліоксаль у надлишкових кількостях 

внаслідок дерегуляції транспорту і метаболізму глюкози [270]. В 

ендотеліальних клітинах бика збільшення рівня метилгліоксалю відбувається 

після їх інкубації з 30 мМ глюкозою [271]. Таким чином, токсичність 

вуглеводів за певних умов пов’язують з утворенням активних форм, збільшення 

концентрації яких призводить до розвитку карбонільного та оксидативного 

стресів.  

 

1.4.5. Подвійна роль карбонільних сполук у живих організмах 

Інтерес дослідників до карбонільних сполук був викликаний даними щодо 

вираженої біологічної активності цих сполук. Слід зауважити, що їхні 

біологічні ефекти, попередньо були виявлені у модельних експериментах, які 

проводились на мікроорганізмах, а також in vitro на культурах клітин. Як 

наголошувалось у попередніх розділах, активні форми, що утворюються, 

зокрема, в процесі глікоксидації, виявляють подвійні ефекти у живих системах 

[16; 130; 191; 249; 272]. Незважаючи на те, що переважна частина інформації 
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стосується їхньої негативної ролі, глікоксидація та АКС не завжди мають 

негативне значення для живих організмів.  

Наприклад, АКС, які часто є сильними токсикантами, використовуються 

багатоклітинними організмами у боротьбі з патогенними бактеріями, вірусами 

та раковими клітинами. Зокрема, відомо про здатність метилгліоксалю 

інгібувати проліферацію малярійного плазмодію, пригнічувати ріст 

Staphylococcus aureus і E. coli, а також патогенних грибів, проявляти 

противірусну дію, брати участь в активації макрофагів та регуляції імунної 

відповіді [248]. У 1957 році вперше було продемонстровано, що метилгліоксаль 

має антивірусну активність стосовно вірусів ящуру, грипу, хвороби Ньюкастла 

тощо [248]. Наступне вивчення дії метилгліоксалю на культурах клітин 

показало його участь в інгібуванні пухлинного росту. Згодом антиканцерогенну 

активність метилгліоксалю було підтверджено на тваринних моделях, а в 2001 

році були отримані позитивні результати щодо протиракової здатності 

метилгліоксалю в організмі людини [248]. Цікаві дослідження були проведені 

щодо вивчення складу меду новозеландського чайного дерева Манука, який 

застосовується для лікування ран, пригнічує утворення біоплівки, посилює 

чутливість бактерій до антибіотиків. Виявилось, що 1 кг меду Манука містить 

від 38 до 761 мг гліоксалю та метилгліоксалю, що перевищує їхні кількості у 

промисловому меді в середньому в 100 разів [273]. 

Бактерицидна активність карбонільних сполук використовується 

фагоцитуючими клітинами. Наприклад, мієлопероксидаза разом із АФК 

продукує такі АКС, як глікольальдегід, акролеїн і 2-гідроксипропаналь [16; 274; 

275]. У цьому процесі беруть участь вільні амінокислоти (серин, треонін тощо), 

без окислення яких утворення АКС є практично неможливим. Якщо взяти до 

уваги, що концентрація вільних амінокислот in vivo може сягати 4 мМ [275], то 

можна припустити, що окислення амінокислот є важливим джерелом АКС у 

процесі фагоцитозу.  

 Триває дискусія про сигнальну та регуляторну роль карбонільних сполук. 

Чи дійсно ці речовини можуть виконувати подібні функції? Якщо взяти до 
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уваги основні критерії сигнальних молекул, то можна припустити, що 

карбонільні сполуки можуть бути вірогідними кандидатами на цю роль. Як 

відомо, основною вимогою до сигнальних молекул є їхнє вільне 

внутрішньоклітинне та позаклітинне дифундування [103; 276]. Як 

обговорювалось вище, АКС внаслідок їхніх фізико-хімічних властивостей у 

повній мірі відповідать цій умові. Проте ще одною важливою вимогою є 

жорсткий контроль над концентрацією сигнальних молекул in vivo [103; 276]. 

Це означає, що утворення і деградація подібних речовин повинні бути 

збалансованими та здійснюватись ферментативними шляхами. Саме ця умова й 

ставила тривалий час під сумнів можливість виконання карбонільними 

сполуками сигнальної і регуляторної ролі. Проте,  як відомо, попри переважне 

спонтанне утворення АКС, вони також є продуктами певних ферментативних 

реакцій [43; 201; 248, 251; 263; 277; 278]. З іншого боку, АКС деградуються в 

живих організмах також відповідними ферментами, а саме редуктазами, 

гліоксалазами тощо [43; 271; 277; 279]. Крім того, важливою умовою щодо 

можливості здійснення сигнальної та регуляторної функції певними 

речовинами є існування специфічних рецепторів [103; 276]. Серед АФК 

важливими регуляторними і сигнальними властивостями володіють насамперед 

супероксид-аніон та пероксид водню, а також монооксиди вуглецю та азоту, 

сірководень тощо [103; 276; 280-283]. До речі, ця їхня функція також тривалий 

час дискутувалась.  

Слід зауважити, що протягом останнього десятиліття поступово 

накопичуються дані, що підтверджують сигнальну та регуляторну роль 

карбонільних сполук. Зокрема, показано, що інкубація нейтрофілів з 

метилгліоксалем призводить до зростання рівня АФК шляхом залежного від 

p38 МАРК екзоцитозу. Крім того, АКС, КПГ і КПЛ безпосередньо та/або через 

специфічні рецептори модулюють активність як клітин імунної системи, так й 

інших клітин. Зокрема, відомо, що карбонільні сполуки індукують хемотаксис 

моноцитів, секрецію цитокінів макрофагами, проліферацію клітин судин 
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гладеньких м’язів тощо, відіграючи важливу роль у регуляції імунної відповіді 

та тканинної репарації [267; 275].  

 Відомо також, що АКС проявляють свою активність на рівні регуляції 

експресії генів [284]. На відміну від більшості “традиційних” регуляторів, 

карбонільні сполуки модулюють потік генетичної інформації на всіх рівнях, 

безпосередньо реагуючи з нуклеїновими кислотами, білками та різноманітними 

низькомолекулярними сполуками [285; 286]. Наприклад, роз’єднуючі білки 

UCP (uncoupling proteins) тваринних і рослинних клітин, які відомі своїми 

різноманітними функціями, є вірогідними мішенями для ковалентної взаємодії 

з 4-гідрокси-транс-2-ноненалем [285]. Регуляція активності білків теплового 

шоку теж контролюється АКС, які, зокрема, спричинюють тримеризацію і 

наступне зв’язування білка HSF1 з ДНК [287].  

 Серед карбонільних сполук вирізняють, так звані, латентні АКС, 

концентрація яких в клітині, незважаючи на їхню реакційність, є відносно 

високою. Наприклад, малоновий альдегід за нейтральних значень рН 

знаходиться у депротонованій формі, і тому є малоактивним. Проте при навіть 

незначному зниженні рН, утворюються значно активніша протонована форма, 

яка бере участь в індукції захисних систем клітини від стресових чинників 

[285]. Зокрема, у тваринних організмах малоновий альдегід та деякі інші АКС 

індукують гени, які знаходяться під контролем Keap1/Nrf2 системи і кодують  

тіоредоксинредуктазу, гемоксигеназу, хінонредуктазу, глутатіон-S-трансферазу, 

глутаредоксин, глутамілцистеїнлігазу, ГР тощо [285; 287; 288]. Карбонільні 

сполуки задіяні у регуляції залежного від Nrf2 сигналювання в мононуклеарних 

клітинах периферичної крові людини, що відіграє особливу роль у розвитку 

певних патологій [289]. Незважаючи на відсутність сигнального шляху 

Keap1/Nrf2 в Arabidopsis thaliana,  аналоги щойно згаданих генів у цієї рослини 

теж індукуються АКС [285; 290]. У дріжджів S. cerevisiae деякі з цих генів 

входять до регулону, що знаходиться під контролем транскрипційного фактору 

Yap1, який, своєю чергою, активується пероксидом водню і метилгліоксалем 

[125; 126; 291; 292]. 
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1.4.6. Захист від активних карбонільних сполук та чинників 

карбонільного стресу  

В нормі рівень АКС in vivo знаходиться під жорстким контролем, адже від 

концентрації карбонільних сполук залежить їх біологічний ефект. Отже, 

утворення АКС повинно бути врівноважене процесами їхньої деградації. Вище 

ми обговорювали шляхи утворення карбонільних сполук. Які ж механізми їх 

знешкодження?  

З огляду на потенційний шкідливий вплив неферментативного 

глікозилювання живі організми мають різноманітні механізми розпізнавання 

карбонільних сполук та їх деградації. Найперше, це шляхи попередження 

глікації. Зокрема, численні аміни плазми крові можуть реагувати з 

карбонільними групами вуглеводів, АКС та продуктів Амадорі, попереджуючи 

утворення КПГ [233]. Крім того, в клітині існують спеціальні механізми 

захисту аміногруп біомолекул від глікації, наприклад, N-ацетилювання. Так, 

відомо, що ацетилсаліцилова кислота попереджує зниження активності 

ферментів, зумовлене процесами глікації у мишей з індукованим цукровим 

діабетом [267].  

Якщо ж небажану глікацію попередити неможливо і рівень АКС 

перевищує норму, то їх катаболізм забезпечується ферментативними реакціями. 

До них належать реакції окислення, відновлення і кон’югації, в яких залучені 

альдегід- та алкогольдегідрогенази, альдо-кеторедуктази, карбонілредуктази, 

цитохром Р-450,  глутатіон-S-трансферази тощо [188; 293]. Внаслідок цих 

реакцій АКС та часково КПГ перетворюються до менш токсичних продуктів і 

екскретуються з організму. 

 Найкраще вивченими серед інших катаболічних шляхів АКС є 

перетворення α-оксиальдегідів до α-гідроксикислот, яке каталізується 

гліоксалазною системою, знайденою у бактерій, грибів, найпростіших, рослин, 

тварин та людському організмі [16; 188; 294]. До гліоксалазної системи 

належать два ферменти: гліоксалаза І (ГЛО1) та гліоксалаза 2 (ГЛО2), які 

використовують відновлений глутатіон для катаболізму АКС. Окрім 
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гліоксалазної системи, важливу функцію детоксикації АКС у різноманітних 

організмах відіграють, так звані, амадоріази [279]. Ці ферменти каталізують 

окисну деглікацію продуктів Амадорі, утворюючи відповідні амінокислоти, 

глюкозони та пероксид водню. Чисельні редуктази та дегідрогенази теж 

належать до системи захисту від АКС та чинників карбонільного стресу [195]. 

Зокрема, 3-дезоксиглюкозондегідрогеназа ефективно знешкоджує 3-

дезоксиглюкозон. Слід зазначити, що у багатьох випадках ферментативні 

системи потребують відновлених коферментів та глутатіону, тому збереження 

необхідного рівня відновних еквівалентів є важливим фактором попередження 

глікації біомолекул. За певних захворювань, пов’язаних з розвитком 

оксидативного стресу, а також старінням, активність гліоксалаз та редуктаз 

може знижуватись, зокрема за рахунок виснаження пулу відновленого 

глутатіону та NADPH [235; 294-296]. 

У цьому та інших випадках, коли в організмі накопичуються КПГ та КПГ-

адукти, надзвичайно важливу роль у деградації модифікованих глікацією 

біомолекул відіграють нуклеази, протеази, ліпази тощо. Рецептори до КПГ на 

макрофагах забезпечують знешкодження КПГ шляхом ендоцитозу [233]. 

Цікаво, що такі поширені у природі сполуки як карнозин, аскорбінова кислота, 

флавоноїди є активними антиглікаційними агентами, які сприяють відновленню 

активності глікованих біомолекул [224; 225; 267]. Крім того, згадані щойно 

речовини характеризуються вираженою антиоксидантною функцією. Назагал, 

антиоксиданти є важливим компонентом захисту від АФК, які утворюються в 

процесі глікації. Церулоплазмін і трансферин можуть зв’язувати іони металів зі 

змінною валентністю, попереджуючи тим самим процеси глікоксидації [233].  

Пекарські дріжджі вирізняються високою гліколітичною активністю, й як 

наслідок, високою інтенсивністю глікації та потужною антиглікаційною 

системою. За даними Ponces Freire та інших утворення метилгліоксалю в 

клітинах S. cerevisiae як побічного продукту гліколізу становить 0,1-0,3% від 

загальної кількості гліколітичних метаболітів [244]. У нещодавніх 

дослідженнях Gomes та колег було показано, що у дріжджів найчастіше 
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піддаються глікації такі ферменти, як енолаза, альдолаза, фосфогліцератмутаза 

та білки теплового шоку [297]. Причому гомологічні білки бактерій, мух, 

рослин та людини теж є мішеннями глікації [298].  

На сьогодні на клітинах дріжджів добре вивчені ферментативні шляхи 

знешкодження метилгліоксалю. За участю метилгліоксальредуктази (КФ 

1.1.1.283) метилгліоксаль перетворюється на лактальдегід [206; 299]. У 

альдозоредуктазному шляху метилгліоксаль відновлюється до 1,2-пропандіолу 

за участю коферменту NADPH і альдозоредуктази (КФ 1.1.1.21), яка кодується 

геном GRE3 [206; 269; 270]. Одним з найважливіших і найкраще вивчених 

механізмів захисту пекарських дріжджів від метилгліоксалю та інших α-

дикарбонілів є гліоксалазна система, яка включає ферменти гліоксалазу 1 

(ГЛО1, SD-лактоїлглутатіонліазу, КФ 4.4.1.5) і гліоксалазу 2 (ГЛО2, 

гідроксиацилглутатіонгідролазу, КФ 3.1.2.6). У присутності відновленого 

глутатіону у гліоксалазному шляху метилгліоксаль перетворюється на D-

лактат, а гліоксаль – на  гліколат [225; 234; 300]. Структурним геном, який 

кодує ГЛО1 у S. cerevisiae, є GLO1 [211; 297]. Відомо, що експресія GLO1 

індукується за осмотичного стресу і регулюється високоосмолярним 

гліцерольним шляхом відповіді, головним сигнальним каскадом, який здійснює 

регуляцію відповідних генів [126; 301]. Це свідчить про наявність ефективного 

захисту дріжджів від несприятливої дії вуглеводів високих концентрацій. 

Мутантні штами S. cerevisiae з генетичним дефектом GLO1, а також штами, 

дефектні за GSH1 (γ-глутамілцистеїнлігаза), демонструють гіперчутливість до 

метилгліоксалю [211]. ГЛО2 представлена у пекарських дріжджів двома 

ізоферментами, які кодуються  генами GLO2 і GLO4 [302]. Показано, що 

експресія GLO2 зростає у присутності глюкози або гліцеролу, а GLO4 

експресується тільки у відповідь на дію гліцеролу  [211; 302].  

Цікаво, що інкубація дріжджів з метилгліоксалем призводить до активації 

транскрипційних факторів Yар1 та Msn2/4 [292; 303], однією з найважливіших 

функцій яких є регуляція антиоксидантного захисту у дріжджів [125; 126; 211]. 
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Цей факт ще раз вказує на тісний взаємозв’язок карбонільного та 

оксидативного стресів у живих організмів. 

 

1.5. Взаємозв’язок кислотного та оксидативного стресів 

Слабкі органічні кислоти широко застосовуються в сільському 

господарстві, харчовій промисловості, медицині тощо. Зокрема, такі як 

артремізинова (протималярійна дія), артезунова (протималярійна і протиракова 

дія), мікофенолова кислоти (імунодепресант) застосовуються як лікарські 

препарати, та 2,4-дихлорфеноксиоцтова і 2-метил-4-хлорфеноксиоцтова 

кислоти – як пестициди [62; 305]. Бензойна, сорбінова, оцтова та пропіонова 

кислоти широко використовуються як харчові консерванти [50; 60; 305]. 

Оскільки ці речовини є потенційно шкідливими для організму людини [49], їх 

ефекти активно досліджуються на різних модельних об’єктах.  

 

1.5.1. Токсичний вплив слабких органічних кислот на 

мікроорганізми  

Деякі з органічних кислот є природними консервантами і знайдені в 

досить великих кількостях у багатьох фруктах і ягодах. Наприклад, високі 

концентрації бензойної кислоти у плодах морошки забезпечують їх тривале 

зберігання без використання додаткових засобів консервації [305]. Інші слабкі 

органічні кислоти поширені у природі як продукти метаболізму 

мікроорганізмів. Зростання концентрації таких кислот як оцтова, масляна, 

лимонна, піровиноградна, молочна в середовищі культивування дріжджів 

зупиняє ріст більшості конкурентних мікроорганізмів. Водночас, за певних 

умов ці кислоти можуть справляти негативний вплив і на клітини самих 

дріжджів.  

Антимікробний вплив кислот-консервантів суттєвим чином залежить від 

їхніх фізико-хімічних властивостей, зокрема гідрофобності і pKa. За значень 

рН, нижчих від pKa відповідних кислот, у позаклітинному середовищі їхні 

молекули майже не дисоціюють (Рис. 1.10). Наприклад, було показано, що в 
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розчині зі значеннями рН 3,5-4,5, кількість недисоційованої оцтової кислоти 

становить від 51% до 59% [306; 307], а зростання значення рН до 6,8 

призводить до дисоціації молекул кислоти і на частку недисоційованих молекул 

кислоти припадає лише 1% [307]. Незаряджені молекули кислот відносно 

вільно проникають через цитоплазматичну мембрану всередину клітини (Рис. 

1.10) [50; 305; 307-310]. Проте  без затрат енергії дифундувати у клітини 

можуть тільки окремі органічні кислоти з довжиною ланцюга (С3-С7) [311-313].  

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.10. Найпоширеніші слабкі органічні кислоти – харчові консерванти 

та їх проникнення у цитоплазму клітини (модифіковано з [305]). У 

позаклітинному просторі за близьких до нейтральних значень рН молекули 

кислот (RCOOH) дисоціюють до заряджених іонів (Н
+
 та RCOO

-
), внаслідок 

чого не можуть вільно перетнути цитоплазматичну мембрану (ЦПМ). За умови 

зниження рН позаклітинного простору до значень, близьких до рКа кислот, їх 

молекули можуть вільно проникнути у цитозоль, де за нейтральних значень рН 

відбувається їхня дисоціація. Заряджені аніони і протони не можуть вільно 

вийти з клітини. Збільшення внутрішньоклітинної концентрації іонів 

призводить до розвитку кислотного стресу. 

 

Щодо оцтової кислоти, то її молекули можуть потрапляти у клітини 

дріжджів також шляхом полегшеної дифузії за участю аквагліцеропорину Fps1 

[50]. Як доказ, за певних умов оцтова кислота практично не проникає у клітини 

∆fps1 мутанту [307]. Слід зауважити, що механізм проникнення слабких 
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органічних кислот всередину мікроорганізмів суттєво залежить від складу 

середовища культивування. Вважається, що за росту дріжджів у присутності 

глюкози, яка репресує певні механізми транспорту, кислоти потрапляють у 

клітини переважно шляхом простої дифузії [308; 314-316]. 

Ступінь гідрофільності кислот теж впливає на здатність їхніх молекул 

проникати ззовні у внутрішньоклітинний простір. Так, сорбінова кислота з 

вираженішими гідрофобними властивостями легше проникає через 

плазматичну мембрану, ніж більш гідрофільна оцтова кислота. Показано, що 

відносно гідрофобні бензойна та сорбінова кислоти, є токсичнішими для 

дріжджів, ніж пропіонова та оцтова кислоти, які краще за перші дві 

розчиняються у воді [50; 305; 312; 317]. Наприклад, поетапне порівняння 

ефектів оцтової та сорбінової кислот, які мають близькі значення pKa (Рис. 

1.10), виявило, що для досягнення однакового ступеню інгібування росту S. 

сerevisiae необхідно 80-150 мM оцтової та тільки 1-3 мM сорбінової кислоти 

[53; 311]. Згадані вище відмінності щодо токсичності обох кислот, принаймні 

частково, можна пояснити різною здатністю перетинати плазматичну 

мембрану.  

У цитозолі, де значення рН є близьким до нейтрального, молекули кислот 

дисоціюють (Рис. 1.10). Заряджені кислотні аніони та протони не можуть вільно 

дифундувати через мембрану назовні клітини. Тому їх внутрішньоклітинна 

концентрація зростає, що призводить до розвитку кислотного стресу [308; 310]. 

Це, своєю чергою, пригнічує деякі метаболічні реакції [318], може порушувати 

осмотичний баланс у клітинах і підвищувати тургорний тиск [310]. Проте дія 

кислоти не завжди пов’язана зі зниженням внутрішньоклітинного рН. Так, 

зниження рН всередині клітини спостерігали при додаванні до суспензії клітин 

S. cerevisiae оцтової [306; 319] та бензойної [318; 320], але не сорбінової 

кислоти [310], яка є не менш токсичною, ніж перші дві. Таким чином, негативні 

ефекти слабких органічних кислот насамперед слід пов’язувати з дією їхніх 

аніонів всередині клітини.  
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Встановлено, що кислотні аніони пошкоджують мітохондріальну ДНК 

[317]. Так, сорбінова та бензойна кислоти є мутагенними щодо 

мітохондріального геному дріжджів навіть за таких концентрацій, які не 

інгібують ріст S. cerevisiae [317]. При цьому виявлено, що в експоненційній 

фазі росту в клітинах дріжджів, які інкубували з 175 мМ оцтовою кислотою, 

зростає кількість однониткових розривів ДНК у хромосомах. Цікаво, що 

подібний ефект спостерігали у клітинах дріжджів після гіперосмотичного шоку 

в 60%-му розчині глюкози чи після обробки 10 мМ пероксидом водню [321]. 

У клітинах S. cerevisiae і Z. bailii за дії сорбінової та бензойної кислот 

знижувався рівень АТФ, що пов’язують з пригніченням гліколізу внаслідок 

інгібування фосфофруктокінази (КФ 2.7.1.105) [310; 322]. Крім того, сорбінова 

та інші кислоти викликають пошкодження структури біологічних мембран і, як 

наслідок, порушення їх транспортної функції [62; 305; 310; 317; 323]. Органічні 

кислоти призводять до агрегації білків та ПОЛ [62; 310; 323]. Також показано, 

що дія кислотних аніонів за аеробних умов супроводжується апоптичними 

змінами в клітинах дріжджів [55-58; 317; 324; 325]. Одним з ключових моментів 

розвитку апоптозу є вивільнення цитохрому с з мітохондрій [324; 326; 327]. Цей 

процес індукується сигналом від рецепторів і пошкоджених частин клітини, 

який передається до мітохондрій і спричинює зміни мембранного потенціалу та 

відкриття мітохондріальних пор [324; 326-328]. Відкриття останніх часто 

стимулюється неорганічним фосфатом, виснаженням мітохондріального пулу 

АТФ та прооксидантами [326; 327]. Наприклад, у S. cerevisiae оцтова кислота, як 

і пероксид водню, може спричинити апоптоз, проте антиоксиданти та зниження 

концентрації кисню в середовищі інкубації перешкоджають його розвитку [324; 

325; 327; 329-331]. Це вказує на потенційний взаємозв'язок між оксидативним та 

кислотним стресами за дії слабких органічних кислот.  

 

1.5.2. Механізми захисту S. cerevisiae від слабких органічних кислот 

Попри те, що S. cerevisiae не продукують слабкі органічні кислоти у 

великих кількостях, ці мікроорганізми вважаються зручною модельною 
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системою у вивченні кислотного стресу, оскільки не потребують складних умов 

культивування та є стійкішими до кислот, ніж переважна більшість прокаріотів, 

які часто застосовуються у таких дослідженнях [332]. Загалом, стійкість 

мікроорганізмів до органічних кислот забезпечують захисні системи, більша 

частина яких на сьогодні ще досліджена недостатньо. Умовно механізми 

захисту від кислот можна поділити на первинні й вторинні. Первинні 

попереджують проникнення кислот у клітину [307; 309] та відповідають за їх 

детоксикацію та/або метаболізм [310; 333], а також виведення з клітини 

надлишку протонів і аніонів [312; 334-336]. Вторинні забезпечують 

знешкодження токсичних метаболітів, що утворилися внаслідок дії кислот, 

виправляють пошкодження у клітинах і сприяють відновленню гомеостазу.  

 

1.5.2.1. Роль транспортних білків у захисті від органічних кислот 

Протонні помпи плазматичної мембрани відіграють важливу роль у 

життєдіяльності S. cerevisiae, забезпечуючи виведення протонів та 

підтримуючи на необхідному рівні осмотичний баланс і транспортування 

речовин через мембрану [310; 337-339]. Активність Н
+
-АТР-ази залежить від 

фази росту культури, живильних речовин в середовищі культивування 

дріжджів та інших факторів [338]. За умови росту в присутності глюкози 

експресія гену PMA1, який кодує Н
+
-АТР-азу в S. cerevisiae, контролюється 

транскрипційними факторами Rap1 і Gcr1 [340]. Зниження експресії гену РМА1 

підвищує чутливість дріжджів до монокарбонових кислот [337]. Активація    

Н
+
-АТР-ази часто пов’язана з відповіддю клітини на стресові умови, зокрема 

присутність слабких органічних кислот [310; 337]. 

Для збереження іонного гомеостазу у клітинах, поряд з протонними 

помпами, існують також помпи, які виводять кислотні аніони з клітини. До них 

належать АТР-зв’язуючі білки-транспортери (далі ABC (ATP-binding cassette 

(ABC)-транспортери) [310; 335]. АВС-транспортери належать до однієї з 

найбільших родин АТР-зв’язуючих білків, які знайдені в багатьох організмах: 

від бактерій до людини [334; 335]. Більшість АВС-транспортерів схожі за своєю 
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молекулярною будовою та структурною організацією доменів [335; 341; 342]. 

Вони забезпечують низку процесів, зокрема транспорт молекул, дозрівання 

цитозольних Fe-S-вмісних білків, біогенез пероксисом, підтримку гомеостазу 

біліпідного шару мембран та відповідь на дію стресових чинників [53; 313; 335; 

342]. Субстратами для АВС-переносників є іони металів, амінокислоти, 

пептиди, фосфоліпіди, стероїди, глюкокортикоїди, жовчні кислоти, 

антибіотики, пігменти тощо [341]. 

Родина АВС-білків у дріжджів охоплює щонайменше шість основних 

груп. Серед них білки, які відповідають за плейотропну резистентність до ліків 

(pleiotropic drug resistance, PDR), стійкість до речовин з різноманітними 

хімічними структурами (multi-drug resistance, MDR), резистентність до різних 

речовин, яка забезпечується подібними механізмами адаптації (multi-drug 

resistance-related protein, MRР) тощо [335; 342]. Більшість клітинних 

компартментів нижчих еукаріотів містять принаймні один АВС-білок [341]. 

Транспортери групи PDR локалізуються переважно у плазматичній мембрані, 

MDR – у мітохондріях, MRР – у вакуолях та ендоплазматичному ретикулумі, 

білки інших груп знаходяться в цитозолі та пероксисомах [335; 342]. 

Білки групи MDR відповідають за статеве розмноження дріжджів та 

функціонування мітохондрій. Серед білків PDR є чимало транскрипційних 

факторів, які відповідають за експресію близько 30 генів, продукти яких 

забезпечують резистентність дріжджів до хімічних речовин [51; 342-344]. Білки 

групи PDR відповідають за транспортування кількох тисяч структурно і 

функціонально не пов’язаних між собою хімічних речовин. Зокрема, Snq2 

переносять іони Na
+
, Li

+
, Mn

2+
, Pdr5 – стероїди та антибіотики, Pdr15 – токсичні 

ксенобіотики і гербіциди, Pdr12 – аніони слабких органічних кислот [335; 342; 

345]. Крім транспорту кислотних аніонів, Pdr12 бере участь в експорті з клітин 

S. сerevisiae поліциклічних сполук, зокрема кофеїну та продуктів катаболізму 

амінокислот [346; 347], а також флуоресцеїну [312; 343; 348].  
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1.5.2.2. Участь білка Pdr12 у транспорті кислотних аніонів  

Білок Pdr12 відіграє важливу роль у виведенні аніонів слабких органічних 

кислот з клітин S. cerevisiae (Рис. 1.11), зокрема у багатьох дослідженнях 

показано, що його індукція збільшується за умов кислотного стресу [51; 52; 54; 

313; 349]. Водночас, активність Pdr12 не змінюється у випадку дії інших 

стресових факторів (зміна температури чи осмотичного тиску та присутність 

оксидантів) [51]. Показано, що присутність пропіонової, сорбінової та 

бензойної кислот у середовищі культивування S. cerevisiae призводить як до 

збільшення експресії гену PDR12 [52; 54; 313; 349], так і до активації білка 

Pdr12 у клітинах дріжджів [312; 350]. Проте передадаптація S. cerevisiae 

низькими концентраціями сорбінової кислоти не забезпечує стійкості дріжджів 

до повторного кислотного стресу [54]. Це може свідчити про те, що індукція 

Pdr12 є важливою для захисту від органічних кислот, але не є обов’язковою для 

набуття резистентності дріжджів до летального кислотного стресу. Індукція 

Pdr12 також зростає у культурах, які ростуть в присутності лейцину, метионіну 

або фенілаланіну як єдиного джерела азоту [347]. Отже, білок Pdr12 має 

широку субстратну специфічність і, зокрема здійснює активний транспорт 

назовні клітини іонів монокарбонових кислот з довжиною ланцюга від C3 дo C7 

[51; 53; 308; 311; 312; 320; 335; 349]. 

Раніше було показано, що стійкість дріжджів до оцтової і пропіонової 

кислот залежить від активності Pdr12 [312]. Згодом у кількох наступних 

роботах той самий колектив авторів продемонстрував, що, на відміну від 

пропіонату, ацетат не індукує експресію гену PDR12 [51; 52].
 
Було заявлено, що 

експеримент, який засвідчив гіперчутливість мутанту ΔPDR12 до ацетату [349], 

є експериментальним артефактом і білок Pdr12 не визначає стійкості дріжджів 

до оцтової кислоти [53].  

У новому експерименті було встановлено, що дріжджі, дефектні за білком 

Pdr12, не здатні рости у присутності оцтової кислоти тільки в тому випадку, 

якщо мутантні клітини не синтезують триптофан. Було висловлено 

припущення, що оцтова кислота пригнічує експорт триптофану з живильного 
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середовища у клітини S. сerevisiae, які є ауксотрофами за триптофаном і 

дефектними за Pdr12 (Δpdr12Δtrp1). Автори висунули гіпотезу, що ацетат може 

інгібувати активність Tat2-пермеази, яка транспортує тирозин і триптофан у 

клітини із зовнішнього середовища. Проте високі концентрації екзогенного 

триптофану, а також надекспресія пермеази амінокислот Tat2 жодним чином не 

впливали на експресію гену PDR12 [53].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.11. Захист S. cerevisiae від слабких органічних кислот. За низьких 

значень рН молекули кислот можуть вільно проникати через цитоплазматичну 

мембрану (ЦПМ) ззовні у цитозоль, де за нейтральних значень рН дисоціюють 

до заряджених іонів (Н
+
 і RCOO

-
), які не можуть вільно вийти з клітини. 

Зниження внутрішньоклітинного рН призводить до активації мембранної Н
+
-

АТР-ази (Pma1), яка забезпечує виведення протонів з клітини. Акумуляція 

аніонів призводить до активації транскрипційного фактору War1 та індукції 

АВС-транспортера Pdr12 (модифіковано з [305]).  

 

Крім того, в одному з нещодавніх досліджень Mira і колег показано, що 

ацетат спричиняє більш як чотирикратне зростання експресії гену PDR12 [351]. 

Загалом, потенційна роль Pdr12 в експорті ацетату з клітин дріжджів 

вважається суперечливою і все ще дискутується [53-55].  
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1.5.2.3. Регуляція активності транспортного білка Pdr12  

Загалом, у відповідь на дію органічних кислот у S. сerevisiae зростає 

експресія кількох сотень генів. При цьому експресія чотирьох із них 

контролюється транскрипційним фактором War1 (weak acid response) [313; 

350]. Зокрема, ядерний білок War1, який кодується геном WAR1, регулює 

експресію гену PDR12 (Рис. 1.11). Причому War1 є єдиним фактором, який 

контролює активність Pdr12 на рівні транскрипції [51; 339; 352]. 

Білок War1 локалізується в ядрі у вигляді гомодимеру [51; 352]. Він 

зв’язується з ділянкою 5-CGG-Nx-CCG-3 у промоторі гену PDR12, яку умовно 

позначають WARE (weak acid response element) [51]. Дослідження 

цитотоксичності органічних кислот на клітини дріжджів, дефектні за генами 

PDR12 (ΔPDR12) або WAR1 (ΔWAR1), свідчить про те, що PDR12 є основною 

мішенню для білка War1 [51]. Проте надекспресія WAR1 не підвищує стійкості 

клітин дріжджів до кислот, та не збільшує рівня Pdr12.  

Припускають, що в основі механізму, який регулює активність War1, 

знаходиться процес зворотного фосфорилювання на посттрансляційному рівні 

[352]. Експерименти, в яких клітини дріжджів інкубували з фосфатазою, 

підтвердили, що War1 існує в декількох фосфорильованих ізоформах [51]. 

Окрім того, фосфорильовану форму War1 виявлено тільки за умов кислотного 

стресу, тоді як вилучення кислот із середовища інкубації дріжджів призводить 

до його швидкого дефосфорилювання [51; 352].  

Вплив органічних кислот на транспортну активність Pdr12 може 

відбуватися і на посттрансляційному рівні [310; 350; 353]. Зокрема, інактивація 

гену CMK1, який кодує Са
2+

/кальмодулін-залежну протеїнкіназу, призводить до 

збільшення швидкості виведення кислотних аніонів з клітин [354]. Разом з тим, 

за дії кислот транспортна активність Pdr12 зростає навіть за наявності 

протеїнкінази Cmk1 [353]. Припускають, що Cmk1 утримує білок Pdr12 у 

неактивному стані за умови відсутності кислотного стресу [310; 353].  

Варто зауважити, що виведення протонів та аніонів із клітин часто 

потребує затрат енергії [308; 310; 312; 319]. Показано, що співвідношення 
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АDP/АТP зростає при кислотному стресі [308], а генетичні дефекти, які ведуть 

до порушення синтезу білків-транспортерів Pma1 і Pdr12, знижують цей 

показник [310; 353]. Тому припускається, що існує механізм, який відповідає за 

часткове збереження пулу АТР у стресованих клітинах. Було помічено, що 

експресія гену, який кодує білок теплового шоку Hsp30 (heat shock protein), 

зростає у випадку дії кислот [312]. Порушення синтезу Hsp30 спричинює 

істотне збільшення активності Н
+
-АТР-ази [310]. Можливо Hsp30, пригнічуючи 

активність Pma1, захищає клітини від енергетичного виснаження за кислотного 

стресу [310; 349]. 

 

1.5.3. Оксидативний стрес як наслідок дії слабких органічних кислот 

Одним з потенційних механізмів токсичності слабких органічних кислот 

вважається генерація АФК. Хоча не до кінця зрозумілим залишається механізм 

утворення АФК за дії кислот, у деяких роботах показано, що кислотний стрес 

супроводжується вивільненням цитохрому с з мітохондрій [58; 355]. 

Вважається, що вихід цитохрому с в цитозоль призводить до порушення потоку 

електронів через комплекс III електронно-транспортного ланцюга, що, своєю 

чергою, сприяє зростанню внутрішньоклітинної концентрації супероксид-

аніон-радикалу [324]. Дослідження останніх років свідчать про участь 

цитохрому с у знешкодженні АФК [326]. Італійські вчені зробили висновок про 

те, що вивільнений під дією оцтової кислоти з мітохондрій цитохром с 

одночасно є і антиоксидантом, і донором електронів у формуванні АФК [58]. 

Встановлено, що за дії оцтової кислоти рівень пероксиду водню у 

клітинах дріжджів зростає протягом перших 15-30 хв [56], а вихід цитохрому с 

починається тільки через 60 хв [58]. І саме в цей час спостерігається 

підвищення рівня супероксид-аніону [56]. Piper вважає основною причиною 

пригнічення аеробного росту кислото-толерантних дріжджів S. cerevisiae за дії 

сорбінової та бензойної кислот значне зростання внутрішньоклітинної 

концентрації О2
•
‾ і розвиток оксидативного стресу [317]. Відмінності у часовій 

динаміці концентрацій обох АФК можуть свідчити про їх відмінну потенційну 
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роль у програмованій клітинній смерті дріжджів, спричиненій ацетатом. 

Чимало останніх досліджень вказують на те, що АФК є не тільки наслідком, але 

й причиною апоптичних змін у клітинах за дії кислот [58; 326-328; 331].  

Оскільки внутрішньоклітинна концентрація супероксид-аніон-радикалу 

та пероксиду водню зростає в клітинах протягом розвитку кислотного стресу 

[56; 317; 324; 325], важливим механізмом резистентності дріжджів до 

органічних кислот вважається також система захисту від АФК та репарації 

окисних пошкоджень. Внаслідок цього очікувалось, що активність первинних 

антиоксидантних ферментів СОД і каталази зростатиме за дії кислот. Було 

показано, що активність СОД, але не каталази збільшується, сягаючи піку 

активності на 15-ій хв інкубації дріжджів з оцтовою кислотою [325]. Ці дані 

узгоджуються з повідомленнями про індукцію Mn-СОД у ацидотолерантних 

бактерій Lactococcus lactis, Streptococcus mutans і Staphylococcus aureus 

внаслідок дії слабких кислот [355-358]. Крім того, нещодавно було 

встановлено, що мутація гену  sodA, який кодує Mn-СОД,  посилює токсичність 

лактату в  Streptococcus thermophilus [359].  

Водночас, надекспресія цитозольної Cu,Zn-СОД у S. cerevisiae посилює 

апоптоз у дріжджів за дії оцтової кислоти, причому рівень пероксиду водню у 

цих клітинах був вищим, ніж у контролі [57]. Проте надекспресія цитозольної 

каталази Т пригнічує розвиток апоптозу, індукованого у дріжджів ацетатом. 

При цьому після стресу клітини демонстрували рівень пероксиду водню такий 

самий, як і в контрольних клітинах [57]. На основі цих результатів автори 

зробили висновок про критичну роль пероксиду водню як вторинного 

посередника, який запускає апоптичні механізми у відповідь на дію оцтової 

кислоти [355]. 

Загалом, висвітлені у цьому розділі дані літератури свідчать про тісний 

взаємозв’язок кислотного і оксидативного стресів. Проте роль антиоксидантної 

системи дріжджів S. cerevisiae у захисті від дії слабких органічних кислот все 

ще залишається недостатньо вивченою проблемою.   
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Підсумок до огляду літератури 

Існування мікроорганізмів, зокрема S. сerevisiae, відбувається на тлі 

постійної дії різноманітних стресових чинників. Тривала еволюція дріжджів 

сприяла формуванню ефективних систем, які забезпечують стійкість клітин до 

стресу задля збереження виду, збільшення тривалості життя як популяції, так і 

окремої клітини, а також підвищення репродуктивної здатності. Стратегія 

адаптивної відповіді, спричиненої дією стресових факторів, значним чином є 

подібною для клітин різних організмів: транскрипційний фактор, модуляція 

експресії окремих генів та білків, і як наслідок, зміни метаболізму та 

гомеостазу.  

Сучасні експериментальні дані свідчать про участь активних форм (АФК, 

АКС тощо) в адаптаційній відповіді організму. Ефекти активних форм можуть 

здійснюватися як внаслідок “пошкодження” ними біомолекул, так і завдяки 

участі активних форм у регуляції відповіді на дію стресових чинників і 

тривалості життя. Активні форми на рівні фенотипу можуть підвищувати або 

знижувати репродуктивну здатність, стійкість до стресу тощо.  

На сьогодні достатньо детально вивчена “шкідлива” дія АФК на рівні 

хімічної модифікації біомолекул. Проте залишаються обмеженими знання про 

молекулярно-біохімічні механізми адаптації та розвитку стійкості до стресових 

чинників за участю АФК та інших активних форм. 
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РОЗДІЛ 2 

МЕТОДИ ТА МАТЕРІАЛИ ДОСЛІДЖЕНЬ 

Штами та реактиви. В дослідженнях використовували штами S. 

cerevisiae, люб’язно надані: YPH250 та його ізогенні похідні – проф. Yoshiharu 

Inoue (Кіотський університет, Японія); YPH98 – проф. Michel Toledano (Biologie 

Moléculaire Systémique DBJC, Франція); EG103 та його похідні – проф. Edith 

Gralla (Каліфорнійський університет, Лос Анджелес, США); W303-1A та його 

похідні – проф. Karl Kuchler (Віденський медичний університет, Австрія). 

Генотип та походження штамів наведені в Таблиці 2.1. 

Таблиця 2.1 

Генетична характеристика та походження штамів S. cerevisiae 

Штами Генотип Джерело 

YPH250 

 

YTT7 (ΔCTT1) 

YIT2 (ΔCTA1) 

YWT1 (ΔCTT1ΔCTA1) 

YGS1 (GSH1) 

YAP1 

SOD1SOD2 

GFP-Yap1 

Батьківський штам, MATa trp1-Δ1 his3-

Δ200 lys2-801 leu2-Δ1 ade2-101 ura3-52 

YPH250 Δctt1::URA3  

YPH250 Δcta1::TRP1 

YPH250 ctt1Δ::URA3 cta1Δ::TRP1  

YPH250 gsh1 Δ::LEU2 

YPH250 yap1Δ::HIS3 

YPH250 sod1Δ::kanMX sod2 Δ::TRP1 

YPH250 GFP-Yap1 

[142] 

[142] 

[142] 

[142] 

[360] 

[361] 

[362] 

[292] 

YPH98  Батьківський штам, MATa ura3-52 lys2-

801
amber

 ade2-101
ochre

 trp1-Δ1 leu2-Δ1 

 

[363] 

EG103 

 

EG118 (SOD1) 

EG110 (SOD2) 

EG133 (SOD1SOD2) 

Батьківський штам, MATa leu2-3,112 

his3l trp1-289a ura3-52 

EG103  sod1A::URA1 

EG103 sod2::TRP1 

EG103 sod1A::URA1 sod2::TRP1 

 

[364] 

[364] 

[364] 

[364] 

W303-1A  

 

YBB14  (ΔPDR12)  

YAK120  (ΔWAR1) 

YAK122 (War1-GFP) 

Батьківський штам, MATa ura3-1 leu2-

3,112 his3-11,15 trp1-1 ade2-1 can1-100 

W303-1A pdr12∆::hisG-URA3-hisG 

W303-1A war1∆::HIS3 

W303-1A WAR1-GFP-HIS3-Mx6 

 

[365] 

[51] 

[51] 

[51] 

 В роботі використовували реактиви: “Sigma-Aldrich Chemical Co.” 

(США), “Reanal” (Угорщина), “Fluka” (Німеччина) та реактиви вітчизняного 

виробництва класу не нижче ч.д.а. 
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 Живильні середовища та умови культивування дріжджів. Культури 

S. cerevisiae вирощували в живильному середовищі, яке містило 2,0% пептону,  

1,0% дріжджового екстракту і глюкозу необхідних концентрацій (YPD). 

Середовище стерилізували автоклавуванням в паровому стерилізаторі ГК-100-

3М (Росія) за температури 121°С і тиску 1 атм. протягом 60 хв. У відповідних 

експериментах замість глюкози у середовище додавали етанол, гліцерол, 

сахарозу (YPS), фруктозу (YPF) або лактозу.  

Посівний матеріал вирощували протягом 24-x годин на шейкері (175 

коливань за хвилину) за температури 28 °С у середовищі відповідного складу. 

Далі для отримання експериментальної культури відповідний об`єм інокуляту 

вносили в стерильне середовище такого ж складу. Початкова кількість клітин 

при цьому становила 0,3×10
6
 кл/мл. Експериментальні культури вирощували 

так само як посівний матеріал до досягнення необхідної фази росту.  

Створення стресових умов. 

1) Оксидативний стрес. Дріжджі вирощували як вказано вище у 

живильному середовищі YPD (Розділ 3.1.1 і 3.1.2) або YPF (Розділ 3.3.3) 

протягом 14-15 год (експоненційна фаза росту) до досягнення величини 

оптичного поглинання культурою приблизно 0,45-0,50 одиниць за довжини 

хвилі 600 нм. До відповідних аліквот дослідної культури додавали пероксид 

водню або менадіон з наступною інкубацією за 28 °С протягом відповідного 

часу. В окремих експериментах (Розділ 3.1.2) перед додаванням пероксиду 

водню дріжджі ресуспендували у свіжоприготованому середовищі 

культивування YPD або у 50 мМ (тут і всюди вказані кінцеві концентрації) K-

фосфатному буфері (КФБ, рН 7,0).  

Для створення оксидативного стресу за умов голодування (Розділ 3.1.3) 

дріжджі культивували в середовищі YPD протягом 24-х год (рання стаціонарна 

фаза росту). Після досягнення культурою стаціонарної фази росту клітини 

інкубували протягом 4-х діб у дистильованій воді, а потім піддавали дії 

пероксиду водню.  
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В експериментах з визначення метаболічної активності дріжджів за дії 

пероксиду водню (Розділ 3.3.3.2) культуру дріжджів вирощували  протягом 3-х 

діб (стаціонарна фаза росту). До відповідних аліквот дослідної культури 

додавали пероксид водню з наступною інкубацією за 28 °С протягом 

відповідних проміжків часу.  

2) Стрес, викликаний пестицидами 3-аміно-1,2,4-триазолом (АМТ, Розділ 

3.1.4) та N,N’-диетилдитіокарбаматом (ДДК, Розділ 3.2.3). Для зменшення 

впливу пестицидів на метаболізм дріжджів та створення умов, за яких дія цих 

речовин була б пов’язана переважно з інгібуванням антиоксидантних ферментів 

(АМТ інгібує каталазу і ДДК – Cu,Zn-СОД), була використана модель 

голодуючих клітин. В голодуючих клітинах протікає порівняно небагато 

реакцій обміну, на які могли б впливати АМТ і ДДК. Для цього дріжджі, 

вирощені в середовищі YPD протягом 24-х або 72-х год (стаціонарна фаза), 

переносили у 0,9% розчин NaCl і додавали відповідні кількості АМТ або ДДК з 

наступною інкубацією на шейкері (175 коливань за хвилину) за 28 °С протягом 

наступних 24-х год.  

3) Карбонільний стрес, викликаний вуглеводами (Розділ 3.3.4) або 

гліоксалем (Розділ 3.3.5). Для дослідження впливу вуглеводів високих 

концентрацій на S. cerevisiae вихідні культури вирощували у середовищі YPS за 

28 °С протягом 24-х год.  Для досліджень відповідні об’єми цих культур з 

розрахунку 150×10
6
 кл/мл переносили у 10% розчини глюкози або фруктози. Як 

контроль використовували 10% розчин лактози, дистильовану воду та 0,9% 

розчин NaCl. Інкубацію здійснювали на шейкері (175 коливань за хвилину) за 

28 
о
С протягом відповідного часу. 

Для впливу гліоксалю дріжджі вирощували у середовищі YPD на шейкері 

(175 коливань за хвилину) за 28 °С протягом 24-х год. У відповідних 

експериментах для створення умов хронічного карбонільного стресу (Розділ 

3.3.5.1) дріжджі вирощували в середовищі YPD, до якого додавали гліоксаль 

відповідних концентрацій. Для створення умов гострого карбонільного стресу 
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(Розділ 3.3.5.2) до отриманих вирощуванням у середовищі YPD протягом 24-х 

год експериментальних культур додавали гліоксаль різних концентрацій з 

наступною інкубацією за 28 ºС протягом 1 год. 

4) Кислотний стрес (Розділ 3.4). Для вивчення впливу на дріжджі оцтової 

та пропіонової кислот культури вирощували у середовищі YPD на шейкері (175 

коливань за хвилину) за 28 °С протягом 24-х год. Стрес викликали обробкою 

дріжджів СН3СООН та С2Н5СООН відповідних концентрацій протягом 

відповідного часу за температури 28 °С в середовищі YPD з рН 3,0 для 

забезпечення максимального проникнення кислот всередину клітини [50; 308-

310]. Для цього середовище інкубації попередньо закислювали концентрованою 

соляною кислотою таким чином, щоб при додаванні усіх компонентів (HCl, 

відповідна органічна кислота і культура дріжджів) його рН становило 3,0. Як 

контроль використовували дві проби, в яких була відсутня органічна кислота – 

без додавання НСl (рН 6,25) та з НСl (рН 3,0).  

Для експериментів, в яких вивчали вплив оцтової кислоти на транспорт 

флуоресцеїну з клітини, дріжджі вирощували за тих самих умов у попередньо 

закисленому соляною кислотою до рН 4,5 середовищі YPD з додаванням до 

нього 50 мМ СН3СООН. Вважається, що 50 мМ СН3СООН здійснює 

субінгібуючий вплив на ріст S. cerevisiae [312] та сприяє індукції транспортного 

білка Pdr12 [350]. 

5) Стрес, індукований різними чинниками для вивчення перехресних 

адаптацій (Розділ 3.4.3). Дріжджі вирощували у середовищі YPD на шейкері 

(175 коливань за хвилину) за 28 °С протягом 24-х год. Отриману культуру 

ділили на три частини: 1-шу піддавали дії відповідного стресового чинника 

(пероксид водню, етанол, оцтова або пропіонова кислота); 2-гу перед індукцією 

стресу (пероксид водню, етанол, оцтова або пропіонова кислота високих 

концентрацій) попередньо інкубували з пероксидом водню або етанолом 

низьких концентрацій (для передадаптації); і 3-тю використовували як 

контроль, не додаючи жодних зі згаданих вище компонентів.  
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Для індукції стресу аліквоти експериментальної культури інкубували за 

28 °С з 50мM H2O2 30 хв, 15% або 20% С2Н5ОН 60 хв і 200мM СН3СООН або 

100мM С2Н5СООН 120 хв. Для створення кислотного стресу рН середовища 

доводили до значення 3,0 додаванням HCl (як описано вище).  

Для вивчення впливу передадаптації дріжджів на їх репродуктивну 

здатність за згаданих вище стресових умов аліквоти експериментальної 

культури піддавали попередній обробці 0,05, 0,1, 0,25, та 0,5мM H2O2 або 1%, 

2,5%, та 5% С2Н5ОН відповідно протягом 30 і 60 хв за 28 °С.  

У відповідних експериментах для блокування синтезу білка перед індукцією 

стресу клітини дріжджів попередньо інкубували з циклогексимідом (15 мкг/мл) 

протягом 60 хв [119].  

Після створення відповідних стресових умов суспензії цілісних клітин 

готували до визначення фізіолого-біохімічних показників або руйнували, 

готуючи з них безклітинні екстракти, для оцінки біохімічних параметрів. 

Криві росту. Криві росту досліджуваних культур за відповідних 

експериментальних умов виражали як функцію кількості клітин у середовищі 

культивування або величини оптичного поглинання світла суспензією дріжджів 

за відповідної довжини хвилі. Розрахунок часу подвоєння кількості клітин та 

тривалість лаг-фази здійснювали за формулами [366]:  

 

                 (t2-t1)
.
lg2                              T

.
(lgС2-lgС1) 

           T=       та      L= t2-t1  +  , де 

                 lgС2-lgС1                                                      lg2 

 

Т – час подвоєння кількості клітин; 

t2-t1 – період експоненційної фази, год; 

С1 і С2 – кількість клітин (оптичне поглинання суспензією), які 

відповідають часу t1 і t2; 

L – тривалість лаг-фази, год. 

 

Підрахунок кількості клітин. Загальну кількість життєздатних клітин 

визначали за допомогою лічильної камери Горяєва. Для візуалізації мертвих 

клітин використовували метиленовий синій [367]. Суспензію клітин змішували 



80 

 

з водним розчином барвника (1:1) та інкубували за кімнатної температури 

протягом 5-ти хв. Мертві клітини при цьому забарвлювались у синій колір. 

Їхню кількість підраховували за допомогою лічильної камери Горяєва і 

виражали у відсотках від загальної кількості клітин у суспензії.  

Оцінка репродуктивної здатності дріжджів. Кількість здатних до 

розмноження клітин визначали методом серійних розведень, підраховуючи 

кількість колоній після висівання розведених відповідним чином 

експериментальних культур на тверде живильне середовище та їхньої інкубації 

за 28 °С протягом 3-х діб [368]. Репродуктивну здатність виражали у відсотках 

від загальної кількості клітин, висіяних на тверде живильне середовище. 

Здатність до розмноження за дії гліоксалю визначали крапельним методом 

[369; 370]. Для цього контрольні (без гліоксалю) та дослідні суспензії 

(інкубовані з гліоксалем відповідних концентрацій) досліджуваних штамів, які 

мали однакову кількість дріжджових клітин (10
4
), у вигляді крапель об’ємом 5 

мкл поміщали на тверде агаризоване середовище YPD з наступною інкубацією 

за 28 ºС протягом 3-х діб.  

Визначення кількості rho
-
-мутантів. Клітини, в яких внаслідок мутацій 

виникли пошкодження мДНК (rho
-
-мутанти), утворюють на твердих живильних 

середовищах невеликі за розміром колонії, оскільки їх ріст не відбувається за 

рахунок аеробного дихання. Для виявлення  rho
-
-мутантів колонії дріжджів на 

чашках Петрі з агаризованим живильним середовищем піддавали дії 1% 2,3,5-

трифенілтетразолію хлориду [317]. Протягом 1 год після обробки барвником 

фіксували кількість колоній, які набували червоно-рожевого забарвлення. 

Колонії клітин, не здатних до аеробного дихання внаслідок мутацій, після 

обробки розчином трифенілтетразолію залишалися білими.  

Оцінка метаболічної активності дріжджів. Для визначення 

параметру використовували 2,3,5-трифенілтетразолію хлорид [368]. Для 

цього до суспензії клітин додавали 0,5% водний розчин барвника, та 

інкубували протягом 20-ти год за кімнатної температури в темряві.  

Метаболічно активні клітини здатні відновлювати барвник до нерозчинного 
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у воді формазану червоного кольору та акумулювати його у цитоплазмі. Для 

екстракції формазану з безклітинних екстрактів, отриманих після 

руйнування дріжджів на вортекс-міксері зі скляними кульками діаметром 450-

500 мкм (“Sigma Chemical Co”, США), використовували етанол-ацетонову 

суміш (1:1). Оптичне поглинання барвника реєстрували за довжини хвилі 485 

нм. Результати представлені як ОD485/10
8
 клітин.  

Визначення внутрішньоклітинної локалізації транскрипційних 

факторів Yap1 і War1. Визначення здійснювали з використанням 

конфокального мікроскопу Nikon 300 та програмного забезпечення IrfanView 

(Irfan Skiljan) і Corel Photo Paint X4 (Corel Corporation). Локалізацію білків Yap1 

і War1 визначали in situ в клітинах відповідних штамів за флуоресценцією 

химерних білків Yap1-GFP і War1-GFP за довжин хвиль збудження λex = 488 нм 

та випромінювання λem = 540 нм [51; 292].  

Визначення швидкості виходу флуоресцеїну з клітини. Метод 

ґрунтується на тому, що незаряджена молекула флуоресцеїну диацетату (ФДА) 

пасивно проникає в клітину, де під дією внутрішньоклітинних естераз 

розщеплюється до флуоресцеїну, який має флуоресцентні властивості і може 

шляхом активного траспорту виходити з клітини [348]. Швидкість виходу 

флуоресцеїну з клітини визначали, оцінюючи залежність інтенсивності 

флуоресценції від часу [312]. Визначення інтенсивності флуоресценції 

здійснювали з використанням спектрофлуориметру SpectraMAX GeminiEM 

(Molecular Devices, Sunnyvale, CA) та програми Soft Max Pro 4.7 (Molecular 

Devices, Sunnyvale, CA).  

Дріжджі, вирощені в середовищі YPD протягом 24-х год за 28 °С, збирали 

центрифугуванням при 3000 g протягом 1,5 хв. Осад двічі промивали 50 мМ 

HEPES-NaOH буфером (рН 7,0). Осаджені клітини ресуспендували в 50 мМ 

HEPES-NaOH, який містив 5 мМ 2-дезокси-D-глюкозу, 50 мкМ ФДА в 5 мМ 

диметилсульфоксиді, та інкубували в темряві на шейкері (175 коливань за 

хвилину) за 28 °С протягом 20-ти хв [312]. Кількість клітин у суспензії при 

обробці ФДА становила 10
8
 кл/мл. Для визначення швидкості виходу 
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флуоресцеїну з клітин S. cerevisiae навантажені ФДА клітини осаджували при 

3000 g протягом 1,5 хв, двічі промивали 50 мМ HEPES-NaOH буфером (рН 7,0) 

і ресуспендували в цьому ж буфері (рН 7,0 або рН 4,5). Ресуспендовані клітини 

ділили на дві частини, до однієї з яких додавали 10 мМ глюкозу. Проби 

об’ємом 250 мкл відбирали з інтервалом 1,5 хв, осаджували і визначали 

інтенсивність флуоресценції за довжин хвиль збудження λex = 500 нм та 

випромінювання λem = 525 нм. Швидкість виходу флуоресцеїну, 

нестимульованого глюкозою, вважали базальною швидкістю виведення його з 

клітини. 

Для вивчення впливу стресу, спричиненого оцтовою або пропіоновою 

кислотою, на транспорт флуоресцеїну, дріжджі інкубували з 200 мМ СН3СООН 

або 100 мМ С2Н5СООН протягом 120-ти хв за температури 28 °С як описано 

вище. Вплив кислот на швидкість виходу флуоресцеїну вивчали, вносячи 

відповідну кислоту до суспензії клітин за 5 хв перед додаванням глюкози.  

Отримання безклітинних екстрактів. Дріжджі збирали 

центрифугуванням при 3500 g протягом 5-ти хв. Осад двічі промивали 50 мМ 

КФБ (рН 7,0). Клітини дезінтегрували на вортекс-міксері зі скляними кульками 

діаметром 450-500 мкм (“Sigma Chemical Co”, США) у середовищі 

гомогенізації, яке містило 50 мМ КФБ (рН 7,0), 0,5 мМ ЕДТА і 1 мМ 

фенілметилсульфонілфториду. Скляні кульки і незруйновані рештки клітин 

осаджували при 15 000 g протягом 15-ти хв. Після цього осад відкидали, а 

супернатант використовували для досліджень, протягом яких його зберігали на 

льоду. 

Вміст глікогену та моносахаридів. Визначення здійснювали антроновим 

методом [371]. Для цього клітини (200×10
6
) руйнували на вортекс-міксері зі 

скляними кульками в присутності 10% трихлороцтової кислоти для осадження 

білків. Скляні кульки і незруйновані рештки клітин осаджували при 7 000 g 

протягом 12-ти хв. Для осадження глікогену до надосадової рідини додавали 

етанол, після чого суміш центрифугували. Супернатант використовували для 

визначення загального внутрішньоклітинного вмісту моносахаридів, а осад – 
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для визначення вмісту глікогену. Глікоген з осаду гідролізували 30% KOH. До 

гідролізату або супернатанту додавали 0,2% антронового реагенту, розчиненого 

в концентрованій сульфатній кислоті, інкубували при 100 °C протягом 10-ти хв, 

охолоджували та визначали оптичне поглинання за довжини хвилі 620 нм. 

Концентрацію глікогену в осаді та загальний вміст моносахаридів у 

супернатанті виражали в мкг глюкози/2×10
8 

клітин. Як стандарт 

використовували розчин глюкози відповідної концентрації. 

Автоокислення і глікоксидація in vitro. Для визначення показників 

автоокислення вуглеводів in vitro глюкозу (100 мM) та фруктозу (100 мM) 

інкубували в стерильних умовах у 50 мM КФБ (pH 7,0) за 28 °C протягом 14-ти 

діб. Для визначення показників глікоксидації за участю глюкози і фруктози in 

vitro безклітинні екстракти (1 мг білка/мл) інкубували з глюкозою (100 мM) та 

фруктозою (100 мM) в стерильних умовах у 50 мM КФБ (pH 7,0) за 28 °C 

протягом 14-ти діб. Стерильні екстракти дріжджів отримували шляхом 

фільтрування через бактеріальні фільтри (“Corning”, США, діаметр пор 0,2 

мкм). 

Загальний рівень активних форм кисню, кінцевих продуктів глікації 

та пентозидину. Визначення здійснювали, використовуючи 

спектрофлуориметр SpectraMAX GeminiEM (Molecular Devices, Sunnyvale, CA) 

та програму Soft Max Pro 4.7 (Molecular Devices, Sunnyvale, CA). Загальний 

рівень АФК визначали за їх взаємодією з 2',7'-дихлорофлуоресцеїндиацетатом 

(ДХФДА), внаслідок якої утворюється флуоресцентний 

дигідродихлорофлуоресцеїн [332]. Для цього клітини інкубували з 20 мкМ 

ДХФДА у 50 мМ КФБ (рН 7,0) (розчин барвника в етанолі готували 

безпосередньо перед інкубацією) за 28 °C протягом 15-ти хв. Після цього 

навантажені флуорофором клітини інкубували з пероксидом водню, промивали 

тим самим буфером, руйнували як описано вище. Інтенсивність флуоресценції 

визначали за довжин хвиль збудження λex = 500 нм та випромінювання λem = 520 

нм [332]. Величини інтенсивності флуоресценції стандартизували, 
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використовуючи значення контрольних проб, у які не додавали барвник. 

Результати виражали у відносних одиницях флуоресценції/10
6
 клітин. 

Загальний рівень АФК також визначали за їх взаємодією з дигідроетидієм 

(ДГЕ), в результаті якої утворювався 2-гідроксиетидій. Клітини інкубували із 

100 мкм ДГЕ за 28 °C протягом 15-ти хв у темряві. Надлишок барвника 

видаляли шляхом центрифугування. Далі клітини відмивали та ресуспендували 

у 50 мМ КФБ (рН 7,0) і готували супернатант як було описано вище. 

Інтенсивність флуоресценції визначали за довжин хвиль збудження λex = 520 нм 

та випромінювання λem = 590 нм [372]. Величини інтенсивності флуоресценції 

стандартизували, використовуючи значення контрольних проб, у які не 

додавали барвник. Результати виражали у відносних одиницях 

флуоресценції/10
7
 клітин.  

Рівень гідроксильного радикалу в безклітинних екстрактах визначали за 

його взаємодією з бензойною кислотою, в результаті якої відбувалося 

утворення флуоресцентного 2-гідроксибензоату (саліцилова кислота). 

Визначення здійснювали за довжин хвиль збудження λex = 305 нм та 

випромінювання λem = 410 нм [277; 373]. Зразки, що містили 10
7 

клітин 

дріжджів, після культивування у відповідному середовищі та інкубації зі 

стресором збирали і відмивали в 50мМ КФБ (рН 7,0), отримували безклітинний 

екстракт як було описано вище. До екстракту додавали 1 мМ бензойну кислоту, 

розчинену в КФБ. Після 10-ти хв інкубації суміші за кімнатної температури 

визначали інтенсивність флуоресценції. Дані представлено у відносних 

одиницях флуоресценції саліцилової кислоти, що використовувалася як 

стандарт, на 10
7
 клітин.  

Визначення загального рівня КПГ та кількості пентозидину здійснювали 

наступним чином. Зразки, що містили 10
6  

дріжджових клітин, збирали, 

відмивали і ресуспендували в 50 мМ КФБ (рН 7,0).  З клітин отримували 

супернатант. Вміст загального рівня КПГ і пентозидину визначали за 

інтесивністю флуоресценції відповідно за довжин хвиль збудження λex = 370 і 
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335 нм та випромінювання λem = 440 і 395 нм [374]. Результати виражали у 

відносних одиницях флуоресценції на 10
6
 клітин.  

Вміст карбонільних груп  білків та α-дикарбонільних сполук. Обидва 

показники визначали спектрофотометрично за допомогою спектрофотометрів 

Spekol 211 (Carl Zeiss, Німеччина) та CФ-46 (ЛOMO, СРСР). Рівень 

карбонільних груп білків визначали за кількістю динітрофенілгідразонів, які 

утворювались внаслідок взаємодії цих груп із 2,4-динітрофенілгідразином 

(ДНФГ) [375]. Для цього проби об’ємом 0,4-0,5 мл (1-2 мг білка) інкубували з 1 

мл 10 мМ ДНФГ в 2 М НCl за кімнатної температури протягом однієї години. 

Після цього білок осаджували 10% розчином трихлороцтової кислоти. 

Суспензію центрифугували при 4000 g і температурі 4 °С впродовж 10-ти хв. 

Отриманий осад тричі промивали в 1 мл суміші етанолу з етилацетатом (1:1) 

для видалення ДНФГ, який не прореагував. Потім розчиняли в 6 М розчині 

гуанідин хлориду, розчиненому в 5% ортофосфорній кислоті. При цьому об’єм 

проби дорівнював вихідному об’єму супернатанту. Концентрацію 

динітрофенілгідразонів визначали за довжини хвилі 370 нм. Для розрахунків 

використовували коефіцієнт молярного поглинання динітрофенілгідразонів 22 

мМ
-1

см
-1

. Результати представлені у нмолях на мг білка. 

Вміст α-дикарбонільних сполук у безклітинних екстрактах визначали за 

їх взаємодією з реактивом Джірарда-Т [277; 376]. Оптичне поглинання 

комплексу, який утворювався внаслідок взаємодії реагенту Джірарда-Т з α-

дикарбонільними сполуками у 30 мМ натрій-тетраборатному буфері (рН 9,2), 

визначали за довжини хвилі 325 нм. Для розрахунків використовували 

молярний коефіцієнт поглинання для гліоксалю 18,8 мМ
-1

 см
-1

. Результати 

представлені в гліоксалевих еквівалентах (нмоль) на мг білка. 

Активність ферментів. Показники визначали спектрофотометрично за 

температури 25 °С за допомогою спектрофотометрів СФ-46 (ЛОМО, СРСР) та 

Spekol 211 (Carl Zeiss, Німеччина).  

Супероксиддисмутаза (СОД). Активність CОД оцінювали за ступенем 

інгібування реакції окислення кверцетину супероксид-аніоном за довжини 



86 

 

хвилі 406 нм [175]. Реакційна суміш містила 14 мкМ кверцетину, 0,3 мМ ЕДТА, 

0,8 мМ N,N,N’,N’-тетраметил-етилендиаміну, 30 мМ Трис-НCl буферу (рН 9,0) і 

1-100 мкл супернатанту. Об’єм проби становив 2 мл. Реакцію починали 

внесенням у кювету кверцетину. Активність СОД розраховували за ступенем 

інгібування реакції, який визначали за допомогою комп’ютерної програми 

KINETICS. За одиницю активності СОД приймали кількість супернатанту, яка 

знижувала швидкість окислення кверцетину на 50% від максимального 

значення.  

Каталаза. Активність ферменту визначали за його здатністю дисмутувати 

пероксид водню, кількість якого реєстрували за довжини хвилі 240 нм [377]. 

Каталазну активність визначали в пробі об’ємом 2 мл, що містила 10 мМ 

пероксиду водню, 0,5 мМ ЕДТА, 50 мМ КФБ (рН 7,0) і 20-100 мкл 

безклітинного екстракту. Як контрольну використовували пробу, яка містила 

всі перелічені компоненти, окрім пероксиду водню. Реакцію починали 

внесенням у кювету безклітинного екстракту. Для розрахунків використовували 

молярний коефіцієнт поглинання для пероксиду водню 39,4 М
-1

см
-1

.  

Глюкозо-6-фосфатдегідрогеназа (Г6ФДГ). Активність Г6ФДГ оцінювали 

за довжини хвилі 340 нм як результат відновлення NАDP у середовищі, що 

містило 5 мМ MgSO4, 0,2 мМ NАDP, 1 мМ глюкозо-6-фосфату, 50 мМ КФБ (рН 

7,5) і 20-50 мкл супернатанту [175]. Кінцевий об’єм проби становив 1,5 мл. 

Реакцію починали додаванням супернатанту. Для розрахунків використовували 

молярний коефіцієнт поглинання для NАDPН 6,22 мМ
-1

см
-1

.  

 Глутатіонредуктаза (ГР). Активність ГP визначали за довжини хвилі 340 

нм, реєструючи швидкість окислення NАDPН у 1,5 мл середовища, що містило 

1 мМ окисленого глутатіону (GSSG), 0,2 мМ NАDPН, 50 мМ КФБ (рН 7,5) і 20-

50 мкл супернатанту [175]. Реакцію починали послідовним внесенням розчину 

GSSG і супернатанту. При цьому використовували дві контрольні проби: без 

глутатіону і без супернатанту. Для розрахунків використовували молярний 

коефіцієнт поглинання для NАDPН 6,22 мМ
-1

см
-1

.  
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Лактатдегідрогеназа (ЛДГ). Активність ЛДГ визначали за довжини хвилі 

340 нм, реєструючи швидкість окислення NАDН в 1 мл середовища, що 

містило 50 мМ КФБ (рН 7,0), 0,5 мМ ЕДТА, 0,16 мМ NАDН, 1 мМ 

піровиноградної кислоти і 60 мкл супернатанту [378]. Реакцію починали 

додаванням супернатанту. Для розрахунків використовували молярний 

коефіцієнт поглинання для NАDН 6,22 мМ
-1

см
-1

.  

Ізоцитратдегідрогеназа (ІЦДГ). Активність ІЦДГ оцінювали за довжини 

хвилі 340 нм як результат відновлення NАD у середовищі, що містило 2 мМ 

MgCl2, 1 мМ NАD, 0,5 мМ ізолимонної кислоти, 50 мМ КФБ (рН 7,5) і 50 мкл 

супернатанту [175]. Кінцевий об’єм проби становив 1,5 мл. Реакцію починали 

додаванням супернатанту. Для розрахунків використовували молярний 

коефіцієнт поглинання для NАDН 6,22 мМ
-1

см
-1

. 

Малатдегідрогеназа (МДГ). Активність МДГ визначали за довжини хвилі 

340 нм у середовищі загальним об’ємом 1,5 мл, яке містило 50 мМ КФБ (рН 

7,5), 7,5 мМ MgCl2, 0,15 мМ NАD, 1 мМ L-яблучної кислоти і 40 мкл 

супернатанту. Реакцію починали внесенням у кювету безклітинного екстракту 

[379]. Для розрахунків використовували молярний коефіцієнт поглинання для 

NАDН 6,22 мМ
-1

см
-1

. 

Сукцинатдегідрогеназа (СДГ). Активність CДГ визначали 

модифікованим методом Singer [380] у середовищі загальним об’ємом 1,5 мл, 

яке містило 50 мМ КФБ (рН 7,5), 0,5 мМ ЕДТА, 1,5 мМ бурштинової кислоти, 

40 мкМ 2,6-дихлорофеноліндофенолу і 50 мкл супернатанту. Реакцію починали 

послідовним внесенням розчину сукцинату і супернатанту. При цьому 

використовували дві контрольні проби: без сукцинату і без супернатанту. За 

одиницю активності СДГ приймали таку кількість гомогенату, яка змінювала 

величину оптичного поглинання на 0,01 за довжини хвилі 436 нм за хвилину. 

Гліоксалаза 1 (ГЛO1) і гліоксалаза 2 (ГЛО2). Активність ферментів 

визначали, реєструючи відповідно утворення або використання S-D-

лактоїлглутатіону за довжини хвилі 240 нм [381; 382]. Для розрахунків 
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використовували молярний коефіцієнт поглинання для  S-D-лактоїлглутатіону 

3,1 мM
–1

·cм
-1

.  

За одиницю всіх ферментів, окрім СОД і СДГ, приймали таку їх кількість, 

що використовувала 1 мкМ субстрату або утворювала 1 мкМ продукту за 1 хв. 

Активність всіх ферментів нормували до кількості білка в пробі. 

Визначення концентрації білка. Концентрацію білка в пробах 

визначали за його взаємодією з  барвником кумасі яскраво-синім G-250 [383]. 

До 1 мл зразка, що містив не більше 50 мкг білка додавали 1 мл розчину кумасі 

яскраво-синього G-250 в 3% хлорній кислоті. Через 20 хв визначали оптичне 

поглинання світла за довжини хвилі 595 нм. Як стандарт використовували 

альбумін сироватки бика. 

Статистична обробка. Статистичну обробку здійснювали за допомогою 

комп'ютерної програми  MYNOVA, а аналіз кінетичних параметрів – програми 

KINETICS. Дані представлено як середні значення 3-8 незалежних визначень ± 

похибка середнього.  
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РОЗДІЛ 3 

РЕЗУЛЬТАТИ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ 

3.1. Оксидативний стрес у дріжджів: індукція пероксидом водню 

Оксидативний стрес вважається одним з тих, з якими найчастіше 

зустрічаються організми у природних умовах. Це зумовлено тим, що він може 

бути як наслідком безпосереднього впливу оксидантів, так і cупроводжувати 

дію багатьох стресових чинників [4; 8]. З-поміж інших оксидантів пероксид 

водню є одним з найкраще вивчених за його впливом на окремі біоорганічні 

сполуки, культури клітин, мікроорганізми та інші дослідні моделі. Відомо, що в 

живих організмах пероксид водню може виявляти подвійну дію [5; 104; 181; 

276]. З одного боку, Н2О2 пошкоджує біологічні структури, а з іншого – 

виступає регулятором індукції різноманітних білків, зокрема ферментів 

антиоксидантного захисту. Зазвичай дослідження у цих напрямках 

здійснюються незалежно. Метою представленої у цьому розділі роботи було 

оцінити обидва аспекти дії пероксиду водню. Оскільки Н2О2 детоксикується, 

головним чином, каталазою, була досліджена роль цього ферменту в 

забезпеченні життєздатності S. cerevisiae за дії Н2О2, а також значення каталази 

у захисті загальної фракції білків та окремих ферментів, які локалізуються в 

різних компартментах клітини. Для цього використовували штами S. cerevisiae, 

дефектні за різними ізоферментами каталази (одинарні та подвійний мутанти) 

та інгібітор каталаз 3-аміно-1,2,4-триазол (АМТ). 

 

3.1.1. Ефект пероксиду водню на S. cerevisiae залежить від штаму 

Раніше ми спостерігали відмінності в чутливості різних штамів E. coli до 

кисню, зумовлені різною потужністю їхніх антиоксидантних систем [176; 177]. 

У представленій тут роботі було досліджено відповідь різних штамів S. 

cerevisiae на дію пероксиду водню. Зокрема, вивчено роль каталази у виживанні 

дріжджів у присутності Н2О2, а також участь ізоформ каталази в адаптивній 

відповіді S. cerevisiae на спричинений пероксидом водню оксидативний стрес.  
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3.1.1.1. Чутливість дріжджів до H2O2 

З метою вивчення впливу пероксиду водню на репродуктивну здатність 

дріжджів, культури яких досягли середини експоненційної фази росту, були 

використані стандартні лабораторні штами S. сerevisiae: YPH250, EG103 і 

YPH98. Як видно з Рисунка 3.1А, в усіх випадках зі збільшенням концентрації 

пероксиду водню здатність утворювати колонії дріжджами поступово 

зменшувалась, проте ефект залежав від штаму. Так, досліджуваний параметр не 

змінювався за дії 0,5 мМ H2O2 для штаму YPH250. Що стосується штамів 

EG103 і YPH98, то репродуктивна здатність їхніх клітин за цих умов становила 

відповідно 85% і 55% відносно контролю (без H2O2). В межах концентрацій 

пероксиду водню від 1,0 до 3,5 мМ вірогідних відмінностей між 

досліджуваними штамами не виявлено. Наприклад, в усіх трьох випадках 

інкубація клітин з 3,5 мМ H2O2 призводила до зниження проліферативної 

активності на 45-55%. При наступному збільшенні концентрації пероксиду 

водню штам YPH250 демонстрував найвищу толерантність до оксиданту 

порівняно з двома іншими штамами. Так, інкубація з 10 мМ H2O2 знизила 

здатність клітин утворювати колонії на 48% у YPH250, а у штамів EG103 та 

YPH98 – відповідно на 94% і 81%. Слід також зазначити, що клітини штаму 

EG103 порівняно з YPH98 були стійкішими до дії пероксиду водню за його 

низьких концентрацій та чутливішими до оксиданту в області його високих 

концентрацій. Загалом, клітини S. cerevisiae YPH250 після обробки пероксидом 

водню демонстрували вищу проліферативну активність, ніж S. cerevisiae 

YPH98, що, своєю чергою, були стійкішими до H2O2, ніж EG103. Ця 

особливість може бути зумовлена різними антиоксидантими потенціалами 

досліджуваних штамів. 

Чутливість дефектних за каталазами мутантів до пероксиду водню 

показана на Рисунку 3.1Б. Штами, використані у цьому випадку, є ізогенними 

похідними S. cerevisiae YPH250: одинарні мутанти YTT7 (ΔCTT1) і YIT2 

(ΔCTA1) та безкаталазний штам YWT1 (ΔCTT1ΔCTA1). У попередніх 

дослідженнях було показано, що ці штами не відрізняються чутливістю до 
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пероксиду водню в ранній експоненційній фазі росту культури [142]. Проте 

результати, представлені на Рисунку 3.1Б, свідчать про різну здатність 

досліджуваних мутантів, культури яких досягли середини експоненційної фази, 

утворювати колонії за дії H2O2. Репродуктивна здатність штаму, дефектного за 

геном CTT1 (Рис. 3.1Б), практично не відрізнялася від такої у батьківського 

штаму YPH250 (Рис. 3.1А) за присутності 0,5-5,0 мМ H2O2. Вірогідна 

відмінність між досліджуваними показниками у цих штамів спостерігалась 

тільки  за  концентрації  пероксиду водню  10 мМ. На відміну від цього, клітини 

 

 

 

Рисунок 3.1. Репродуктивна здатність S. cerevisiae за дії пероксиду водню. 

Дріжджі культивували в середовищі YPD протягом 14-ти год (експоненційна 

фаза). Аліквоти експериментальних культур інкубували з H2O2 різних 

концентрацій протягом 30 хв за 28 °С. Штами: A – YPH250, EG103 і YPH98; Б – 

YTT7 (ΔCTT1),  YIT2 (ΔCTA1) і YWT1 (ΔCTT1ΔCTA1), М ± m, n = 4–6. 

 

мутанту СТА1 (Рис. 3.1Б) вже за дії 0,5-1,0 мМ  H2O2 демонстрували нижчу в 

1,3 рази здатність утворювати колонії, ніж  батьківський штам YPH250 (Рис. 

3.1А). За вищих концентрацій пероксиду водню чутливість клітин 
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батьківського штаму та дефектного за геном CTA1 до оксиданту була однаково 

низькою (біля 40% від відповідних контрольних значень). Репродуктивна 

здатність клітин безкаталазного штаму очікувано була найнижчою порівняно з 

показниками батьківського штаму та одинарних мутантів за всіх використаних 

концентрацій пероксиду водню. Слід зазначити, що тільки дуже невелика 

кількість клітин безкаталазного штаму залишалась здатною утворювати колонії 

після обробки 10 мМ H2O2.   

 

3.1.1.2. Активність антиоксидантних ферментів 

На наступному етапі нами була досліджена активність антиоксидантних 

ферментів батьківського та дефектних за каталазами штамів за умов 

оксидативного стресу, індукованого пероксидом водню. Результати, 

представлені на Рисунку 3.2, демонструють залежність активності каталази від 

концентрації H2O2 у батьківського штаму YPH250. Активність ферменту 

зростала в 3,4 рази порівняно з контролем (без H2O2) внаслідок обробки клітин 

0,25 мМ H2O2. З наступним збільшенням концентрації пероксиду водню 

показник знижувався, проте за дії 0,3-0,5 мМ H2O2 все ще залишався значно 

вищим від контролю. Водночас, не виявлено вірогідних відмінностей між 

активністю каталази контрольних клітин та інкубованих з 1,0-2,0 мМ H2O2. З 

наступним збільшенням концентрації пероксиду водню активність ферменту 

знижувалась порівняно з контролем на 31% (3,5 мМ), 52% (5,0 мМ) та 65% (10 

мМ).  

Слід зауважити, що активності каталaзи (Рис. 3.2) та СОД (Рис. 3.3) в S. 

cerevisiae YPH250 демонстрували дуже подібну залежність від концентрації 

пероксиду водню. З Рисунка 3.3 бачимо, що найвища активність СОД (у 2 рази 

вища від контролю) спостерігається як і у випадку з каталазою за концентрації 

пероксиду водню 0,25 мМ. При наступному збільшенні концентрації H2O2 

активність СОД знижувалась, зокрема на 62% за дії 5,0 і 10 мМ H2O2 порівняно 

з контролем.  
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Рисунок 3.2. Активність каталази 

у S. cerevisiae YPH250 після 

обробки пероксидом водню. 

Дріжджі культивували і 

стресували як описано на Рис. 3.1. 

*Відмінності вірогідні відносно 

відповідних величин, отриманих 

для контролю (без H2O2), з P < 

0,05, М ± m, n = 4–8. 

 

 

 Рисунок 3.3. Активність СОД у 

S. cerevisiae YPH250 (батьківський 

штам) і YWT1 (ΔCTT1ΔCTA1) за 

обробки пероксидом водню. 

Дріжджі культивували і 

стресували як описано на Рис. 3.1, 

М ± m, n = 4–8. 

 

 

Рисунок 3.3 також демонструє вплив пероксиду водню на активність СОД 

у клітинах безкаталазного штаму YWT1. На відміну від батьківського штаму, у 

цьому разі інкубація клітин з пероксидом водню не призводила до жодного 

зростання активності ферменту, а навпаки, спричиняла поступове зниження 

показника (на 66% за дії 10 мМ H2O2 порівняно з контролем). Порівняння 

активності СОД батьківського та безкаталазного штамів за контрольних умов 

(без H2O2) свідчить, що активність ферменту в клітинах штаму-мутанту є в 1,5 

рази нижчою. Водночас, в клітинах дефектного та батьківського штамів, 

інкубованих з 3,5-10 мМ H2O2, активність ферменту є однаково низькою 

(відповідно у 2,6 і 2,9 разів нижча від відповідних контрольних значень). 
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Оскільки у безкаталазному штамі не було виявлено індукції СОД пероксидом 

водню, то можна припустити, що каталаза певним чином задіяна в активації 

CОД в клітинах батьківського штаму YPH250. 

Дріжджі S. cerevisiae продукують дві форми каталази: пероксисомну 

каталазу А і цитозольну каталазу Т, які кодуються відповідно генами СТА1 і 

СТТ1 [142; 384; 385]. Активність каталази А в дріжджів знаходиться на 

відносно низькому рівні при вирощуванні клітин у багатому на глюкозу 

середовищі і зростає при вирощуванні на незброджуваних джерелах вуглецю 

[385]. Основна функція пероксисомного ізоферменту – детоксикація Н2О2, який 

утворюється при β-окисленні жирних кислот [385]. Фізіологічна роль 

цитозольної каталази Т вивчена менше. Проте відомо, що зростання активності 

каталази за оксидативного і осмотичного стресу та в умовах голодування 

пов’язане, насамперед, з експресією гену СТТ1 [383].  

З метою з’ясування яка з форм може бути пов’язаною зі збільшенням 

активності СОД у клітинах батьківського штаму УРН250 (Рис. 3.3) на 

наступному етапі були досліджені ізогенні мутанти, дефектні за однією чи 

іншою каталазою. У Таблиці 3.1 показано активність каталази та СОД 

дефектних штамів, клітини яких інкубували з H2O2. Як бачимо, в контролі 

активність ферменту в клітинах дефектного за геном CTT1 штаму є у 2,5 рази 

нижчою, ніж активність штаму, дефіцитного за геном CTA1. Водночас, після 

інкубації клітин з пероксидом водню активність ферменту в клітинах обох 

штамів була практично однаковою, оскільки оксидативний стрес призвів до 

збільшення активності ферменту в ΔCTT1 і ΔCTA1 одинарних мутантів 

відповідно у 2,8 та 1,2 рази. Отримані результати узгоджуються з попередніми 

даними, які свідчать про збільшення експресії обох генів CTT1 та CTA1 за дії 

пероксиду водню [386].  

З Таблиці 3.1 бачимо, що активність СОД у контрольних клітинах обох 

одинарних мутантів є дуже подібною. Майже не спостерігається відмінностей 

між штамами й після індукції стресу, який призвів до збільшення активності 

ферменту в ΔCTT1 і ΔCTA1 штамах відповідно у 1,2 та 1,3 рази. Таким чином, 
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можна припустити, що обидві каталази відіграють важливу роль в активації 

СОД у S. cerevisiae YPH250 за умов стресу, індукованого пероксидом водню 

низьких концентрацій (Рис. 3.3).  

 

Таблиця 3.1 

Активність каталази та СОД у S. cerevisiae YIT2 (CTA1) і YTT7 (CTT1)  

після обробки пероксидом водню 

 
Дріжджі культивували як описано на Рис. 3.1. *Відмінності вірогідні відносно 

відповідних величин, отриманих для контролю (без H2O2), з P < 0,025, М ± m,    

n =  4-7.  

 

В роботі японських дослідників було зроблено висновок про несуттєву 

роль каталази у забезпеченні виживання S. cerevisiae YPH250 за дії пероксиду 

водню на ранній експоненційній фазі росту культури [142]. Проте у нашому 

дослідженні ми спостерігали вищу чутливість до оксиданту дефектних за 

каталазами штамів порівняно з батьківським, культури яких знаходились в 

середині експоненційної фази росту (Рис. 3.1Б). Це свідчить про важливу роль 

каталази у захисті дріжджів від пероксиду водню за використаних у цьому 

дослідженні умов. Висловлене щойно припущення підтверджується також 

Рисунком 3.4, який демонструє сильну позитивну кореляцію між активністю 

каталази всіх досліджуваних у цьому експерименті штамів у контролі (без 

H2O2) та репродуктивною здатністю клітин цих штамів після обробки 10 мМ 

H2O2.  

Цікаво зазначити, що подібний зв'язок виявлено між виживанням клітин 

та активністю СОД безкаталазного штаму YWT1 за дії пероксиду водню (Рис. 

 

Фермент 

YIT2 YTT7 

контроль стрес контроль стрес 

Каталаза 

(мкмоль/хвмг білка) 

СОД 

(Од/мг білка) 

 

    3,0±0,22 

 

    193±7 

   

3,61±0,18* 

 

 229±10* 

    

1,21±0,04 

 

  203±7 

 

 3,40±0,17* 

 

  282±19* 
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3.5). Отримані ефекти свідчать про те, що як каталаза, так і СОД мають важливе 

значення у виживанні дріжджів за умов стресу, індукованого пероксидом 

водню. Це припущення узгоджується з результатами, які відображають 

збільшення синтезу відповідних антиоксидантних ферментів у S. cerevisiae за 

дії пероксиду водню низьких концентрацій [123; 147].  

 

 Рисунок 3.4. Кореляція між 

активністю каталази 

досліджуваних штамів S. cerevisiae 

в контролі (без H2O2) та 

репродуктивною здатністю цих 

штамів після їхньої обробки 

пероксидом водню. Дріжджі 

культивували і стресували як 

описано на Рис. 3.1, М ± m,              

n =  4-8. 

 

Рисунок 3.5. Кореляція між 

активністю СОД і 

репродуктивною здатністю S. 

cerevisiae YWT1 після їхньої 

обробки пероксидом водню. 

Дріжджі культивували і 

стресували як описано на Рис. 3.1, 

М ± m, n = 4-6.  

 

 

Ще один цікавий факт можна зауважити, якщо порівняти зміну активності 

каталази та СОД в S. cerevisiae YPH250 за умов оксидативного стресу, 

індукованого пероксидом водню різних концентрацій. Як бачимо з Рисунка 3.6, 
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існує сильна позитивна кореляція між згаданими показниками. Ці 

спостереження, ймовірно, мають певний фізіологічний сенс. По-перше, 

продуктом реакції, яку каталізує СОД, є пероксид водню – субстрат каталази. 

По-друге, відомо, що за певних умов СОД захищає каталазу від її інактивації 

супероксидом, а каталаза, своєю чергою, перешкоджає окисленню пероксидом 

водню активного центру СОД [182; 387-392]. Раніше було встановлено, що штам 

E. coli, дефектний за каталазою HPI, в експоненційній фазі росту 

характеризується значно вищою внутрішньоклітинною концентрацією 

пероксиду водню, ніж батьківський штам [110]. Загалом, всі дефектні за 

каталазами мутанти, використані у цьому дослідженні, демонструють приблизно 

в 1,3 рази вищий рівень АФК, ніж вихідний штам (Рис. 3.7). Таким чином, 

вищий рівень H2O2 в клітинах дефектного безкаталазного штаму S. cerevisiae 

порівняно з вихідним батьківським штамом може слугувати причиною нижчої 

активності СОД (Рис. 3.3).      

 

 

Рисунок 3.6. Кореляція між 

активністю СОД і каталази S. 

cerevisiae YPH250 після обробки 

пероксидом водню. Дріжджі 

культивували і стресували як 

описано на Рис. 3.1, М ± m, n = 4-8. 

 

 

 

Можна також припустити, що обидва ферменти, каталаза і СОД, певним 

чином залучені до регуляції активності одне одного. Це припущення частково 

підтверджується даними на Рисунку 3.3, з якого чітко видно відсутність піку 

активності СОД в клітинах безкаталазного мутанту, і який виявлено у дикого 

штаму за дії 0,25-0,5 мМ H2O2. Зростання активності СОД в одинарних 
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мутантів, дефектних за різними каталазами, за дії H2O2 (Табл. 3.1) дозволяє 

зробити висновок про те, що обидва ізоферменти можуть відігравати певну 

роль в активації СОД, яку виявлено в S. cerevisiae YPH250. 

 

 Рисунок 3.7. Загальний рівень 

АФК у S. cerevisiae YPH250 

(вихідний штам), YTT7 (ΔCTT1), 

YIT2 (ΔCTA1) і YWT1 

(ΔCTT1ΔCTA1). Дріжджі 

культивували і стресували як 

описано на Рис. 3.1. *Відмінності 

вірогідні відносно відповідних 

величин, отриманих для S. 

cerevisiae YPH250, з P < 0,05, М ± 

m, n = 3-4.  

 

Слід зазначити, що використання інгібітора синтезу білка циклогексиміду 

блокувало ефект низьких концентрацій пероксиду водню на активність 

катaлази і СОД в клітинах штаму YPH250 (не показано). Цей факт 

узгоджується з результатами інших дослідників, які довели необхідність 

синтезу білка de novo для захисту дріжджів від стресу, індукованого 

пероксидом водню [123; 393; 394]. Крім того, було показано, що синтез 

захисних ферментів у S. cerevisiae за дії H2O2 контролюється транскрипційним 

фактором Yap1 [147; 160]. Рисунок 3.8 демонструє зміну внутрішньоклітинної 

локалізації білка Yap1 за дії пероксиду водню у S. cerevisiae YPH250, а саме 

відбувається його транслокація з цитозолю до ядра. У ядрі Yap1 активує 

експресію генів-мішеней, зокрема тих, які кодують каталазу T (CTT1), Cu,Zn-

СОД (SOD1) і Mn-СОД (SOD2) [120; 144; 147].  

  Ґрунтуючись на результатах попереднього [110], а також цього 

дослідження можна припустити існування певної максимальної 
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внутрішньоклітинної концентрації H2O2, перевищення якої може призвести до 

інактивації СОД і навіть каталази. З іншого боку, внутрішньоклітинний 

пероксид водню, знаходячись у концентраціях між стаціонарною та 

гіпотетичною максимальною величиною, призводить до компенсаторної 

активації каталази і СОД. 

 

Рисунок 3.8. Субклітинна 

локалізація химерного білка 

Yap1-GFP у S. cerevisiae 

YPH250. Цитоплазматична 

локалізація Yap1-GFP в 

контрольних (без H2O2) 

клітинах (A) та його акумуляція в ядрі за дії H2O2 (Б). Дріжджі культивували як 

описано на Рис. 3.1. Аліквоти експериментальних культур інкубували з 50 мM 

H2O2 протягом 30 хв за 28 °С. Наведено дані типового експерименту. 

 

Ефекти, які спостерігались у даному дослідженні, ймовірно, 

відображають складність балансування клітини між процесами активації-

інактивації, які, своєю чергою, сильно залежать від внутрішньоклітинної 

концентрації H2O2 та/або продуктів його метаболiзму. Ймовірно, ці критичні 

концентрації оксиданту, які “відчуває” клітина, залежать від 

експериментальних умов, зокрема фази росту культури, умов культивування та 

специфіки штаму. 

  

3.1.1.3. Активність ферментів, пов’язаних з антиоксидантними 

Ферменти, які функціонально пов’язані з антиоксидантними, відіграють 

важливу роль у процесі адаптації організму до оксидативного стресу [8; 395]. В 

Таблиці 3.2 представлено активності деяких з таких ферментів, а саме ГР, 

Г6ФДГ та ІЦДГ, у батьківського і безкаталазного штамів, клітини яких 

інкубували з пероксидом водню. З таблиці видно, що активність ГР та Г6ФДГ в 

контрольних клітинах дикого штаму є незначно, проте вірогідно нижчою 
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(відповідно на 15% і 18%), ніж у безкаталазного штаму. Дещо неочікувано у 

батьківського штаму, на відміну від штаму-мутанту, активність ІЦДГ не була 

виявлена взагалі. Отже, можна припустити, що за даних умов функцією цих 

ферментів є корекція редокс-стану, а також, можливо, до певної межі 

компенсація відсутності каталази та низької активності СОД (Рис. 3.3) в 

клітинах дефектного штаму. 

 

Таблиця 3.2  

Активність глутатіонредуктази, глюкозо-6-фосфатдегідрогенази та 

ізоцитратдегідрогенази (нмоль/хвмг білка) в клітинах S. cerevisiae YPH250 

(батьківський штам) і YWT1 (CTA1CTT1) за дії пероксиду водню 

 

Дріжджі культивували як описано на Рис. 3.1 та інкубували з 0,5 мМ Н2О2 

протягом 30 хв за 28 °С. *Відмінності вірогідні відносно відповідних величин, 

отриманих для контролю (без H2O2), з P < 0,025, М ± m, n = 4-8. 

 

Обробка дріжджів пероксидом водню призводила до зниження активності 

досліджуваних ферментів у клітинах обох штамів. При цьому ефект залежав від 

концентрації оксиданту. З таблиці видно, що активність ГР не змінювалась за 

 

[H2O2], 

мM 

YPH250                           YWT1 

ГР Г6ФДГ ГР Г6ФДГ ІЦДГ 

0   35,4±2,3     47,2±1,0  40,6±1,0 55,6±1,2 5,60±0,23 

0,5 

 

  36,2±1,7     41,8±1,8*  41,6±0,4 50,0±3,7 4,72±0,31* 

1,0 

 

  35,6±2,0     40,0±1,8*  42,0±0,4 48,0±3,0* 4,58±0,32* 

2,0 

 

  31,8±0,9     33,0±0,7*  43,1±1,5 47,5±4,3* 4,26±0,3* 

3,5 

 

  33,0±2,3     34,0±1,2*  42,0±1,1 47,3±3,1* 3,82±0,41* 

5,0 

 

  31,4±0,5     31,2±1,2*  39,4±1,5 43,0±2,2* 3,65±0,14* 

10,0   25,4±1,7*     25,0±2,0*  11,7±0,6* 30,7±0,9* 2,05±0,06* 
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дії 0,5-5,0 мМ H2O2 в клітинах обох досліджуваних штамів, але при наступному 

збільшенні концентрації пероксиду водню активність ферменту спадала. 

Зокрема, внаслідок інкубації дріжджів з 10 мМ H2O2 активність ГР у дикого і 

безкаталазного штамів зменшилась відповідно на 28% і 71% порівняно з 

відповідними контрольними значеннями (без H2O2). Що стосується Г6ФДГ, то 

пероксид водню за всіх використаних концентрацій знижував активність цього 

ферменту. Найнижчі значення були виявлені в клітинах, інкубованих з 10 мМ 

H2O2. У цьому випадку обидва штами демонстрували активність ферментів 

приблизно у 2 рази нижчу, ніж відповідні контрольні значення. Як було 

зазначено вище, на відміну від безкаталазного штаму, ми не виявили активності 

ІЦДГ у клітинах батьківського штаму за жодних з використаних 

експериментальних умов. У дефектного безкаталазного штаму пероксид водню 

знижував активність ІЦДГ (у 2,7 рази за дії 10 мМ H2O2). 

Отримані результати не узгоджуються з попередніми дослідженнями, в 

яких була показана індукція ГР і Г6ФДГ сублетальними концентраціями H2O2 

[142; 395]. Ця невідповідність може бути пов’язана з різними умовами, за яких 

індукували стрес. Ймовірно, за використаних у нашому дослідженні умов 

внутрішньоклітинний редокс-баланс був зсунутий в бік окислення, що призвело 

до інактивації ГР, Г6ФДГ та ІЦДГ. Попри те, що ферменти, пов’язані з 

антиоксидантними, є основним ресурсом клітинних відновних еквівалентів, 

деякі з них чутливі до процесів окислення [6; 396]. Наприклад, добре відомо, 

що пероксид водню інактивує ІЦДГ, окислюючи сульфгідрильні групи, які є 

відповідальними за каталітичну активність ферменту [397]. У попередніх 

дослідженнях, проведених у нашій лабораторії було показано, що зниження 

активності Г6ФДГ корелює зі збільшенням рівня карбонільних груп білків, 

знайденим для дикого та дефектних за каталазами штамів. Крім того, у цих же 

штамів була виявлена строга позитивна кореляція між активністю Г6ФДГ і 

каталази [6]. У цьому експерименті виявлено позитивний кореляційний зв'язок 

між активностями каталази і Г6ФДГ (R
2
=0,71) та каталази і ГР (R

2
=0,77) для 

дикого штаму YPH250; а також позитивну кореляцію між активностями СОД i 
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Г6ФДГ (R
2
=0,78) та СОД і ІЦДГ (R

2
=0,84) для безкаталазного штаму YWT1, 

клітини яких інкубували з H2O2 різних концентрацій (не показано). Таким 

чином, можна припустити, що за умов цього експерименту пероксид водню або 

ж продукти його метаболізму сприяють окисленню ГР, Г6ФДГ та ІЦДГ, а 

каталаза і СОД відіграють важливу роль у захисті цих ферментів від їхньої 

інактивації у нативній клітині.  

 

3.1.2. Можлива акумуляція функціонально неактивних 

антиоксидантних ферментів у клітинах дріжджів за дії H2O2 

Багато нещодавніх робіт, у яких досліджувалась відповідь організму на 

стресові умови, демонструють відсутність відповідності між кількостями 

продукту експресії певного гену на різних етапах реалізації генетичної 

інформації, наприклад, між рівнем іРНК, кількістю відповідного синтезованого 

de novo білка та активністю цього білка [173; 175]. Одним з можливих пояснень 

є те, що за адаптації організмів до змін у зовнішньому середовищі відповідає не 

тільки транскрипція і трансляція, а й інші молекулярні механізми. А отже, 

тільки функціонально активний білок є кінцевим і найважливішим етапом 

адаптації організму до несприятливих умов. 

Раніше Labbare і Toledano повідомляли, що низькі, сублетальні 

концентрації пероксиду водню суттєво підвищують у дріжджів синтез 

цитозольної каталази T та обох ізоферментів СОД [123; 147]. Проте іншими 

дослідниками було показано, що інкубація дріжджів з пероксидом водню 

сублетальних концентрацій призводить до незначного зростання активності 

обох каталаз T (цитозольної) та A (пероксисомної) [142]. Останнє 

підтвердилось і у нашому дослідженні, де ми також виявили невелике 

зростання активності каталаз А і Т за інкубації дріжджів з пероксидом водню 

(Табл. 3.1).  

Відомо, що різні штами мікроорганізмів і навіть той самий штам з різних 

колекцій можуть демонструвати різну відповідь на присутність оксиданту [175-

177]. Різниця між результатами, отриманими у різних лабораторіях, може бути 
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пов’язана з відмінностями генетичних характеристик штамів, умов їх 

культивування та індукції стресу. У представленій тут роботі, досліджуючи дію 

пероксиду водню на S. cerevisiae, були використані три стандартні лабораторні 

штами та відмінні експериментальні умови: різні концентрації H2O2 і час 

інкубації, різні кількості клітин дріжджів і середовища для індукції стресу.  

 

3.1.2.1. Активність супероксиддисмутази і каталази у різних штамів 

дріжджів 

На початку експерименту було використано штам S. cerevisiae YPH98 з 

лабораторії Labbare і Toledano, а також відтворено ті самі експериментальні 

умови, що й у роботах цих авторів [123; 147]. Таблиця 3.3 демонструє 

активність СОД і каталази за оксидативного стресу, індукованого H2O2, у S. 

cerevisiae YPH98. Як бачимо, дія пероксиду водню призвела до зростання 

активності каталази у 2,0 рази, та не змінила при цьому активності СОД 

порівняно з відповідними контрольними значеннями (без Н2О2). Ці наші 

спостереження кількісно не відповідають даним Labbare і Toledano, які 

повідомляли, що низькі, сублетальні концентрації пероксиду водню індукують 

синтез de novo цитозольної каталази T (в 14,7 разів) та обох СОД: 

мітохондріальної Mn-СОД (в 5,9 разів) і цитозольної Cu,Zn-СОД (в 4,3 рази) у 

S. cerevisiae YPH98 [122; 147]. Раніше у лабораторії проф. Іnoue спостерігали 

збільшення активності обох каталаз T (цитозольної) та A (пероксисомної) 

тільки у ~2 рази після інкубації S. cerevisiae YPH250 з пероксидом водню 

сублетальних концентрацій [142]. 

На наступному етапі був досліджений штам S. cerevisiae YPH250 (Табл. 

3.3), люб’язно наданий проф. Іnoue. У цьому випадку активність каталази і 

СОД була відповідно в 3,4 та 2,0 рази вищою за дії пероксиду водню, ніж в 

контрольних клітинах, що узгоджується з результатами лабораторії, звідки було 

отримано нами цей штам [142]. Водночас, досліджуючи S. cerevisiae EG103, 

який отримали з лабораторії проф. Gralla, ми не спостерігали жодних змін 
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активностей ані каталази, ані СОД після дії пероксиду водню низьких 

концентрацій (Табл. 3.3).  

Таблиця 3.3  

Активність каталази і СОД у S. cerevisiae YPH98, YPH250 та EG103  

за дії пероксиду водню 

 
Дріжджі культивували як описано на Рис. 3.1, ресуспендували у KФБ (рН 7,0) 

до досягнення OD600 0,1 та інкубували з 0,25 мМ Н2О2 протягом 30 хв за 28 °С. 

*Вірогідно відмінне від відповідних величин, отриманих для контрольних 

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

 

Отже, всі три досліджувані штами демонстрували різну відповідь на 

присутність пероксиду водню. Вища репродуктивна здатність штаму YPH250 

відносно YPH98 та EG103 за дії Н2О2 (Рис. 3.1А) може бути пов’язана з 

компенсаторним збільшенням активності каталази і СОД (Рис. 3.2 і 3.3, Табл. 

3.3). Водночас, відсутність активації каталази у клітинах штаму YPH98 та 

каталази і СОД у EG103 за умов стресу, індукованого пероксидом водню (Табл. 

3.3), може пояснювати нижчу здатність утворювати колонії клітинами штамів 

YPH98 та EG103 порівняно з YPH250 (Рис. 3.1А). 

Слід також зауважити, що зростання активностей досліджуваних 

ферментів у S. cerevisiae YPH250 і YPH98 внаслідок дії 0,25 мM H2O2 (Табл. 

3.3) не спостерігалось у випадку попередньої обробки клітин інгібітором 

синтезу білка в еукаріотів циклогексимідом (не показано). Отже, можна 

зробити висновок про те, що відповідь дріжджів на дію низьких концентрацій 

пероксиду водню залежить від синтезу захисних ферментів de novo, що 

 

Фермент 

Штам 

YPH98 YPH250 EG103 

контроль стрес контроль стрес контроль стрес 

Каталаза 

(мкмоль/хв∙мг 

білка) 

  

1,86±0,11 

    

3,83±0,36* 

   

2,48±0,15  

 

8,47±0,52* 

 

1,50±0,16 

 

1,42±0,07 

СОД (Од/мг 

білка) 

  252±21  244±13   172±8    354±12*     160±6  153±17 
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узгоджується з попередніми роботами [123; 147; 393; 394]. Проте у жодному з 

досліджуваних випадків ми не отримали на рівні активностей СОД і каталази 

таких значних ефектів, які були описані Labbare і Toledano на рівні синтезу 

відповідних білків de novo [123; 147]. 

Шукаючи сильніші ефекти пероксиду водню на активності 

досліджуваних ферментів, які б узгоджувалися з виявленим раніше високим 

рівнем відповідних новосинезованих білків, на наступних етапах дослідження 

ми змінили умови індукції стресу, а саме концентрації H2O2, час та середовища 

інкубації, а також кількість клітин у середовищі. 

 

3.1.2.2. Активність супероксиддисмутази і каталази у S. cerevisiae 

YPH98  

S. cerevisiae YPH98 був використаний в експериментах, представлених у 

цьому та наступних підрозділах (3.1.2.3 і 3.1.2.4). Для створення оксидативного 

стресу був також розширений діапазон концентрацій H2O2. З Рисунку 3.9 видно, 

що обробка клітин 0,25 та 0,5 мM H2O2 призвела до підвищення активності 

каталази відповідно у 2,0 та 1,4 рази (А), не змінивши при цьому активності 

СОД (Б). У клітинах, інкубованих з пероксидом водню за концентрацій, вищих 

від 0,5 мМ, активність каталази знизилась до контрольних величин. У наших 

попередніх дослідженнях in vivo та in vitro [398], у яких були використані 

інтактні клітини E. сoli, а також безклітинні екстракти цих бактерій, ми 

спостерігали подібну залежність активності каталази від концентрації пероксиду 

водню. Ці результати дозволяють припустити, що зниження активності каталази 

за дії пероксиду водню відбувається внаслідок інактивації ферменту високими 

концентраціями субстрату. Поруч із цим, низькі сублетальні концентрації H2O2 

спричиняють зростання активності ферменту (Табл. 3.3, Рис. 3.9A). Загалом, 

таке варіювання параметру відображає складне балансування 

внутрішньоклітинних процесів активації та інактивації, яке суттєвим чином 

залежить від особливостей позаклітинного середовища, зокрема і присутності 

оксидантів. 
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Рисунок 3.9. Вплив пероксиду водню різних концентрацій на активність 

каталази (A) і СОД (Б) в S. cerevisiae YPH98. Дріжджі культивували як описано 

на Рис. 3.1, ресуспендували у KФБ (рН 7,0) до значень OD600 0,1 та інкубували з 

H2O2 протягом 30 хв за 28 °С. *Вірогідно відмінне від відповідних величин, 

отриманих для контрольних клітин (без H2O2), з P < 0,05, М ± m, n = 4-8. 

 

Зниження активності СОД за дії 1,0-10 мM H2O2 (Рис. 3.9Б) можна 

пояснити окисленням активного центру цього ферменту пероксидом водню 

[182; 387; 388]. До того ж, за даними інших дослідників H2O2 призводить до 

карбонілювання і, як наслідок, інактивації Cu,Zn-СОД [390-392]. Якщо 

врахувати, що активність Cu,Zn-СОД може становити до 90% від загальної 

активності СОД у клітинах дріжджів [136], то зниження активності СОД, яке 

спостерігалось у клітинах, інкубованих з пероксидом водню (Рис. 3.3 і 3.9Б), 

може бути пов’язане з інактивацією Cu,Zn-СОД.  

 

3.1.2.3. Вплив кількості клітин та складу середовища для створення 

стресових умов на активність антиоксидантних ферментів 

Тривалий час вважалось, що молекули пероксиду водню можуть вільно 

проникати через біологічні мембрани і здатні практично без перешкод 
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потрапляти у будь-який компартмент клітини [114]. Проте  було показано, що 

проникність клітинної мембрани для H2O2 обмежена, і це є одним із захисних 

механізмів S. cerevisiae і E. coli від пероксиду водню [119; 399-403]. Ця думка 

узгоджується з попереднім дослідженням, у якому вивчали чутливість 

нездатного генерувати градієнт H2O2 на мембрані штаму E. сoli до 

оксидативного стресу, індукованого пероксидом водню [404]. Зокрема, було 

встановлено, що каталаза захищає такі бактерії тільки в тому випадку, коли 

вони утворюють суспензії високої густини або ростуть у вигляді колоній. 

Водночас, індивідуальні клітини або бактеріальні суспензії з низькою густиною 

захистити від пероксиду водню у цьому випадку каталаза була нездатна. 

Оскільки наведені вище дані свідчать про те, що відповідь клітин на 

присутність оксиданту залежить від їхньої кількості, на наступному етапі ми 

дослідили активність каталази і СОД за дії пероксиду водню у дріжджів, коли 

їхня кількість у суспензії була різною і відповідала величинам OD600 0,5 та 

OD600 0,1.  

Відповідно до методу Flattery-O’Brien для дослідження чутливості 

дріжджів до пероксиду водню, H2O2 найчастіше додається до клітин, 

ресуспендованих у КФБ [142; 394; 395]. Проте для вивчення впливу 

оксидативного сресу на біосинтез білка та активності відповідних ферментів 

клітини зазвичай ресуспендують у середовищі культивування, яке містить H2O2 

[142; 175; 176; 395]. У цій роботі ми використали обидва підходи. Рисунок 

3.10A демонструє вплив пероксиду водню різних концентрацій на активність 

каталази у суспензіях дріжджів з різною кількістю клітин. Дріжджі S. cerevisiae 

YPH98 були ресуспендовані в середовищі YPD до досягнення величин 

оптичного поглинання OD600 0,1 і 0,5. В обох випадках інкубація дріжджів з 

0,25-0,5 мM H2O2 призводила до зростання активності каталази у 2-3 рази. 

Проте слід зауважити, що після інкубації з H2O2 активність ферменту загалом 

була вищою у разі більшої кількості клітин у суспензії (OD600 0,5). Так, 

наприклад, у контролі (без H2O2) та за низьких значень H2O2 (0,25-0,5 мМ) 

активність каталази була у 2 рази вищою в клітинах, кількість яких під час 
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стресу відповідала OD600 0,5. За високих концентрацій H2O2 (5-10 мМ) клітини 

при OD600 0,5 демонстрували активність ферменту на рівні контрольних 

значень, а у разі OD600 0,1 – активності каталази не було виявлено. Таким 

чином, можна зробити висновок, що відповідь дріжджів на дію пероксиду 

водню, особливо за його високих концентрацій, залежить від кількості клітин. 

Активність СОД у клітинах S. cerevisiae YPH98, ресуспендованих у 

середовищі YPD до отримання значень оптичного поглинання OD600 0,1 і 0,5 та 

інкубованих з пероксидом водню різних концентрацій, показана на Рисунку 3.10Б. 

 

Рисунок 3.10. Вплив пероксиду водню різних концентрацій на активність 

каталази (A) і СОД (Б) у S. cerevisiae YPH98. Дріжджі культивували як описано 

на Рис. 3.1, ресуспендували у середовищі культивування YPD до значень OD600 

0,1 () і OD600 0,5 () та інкубували з H2O2 протягом 30 хв за 28 °С. Наведено 

дані типового експерименту.  

 

Як бачимо, в обох випадках поведінка ферменту була подібною. Якщо ж 

порівняти клітини, ресуспендовані у KФБ (Рис. 3.9Б) і середовищі YPD (Рис. 

3.10Б), то можна зауважити, що на відміну від першого випадку, в якому 

активність СОД не змінилась, у другому випадку активність СОД зросла в 1,6 

разів (у суспензії клітин з OD600 0,5, інкубованих з 0,25 мM H2O2, та у суспензії з 

OD600 0,1, інкубованих з 0,5 мM H2O2). При наступному збільшенні 
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концентрації пероксиду водню активність СОД знижувалась в обох випадках 

(10 мМ H2O2) до значень у 3-3,5 рази нижчих від відповідних контрольних 

величин. Таким чином, відповідь клітин на оксидативний стрес суттєвим чином 

залежить і від середовища інкубації клітин з пероксидом водню. 

 

3.1.2.4. Залежність активності антиоксидантних ферментів від 

тривалості інкубації дріжджів з пероксидом водню 

Раніше було показано, що відповідь бактерій E. coli залежить від часу їх 

інкубації з оксидантом [175-177]. Отже, наступним етапом нашої роботи було 

дослідження активності антиоксидантних ферментів залежно від тривалості 

обробки дріжджів пероксидом водню. Рисунок 3.11 демонструє активність 

каталази в клітинах S. cerevisiae YPH98, які ресуспендували у KФБ до величини 

оптичного поглинання OD600 0,1 та інкубували з 0,25 мM H2O2 протягом різного 

часу. Контрольний експеримент (без H2O2) показав, що активність каталази 

поступово зростала протягом інкубації, досягаючи на 2-гу год значення вищого 

в 1,6 разів від початкового. У присутності 0,25 мM H2O2  2-год інкубація клітин 

призвела до збільшення активності ферменту в 2,2 рази.  

 

 Рисунок 3.11. Вплив часу 

інкубації на активність каталази в 

S. cerevisiae YPH98. Дріжджі 

культивували як описано на Рис. 

3.1, ресуспендували у KФБ до 

значення OD600 0,1 та інкубували з 

з 0,25 mM H2O2 за 28 °С. 

*Вірогідно відмінне від 

відповідних величин, отриманих 

для контрольних клітин (без H2O2), 

з P < 0,025, М ± m, n = 3-4. 
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У випадку суспензії з вищою концентрацією клітин у KФБ (OD600 0,5) 

спостерігалась незначна тенденція до зростання активності каталази як у 

контрольному (без H2O2), так і в дослідному (0,25 мM H2O2) варіанті протягом 

2-год інкубації (не показано). Слід зауважити, що у разі OD600 0,5 результати, 

отримані як за відсутності, так і за присутності H2O2, не відрізнялись.  Щодо 

СОД, активність якої визначали у клітинах, ресуспендованих у KФБ (OD600 0,5 

та OD600 0,1) після їхньої інкубації з 0,25 мM H2O2 протягом різного часу, 

жодних змін досліджуваного параметру взагалі виявлено не було (не показано).  

Таким чином, за різних експериментальних умов, які були використані у 

Розділі 3.2, показано, що низькі сублетальні концентрації пероксиду водню 

спричинюють зростання активності каталази загалом у 2-3 рази та не 

впливають на активність СОД у S. cerevisiae YPH98. Ці дані не узгоджуються з 

високим рівнем синтезу білків каталази і СОД, який спостерігали раніше 

Labarre і Toledano у тому самому штамі за тих самих експериментальних умов 

[123; 147].  

Добре відомо, що обробка мікроорганізмів пероксидом водню низьких 

сублетальних концентрацій призводить до розвитку їх толерантності до 

наступного летального стресу [26; 29; 182; 184; 393; 405; 406]. При цьому 

функціонально активний білок є кінцевим і найважливішим етапом адаптивної 

відповіді організму на будь-який чинник. Беручи до уваги все зазначене вище, 

можна припустити, що клітини дріжджів здатні швидко відповідати на дію 

сублетальних концентрацій пероксиду водню індукцією відповідних генів та 

білків, накопичуючи захисні молекули, зокрема каталазу і СОД. Проте, 

оскільки раптове зростання активності цих ферментів могло б суттєво 

порушити внутрішньоклітинний редокс-гомеостаз, більшість синтезованих de 

novo молекул каталази і СОД залишаються неактивними. Така акумуляція 

забезпечує здатність клітини миттєво пристосовуватись і виживати за умов 

навіть летального стресу. Це припущення пояснює невідповідність між 

кількостями продукту експресії генів, які кодують каталазу і СОД, на різних 

етапах реалізації генетичної інформації, а саме між рівнем іРНК та кількістю 
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відповідних синтезованих de novo ферментів [123; 147] та їх активністю (Розділ 

3.1.2). 

 

3.1.3. Виживання та антиоксидантний захист S. cerevisiae за умов 

голодування та оксидативного стресу 

У природних умовах мікроорганізми часто зустрічаються з обмеженням 

окремих або й більшості живильних речовин. При голодуванні дріжджів їхні 

внутрішньоклітинні ресурси також виснажуються, а набір генів, які 

експресуються, суттєво змінюється за цих умов порівняно з клітинами, що 

знаходяться у багатому живильному середовищі  [26; 407; 408]. Зокрема, ці 

зміни можуть бути пов’язані зі зростанням стаціонарного рівня АФК у 

дріжджів за умов обмеження або відсутності живильних речовин на пізній 

стаціонарній фазі росту або в стані спокою, спричиненого голодуванням [7; 9; 

409]. Зважаючи на ці особливості, адаптивна відповідь голодуючих клітин на 

дію пероксиду водню може відрізнятись від відповіді клітин, культури яких 

знаходяться на експоненційній чи ранній стаціонарній фазах росту. Нами 

досліджено роль каталази у підтримці репродуктивної здатності S. cerevisiae за 

дії оксидативного стресу в культурах, які знаходилися в умовах голодування. 

Для цього після досягнення культурою стаціонарної фази росту клітини 

інкубували протягом 4-х діб у дистильованій воді, а потім піддавали дії 

пероксиду водню. 

 

3.1.3.1. Репродуктивна здатність дріжджів  

На цьому етапі роботи були використані батьківський штам YPH250 і 

його похідний YWT1 (ΔCTT1ΔCTA1). На Рисунку 3.12А показано залежність 

репродуктивної здатності клітин обох штамів від концентрації Н2О2. Як бачимо, 

за даних умов 0,5 мМ Н2О2 не змінює здатності клітин вихідного штаму 

утворювати колонії, а 5,0 мМ Н2О2 – знижує цей показник на 18%. Разом з тим, 

репродуктивна здатність клітин безкаталазного штаму зменшується в 

присутності всіх використаних концентрацій пероксиду водню на: 6% (0,1 мМ 
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Н2О2), 15% (0,5 мМ Н2О2) та 42% (5,0 мМ Н2О2). Якщо ж порівняти вплив 

оксиданту на культури цих штамів за різних експериментальних умов – на 

стаціонарній фазі в умовах голодування (Рис. 3.12А) та експоненційній фазі за 

росту в багатому на живильні речовини середовищі YPD (Рис. 3.1), то помітно, 

що у першому випадку культури є значно стійкішими до оксиданту. Зокрема, в 

присутності 0,5 мМ, 1,0 мМ та 5,0 мМ Н2О2, клітини батьківського штаму за 

умов голодування (Рис. 3.12А) демонстрували репродуктивну здатність 

відповідно на 8%, 10% та 30% вищу, ніж на експоненційній фазі (Рис. 3.1А). 

Щодо безкаталазного мутанту, то в присутності  0,5 мМ, 1,0 мМ та 5,0 мМ Н2О2 

репродуктивна здатність його клітин за умов голодування була відповідно на 

22%, 27% та 39% вищою (Рис. 3.12А), ніж на експоненційній фазі (Рис. 3.1Б). 

Отже, інкубація дріжджів у дистильованій воді призводить до того, що як 

батьківський, так і дефектний за обома каталазами штами стають стійкішими до 

пероксиду водню порівняно з клітинами, які ростуть у багатому живильному 

середовищі.  

Як видно з Рисунка 3.12Б, зі збільшенням часу інкубації дріжджів з 2,5 

мМ Н2О2 здатність утворювати колонії обома досліджуваними штамами 

знижується. Проте батьківський штам знову є стійкішим до пероксиду водню. 

Так, кількість колоній цього штаму, клітини якого інкубували з 2,5 мМ Н2О2 

протягом 30, 60, 90 і 120 хвилин зменшувалася відповідно на 16%, 19%, 21% і 

23%. Водночас, кількість колоній дефектного штаму за цих самих умов 

знижувалася відповідно на 28%, 40%, 53% і 65%.  

Кількісні показники репродуктивної здатності обох досліджуваних 

штамів, отримані нами в культурах, що знаходились в умовах голодування 

(Рис. 3.12), подібні до даних японських дослідників, які раніше використали 

культури цих самих штамів у стаціонарній фазі росту для вивчення впливу 

пероксиду водню на дріжджі [142]. Авторами було показано, що життєздатність 

S. сerevisiae YPH250 на стаціонарній фазі майже не змінювалась після індукції 

пероксидного стресу, а безкаталазний штам YWT1 за цих умов демонстрував 

суттєве зниження репродуктивної здатності [142]. Таким чином, каталаза 
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відіграє важливу роль у забезпеченні стійкості до пероксиду водню S. 

сerevisiae, які знаходилися у стаціонарній фазі росту культури в середовищі 

культивування YPD та за умов голодування.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.12. Репродуктивна здатність S. cerevisiae YPH250 (батьківський 

штам) і YWT1 (ΔCTT1ΔCTA1) за умов голодування та оксидативного стресу, 

індукованого Н2О2 різних концентрацій протягом 30 хв (А) або 2,5 мМ Н2О2 

протягом різного часу (Б) за 28 °С. Дріжджі культивували 24 год (стаціонарна 

фаза), інкубували протягом 4-х діб у дистильованій воді, після чого інкубували 

з Н2О2. *Bірогідно відрізняється від відповідних контрольних значень (без 

Н2О2), з Р < 0,05, М ± m, n = 4-8. 

  

Вище було зазначено, що концентраційний градієнт Н2О2 на 

цитоплазматичній мембрані, який виникає при збільшенні кількості 

екзогенного пероксиду водню, є одним з важливих елементів захисту від 

оксиданту в дріжджів [119]. Зокрема, показано, що зменшення проникності 

мембран S. сerevisiae для молекул Н2О2 частково забезпечує стікість дріжджів 

до окисних пошкоджень у стаціонарній фазі росту [400]. Окрім безпосередньої 

взаємодії каталази з Н2О2 та його дисмутації до Н2О2 і О2, фермент захищає 

мембрану клітини від окисної модифікації і забезпечує необхідний рівень 

активного і пасивного транспорту [410]. У такий спосіб каталаза перешкоджає 

також процесам окисного пошкодження клітинних білків [6].  

Б 
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3.1.3.2. Рівень окислених білків 

Однією з ознак оксидативного стресу є окисна модифікація біомолекул. 

Найчастіше мішенями оксидантів є білкові молекули, окислення яких 

призводить до зміни їх конформації та часткової або ж повної втрати 

функціональної здатності. Рівень окислених білків у клітині відображає 

співвідношення інтенсивності окисних процесів та потужності захисних 

систем, тому широко використовується як показник оксидативного стресу в 

багатьох організмів [243; 373; 409-414].  

На Рисунку 3.13 показано рівень окислених білків до і після індукції 

стресу інкубацією з 0,5 мМ Н2О2 клітин вихідного і дефектного за обома 

каталазами штамів за умов голодування. З рисунка видно, що у клітинах 

вихідного штаму YPH250 цей показник не відрізнявся до і після обробки 

пероксидом водню. На відміну від голодуючої культури (Рис. 3.13), вміст 

карбонільних груп білків у S. cerevisiae YPH250, клітини якого знаходились на 

початку стаціонарної фази росту в середовищі YРD, становив у контрольних 

клітинах 3,42 ± 0,46 нмоль/мг білка, а за дії 0,5 мМ Н2О2 – 7,91 ± 0,96 нмоль/мг 

білка.  

Дані на Рисунку 3.13 також свідчать про відсутність відмінностей між 

показниками, отриманими для батьківського та безкаталазного штамів за 

контрольних умов (без Н2О2). Проте, на відміну від S. cerevisiae YPH250, 

пероксид водню призвів до збільшення рівня карбонільних груп білків 

приблизно в 1,4 рази в клітинах дефектного за каталазами штаму YWT1.  

Отже, можна припустити, що за використаних у цьому дослідженні умов 

каталаза перешкоджає процесам окисної модифікації білків у клітинах 

батьківського штаму. З попередніх робіт відомо, що в аеробній культурі S. 

cerevisiae пероксид водню спричинює окислення мітохондріальної 

піруватдегідрогенази, альфа-кетоглутаратдегідрогенази, а також цитозольної 

синтази жирних кислот та гліцеральдегід-3-фосфатдегідрогенази; а за умов 

ферментації – піруватдекарбоксилази, енолази та гліцеральдегід-3-

фосфатдегідрогенази [415; 416].   
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Рисунок 3.13. Вміст карбонільних груп 

білків у S. cerevisiae YPH250 

(батьківський штам) i YWT1 

(ΔCTT1ΔCTA1) за умов голодування та 

оксидативного стресу. Дріжджі 

культивували та інкубували як описано 

на Рис. 3.12. Стрес індукували 0,5 мМ 

Н2О2 протягом 30 хв за 28 °С. 

*Bірогідно відрізняється від 

відповідних контрольних значень (без Н2О2), з Р < 0,025, М ± m, n = 4-7. 

 

Представлені у цьому розділі дані свідчать також про кращий захист 

білків від окисного пошкодження пероксидом водню у дріжджів за умов 

голодування, ніж у присутності живильного середовища. Це, своєю чергою, 

може пояснюватись вищим внутрішньоклітинним вмістом АФК внаслідок 

обмеження живильних речовин [7; 9; 409], а отже й потенційно вищою 

активністю антиоксидантних ферментів. 

 

3.1.3.3. Активність антиоксидантних та пов’язаних з ними ферментів 

На користь висловленого вище припущення свідчить вплив пероксиду 

водню на активність каталази у S. сerevisiae YPH250 за умов голодування 

(Табл. 3.4). Як бачимо, активність ферменту в клітинах батьківського штаму 

зростає приблизно в 1,5 рази внаслідок інкубації дріжджів з 0,5 мМ Н2О2. При 

цьому каталазної активності у дефектному штамі YWT1 нами не виявлено ні 

до, ні після індукції стресу. Слід зауважити, що кількісні показники активності 

ферменту, отримані у цьому дослідженні, добре відповідають даним, які 

одержали польські дослідники при вивченні антиоксидантного потенціалу S. 

сerevisiae [417]. Отже, адаптивна відповідь дріжджів вихідного штаму на дію 

пероксиду водню за умов голодування пов’язана зі збільшенням активності 
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каталази. Відомо, що зростання активності цього ферменту в S. сerevisiae за 

оксидативного стресу, і загалом за дії несприятливих зовнішніх чинників, 

пов’язане, насамперед, з експресією гену СТТ1, який кодує цитозольну каталазу 

Т [123; 125; 147; 385].  

 

Таблиця 3.4 

Активність антиоксидантних і пов’язаних з ними ферментів у S. cerevisiae  

за умов голодування та оксидативного стресу 

 

 

Дріжджі культивували та інкубували як описано на Рис. 3.12. Стрес індукували 

0,5 мМ Н2О2 протягом 30 хв за 28 °С *Bірогідно відрізняється від відповідних 

контрольних значень (без Н2О2) з Р < 0,01; та 
a
від відповідних значень штаму 

YPH250 з P < 0,05, М ± m, n = 3-7. Примітка: НВ – не виявлено. 

 

Функціонування каталази в клітині узгоджене з іншими 

антиоксидантними та пов’язаними з ними ферментами. Крім того, відомо, що 

деякі серед цих білків виявляють чутливість до дії АФК, наприклад, СОД, 

Параметр Контроль Стрес 

YPH250 (батьківський штам) 

Каталаза, мкмоль/хв·мг білка 

 

  85±17 

 

  124±8* 

СОД, Од/мг білка 158±3    114±16* 

ГР, нмоль/хв·мг білка      3,67±0,19      2,70±0,25* 

Г6ФДГ, нмоль/хв·мг білка  22,2±2,2  21,8±1,3 

ІДГ, нмоль/хв·мг білка   12,2±2,8  12,5±1,9 

YWT1 (ΔCTT1ΔCTA1) 

Каталаза, мкмоль/хв·мг білка 

 

НВ 

 

НВ 

СОД, Од/мг білка  43,0±5,6
a
 45,6±6,7

 a
 

ГР, нмоль/хв·мг білка     5,22±0,42
 a
      3,84±0,46*

,a
 

Г6ФДГ, нмоль/хв·мг білка 21,5±1,9      15,7±2,02*
,a
 

ІДГ, нмоль/хв·мг білка            7,83±0,7      5,25±1,31*
,a
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Г6ФДГ, ІДГ тощо [6; 190; 387]. В Таблиці 3.4 наведено дані щодо активності 

СОД, ГР, Г6ФДГ і ІДГ у клітинах дикого і дефектного за каталазами штамах    

S. сerevisiae за умов голодування та дії пероксиду водню. Як бачимо, стрес, 

індукований Н2О2, призвів до зниження активності СОД в клітинах дикого 

штаму в 1,4 рази. Зважаючи на тісний взаємозв’язок між каталазою і СОД у 

S. сerevisiae YPH250 за присутності Н2О2, який спостерігали раніше (Розділ 

3.1.1.2, Рис. 3.6), протилежний ефект пероксиду водню на активність 

каталази і СОД за умов голодування (Табл. 3.4) виявився дещо  неочікуваним. 

Ймовірно, збільшення активності каталази за цих умов виявилось 

недостатнім для захисту СОД від інактивації пероксидом водню [387; 390; 

392].  

З Таблиці 3.4 видно, що присутність пероксиду водню не вплинула на 

активність СОД в клітинах дефектного штаму YWT1. Водночас, у клітинах 

цього штаму за контрольних умов активність ферменту виявилась в 1,6 рази 

нижчою, ніж у вихідного штаму YPH250. Це може бути зумовлене вищим 

стаціонарним рівнем пероксиду водню в клітинах дефектного штаму 

порівняно з батьківським штамом. На користь такого припущення може 

свідчити те, що в дефектному за каталазами штамі E. coli 

внутрішньоклітинна концентрація Н2О2 в 5 разів, а частота мутацій – в 10 

разів була вищою, ніж у батьківському штамі [110].  

Тепер проаналізуємо як впливає пероксид водню на активність 

ферментів, пов’язаних з антиоксидантними – ГР, Г6ФДГ та ІДГ. Як бачимо, у 

клітинах батьківського штаму активність цих ферментів не змінилась, а в 

клітинах безкаталазного штаму – знизилась приблизно у 1,5 рази внаслідок 

стресу, індукованого пероксидом водню. Цей факт узгоджується з 

відомостями про підвищену чутливість цих ферментів до оксидантів [6; 412; 

418]. Порівняємо активність пов’язаних з антиоксидантними ферментів у 

батьківського та дефектного штамів. Активність ГР є в 1,4 рази вищою у 

безкаталазного штаму, тоді як активність інших двох ферментів у обох 

досліджуваних штамах мало відрізняється. Вища активність ГР – ферменту, 
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який регенерує відновлену форму глутатіону, може свідчити про важливість 

цього метаболіту для захисту голодуючих клітин дефектного штаму від Н2О2. 

Про важливу роль глутатіону в адаптації S. сerevisiae до пероксиду водню та 

інших оксидантів відомо з експериментів інших дослідників [395; 419]. 

Отже, зниження життєздатності клітин, збільшення вмісту продуктів 

окисної модифікації білків, зменшення активності ферментів, чутливих до 

АФК, у безкаталазного штаму S. сerevisiae внаслідок  стресу свідчить про те, 

що за використаних нами умов потужність системи антиоксидантного 

захисту цього штаму є недостатньою для уникнення окисних пошкоджень. З 

іншого боку, незмінність згаданих вище показників з одночасним зростанням 

активності каталази в клітинах батьківського штаму дріжджів дозволяє 

припустити, що каталаза частково запобігає окисній модифікації клітинних  

білків у клітинах голодуючих культур S. cerevisiae внаслідок дії індукованого 

пероксидом водню стресу. 

 

3.1.4. Вплив на дріжджі інгібітора каталази 3-аміно-1,2,4-триазолу 

Для вивчення фізіологічної ролі ферментів найчастіше застосовуються 

два експериментальні підходи, для яких спільним є вивчення біології клітин, 

позбавлених активності досліджуваного ферменту. І якщо в одному випадку 

досліджуються клітини, дефектні за геном, який кодує досліджуваний фермент, 

то в іншому клітини піддають дії специфічного для цього ферменту інгібітора. 

Раніше у нашій лабораторії успішно були використані обидва підходи на інших 

експериментальних моделях [420-422]. Кожен спосіб має як переваги, так і 

певні обмеження, тому комбіноване застосування обох способів є, можливо, 

найефективнішим при вивченні ролі ферментів у клітині. В цій роботі були 

використані штами S. cerevisiae, дефектні за генами, які кодують один з двох 

або й обидва ізоферменти каталази, а також інгібітор каталаз 3-аміно-1,2,4-

триазол (АМТ).  
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3.1.4.1. Репродуктивна здатність дріжджів за дії амінотриазолу 

Про АМТ відомо, що він інактивує каталазу шляхом модифікації центру 

зв’язування пероксиду водню, розташованого в молекулі каталази людини 

зокрема, між залишками гістидину і аспарагіну. При цьому АМТ утворює 

ковалентний зв’язок із залишком His75 [423]. Відповідно до запропонованої 

схеми (Рис. 3.14) двоелектронне окислення АМТ призводить до утворення 

проміжного нуклеофільного продукту, який стабілізується за рахунок 

спинового резонансу. Цей продукт взаємодіє із залишком His75, внаслідок чого 

утворюється позбавлений каталазної активності адукт [423]. 

 

 

 

Рисунок 3.14. Гіпотетична схема взаємодії 

АМТ з гістидином-75 в активному центрі 

каталази людини [423]. 

 

 

 

 

З даних, представлених у попередніх підрозділах, та з робіт інших авторів 

[142; 183; 385] слідує, що участь каталази у захисті дріжджів від Н2О2 залежить 

від умов їх культивування, фази росту культури тощо. Крім того, відомо, що 

АМТ може суттєво впливати на функціонування багатьох метаболічних шляхів 

дріжджів, що найяскравіше проявляється в пригніченні біосинтезу амінокислот, 

зокрема гістидину [424].  

Для зменшення впливу АМТ на метаболізм дріжджів, зокрема для того, 

щоб хоча б частково обійти потенційний вплив АМТ на біосинтез амінокислот, 

та створити умови, за яких дія АМТ була б пов’язана переважно з інгібуванням 

каталази, ми використали модель голодуючих клітин. Для цього дріжджі 

переносили у 0,9%-ний розчин NaCl, який не містив жодних живильних 

3-аміно-1,2,4-

триазол 

Окислений 

інтермедіат 

Адукт 
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речовин. Дріжджі, які знаходяться у такому розчині, характеризуються, як 

відомо, набагато довшим реплікативним життєвим циклом, ніж у живильному 

середовищі [425; 426]. При цьому призупиняється накопичення запасних 

речовин та синтез різних метаболітів, а біосинтетичні процеси направляються 

на підтримку ферментативного апарату, який забезпечує виживання організму 

за несприятливих умов. Таким чином, у голодуючих клітинах протікає 

порівняно небагато реакцій обміну, на які міг би впливати АМТ. З іншого боку, 

відсутність живильних речовин сприяє розвитку стійкості до різних стресових 

факторів. Це пов’язано передусім з тим, що в багатому середовищі 

культивування синтез деяких ферментів пригнічується, а нестача живильних 

речовин призводить до індукції синтезу багатьох антиоксидантних ферментів, у 

тому числі й каталаз [331; 385].  

На першому етапі цього експерименту з метою визначення сублетальних 

концентрацій АМТ дріжджі вирощували у присутності інгібітора різних 

концентрацій. Показано, що 1-10 мМ АМТ мало впливає на ріст S. cerevisiae 

YPH250 (Рис. 3.15).  

 

 

Рисунок 3.15. Криві росту S. 

cerevisiae YPH250 у присутності 

AMT різних концентрацій: контроль 

(без AMT) (Δ), 1 мМ AMT (■), 10 

мМ AMT (▲). Наведено дані 

типового експерименту. 

 

 

 

Проте  у попередніх дослідженнях нами було показано, що обробка 

культури голодуючих клітин АМТ за концентрацій вищих від 20 мМ 

призводила до загибелі біля 20% дріжджових клітин. Виходячи з цього, в 
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наступних експериментах, які здійснювались з культурами, що знаходились в 

умовах нестачі живильних речовин, ми використали концентрації АМТ, які не 

перевищували 10 мМ. За такої обробки токсичність АМТ практично не 

виявлялась. 

 

3.1.4.2. Активність каталази за дії амінотриазолу in vivo та in vitro  

На Рисунку 3.16 показано зміну каталазної активності клітин батьківського 

штаму YPH250, які інкубували з АМТ різних концентрацій. Як й очікувалось, 

активність каталази зменшувалась при збільшенні концентрації інгібітора в 

середовищі інкубації дріжджів. Зокрема, обробка клітин 1 мМ АМТ призводила 

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

трикратного зниження порівняно з контролем (без АМТ).  

 

Рисунок 3.16. Активність 

каталази в S. cerevisiae  YPH250 за 

дії AMT різних концентрацій in 

vivo. Дріжджі культивували в 

середовищі YPD протягом 24-х год, 

ресуспендували  у 0,9% NaCl, 

додавали АМТ та інкубували 

протягом 24-х год за 28 °С. 

*Вірогідно відмінне від відповідних 

контрольних величин (без АМТ) з Р  

< 0,05, **Р < 0,025, ***Р < 0,005, 

****Р < 0,001, М ± m, n = 5-6. 

 

На наступному етапі був досліджений вплив різних концентрацій та часу 

інкубації з АМТ in vitro на каталазну активність у безклітинних екстрактах, 

отриманих з клітин вихідного штаму та одинарних мутантів (Рис. 3.17). З 

Рисунка 3.17А видно, що дія 10 мМ АМТ in vitro протягом 10-ти год призвела 
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до зниження активності каталази в безклітинному екстракті дикого штаму 

приблизно у 4 рази. Слід зазначити, що активність каталази в екстракті, 

отриманому з клітин мутанту YIT2 (ΔCTA1, Рис. 3.17Б), подібно до 

попереднього випадку (YPH250, Рис. 3.17А) залежала від часу інкубації з АМТ 

та була стійкішою до дії інгібітора, ніж у випадку штаму YTT7 (ΔCTT1, Рис. 

3.17В). Водночас, за дії 20-50 мМ АМТ ступінь інгібування ферменту в 

екстракті з батьківського штаму (Рис. 3.17А) був подібним до такого у випадку 

штаму YIT2 (ΔCTA1, Рис. 3.17Б). Найбільша втрата каталазної активності 

спостерігалась за дії 50 мМ АМТ в екстрактах, отриманих з клітин штаму YTT7, 

які продукують тільки пероксисомну каталазу А (Рис. 3.17В). У цьому разі 

активність повністю зникала вже через 5 год інкубації, а екстракти з клітин 

штаму YIT2, які мають тільки каталазу Т, за той самий період інкубації з 50 мМ 

АМТ втрачали біля 80% активності. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.17. Активність каталази в    

безклітинних екстрактах різних штамів S. 

cerevisiae за різних концентрацій та часу дії 

АМТ in vitro. Концентрації АМТ: 5 мМ (◊), 

10 мМ (□), 20 мМ (▲) і 50 мМ (■). Дріжджі 

культивували та інкубували як описано на 

Рис. 3.16. Штами: YPH250 (батьківський) 

(А), YIT2 (∆СТА1) (Б), YTT7 (∆СТТ1) (В),  

М ± m, n = 4-5.  
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Динаміка інгібування каталази 50 мМ АМТ у безклітинних екстрактах 

трьох штамів представлена в Таблиці 3.5. Як бачимо, значення констант 

інгібування I50 зменшувались зі збільшенням часу інкубації екстрактів з АМТ. 

Проте на початку інкубації зниження значень I50 було істотніше в екстрактах, 

отриманих з клітин штаму YTT7 (ΔCTT1). В інтервалі від 2,5 до 5 год інкубації 

з АМТ спостерігалось найбільше зниження (в 2-3 рази) константи I50 для всіх 

досліджуваних екстрактів, але найвираженіше інгібування каталази у цей період 

було в екстрактах з клітин батьківського штаму. Для цитозольної каталази 

(штам YIT2) відзначено майже двократне зниження значення I50 через кожні 2,5 

год інкубації. Каталаза цього ж штаму виявилась найстійкішою до АМТ. Слід 

зауважити, що зміни константи I50, отримані для батьківського штаму, не є 

сумою змін констант, отриманих для одинарних штамів-мутантів. 

 

Таблиця 3.5  

Константи інгібування (I50) активності каталази в безклітинних екстрактах 

різних штамів S. cerevisiae за дії 50 мМ АМТ in vitro 

Час, год Штам  

YPH250 YIT2 YTT7 

1,5 50,7±5,6 56,5±17,4 28,4±4,0
*
 

2,5 26,3±2,3 35,4±8,9 11,5±1,4
* 

5,0 9,30±0,70
 

16,4±2,8
* 

5,51±0,91
*,а 

7,5 8,51±1,10 7,72±0,81 5,50±0,10
*,а 

10,0 4,01±0,41
 

6,60±0,50
* 

3,51±0,60
a 

 

Дріжджі культивували та інкубували як описано на Рис. 3.16. Штами: YPH250 

(батьківський штам), YIT2 (∆СТА1) і YTT7 (∆СТТ1). 
*
Вірогідно відмінне від 

відповідних значень для штаму YPH250 з P < 0,05. 
a
Вірогідно відмінне від 

відповідних значень для штаму YIT2 з P < 0,05, М ± m, n = 4-5. 
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Наші дані з інгібування каталази АМТ в інтактних клітинах дріжджів in 

vivo та клітинних екстрактах in vitro добре узгоджуються з результатами, 

отриманими раніше в дослідженнях, у яких використовували мікроорганiзми 

[427; 428] або тканини тварин [420; 421; 429; 430]. В одній зі згаданих вище 

робіт було показано, що інгібування каталази призводить до збільшення 

внутрішньоклітинної стаціонарної концентрації Н2О2 у S. cerevisiae [427], що, 

своєю чергою, може збільшувати ймовірність вільнорадикального 

пошкодження компонентів клітин. 

Відомо також, що при обробці дріжджів АМТ знижується активність 

імідазолгліцеролфосфатдегідратази (ІГФД), яка бере участь в біосинтезі 

гістидину [431]. Внаслідок цього найвираженішим наслідком дії АМТ є дефіцит 

цієї амінокислоти [423; 432; 433]. Так, наприклад, було показано, що нестача 

гістидину при використанні АМТ мала у дріжджів ефект “обмеження калорій”, 

що, своєю чергою, призводило до подовження життєвого циклу клітин [434]. 

На сьогодні механізми, відповідальні за зниження активності ІГФД внаслідок 

дії АМТ, не відомі. Попри це, деякі автори вважають, що АМТ як речовина 

подібна за хімічною структурою до гістидину може бути конкурентним або 

алостеричним інгібітором цього ферменту [424]. Враховуючи це припущення, а 

також дані інших авторів, можно запропонувати два можливих пояснення 

зниження активності ІГФД за дії АМТ: 1) інгібітор може блокувати активний 

центр ферменту, 2) ІГФД інактивується високоактивними метаболітами, такими 

як HO
•
, продукція яких зростає зі збільшенням концентрації H2O2 внаслідок 

інгібування каталази. 

Обидва припущення можна перевірити, використовуючи очищений 

фермент в системі in vitro. Проте на рівні клітини однозначно підтвердити 

першу гіпотезу практично неможливо, а перевірка другої – пов’язана з певними 

труднощами. Зокрема, нестача гістидину може бути результатом не тільки 

інактивації ІГФД, але й інших причин, пов’язаних із дією АМТ. Проте 

застосування АМТ як інгібітора каталази для вивчення ролі цього ферменту в 

клітині видається найвиправданішим порівняно з іншими інгібіторами.  
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3.1.4.3. Рівень окислених білків та активність чутливих до окислення 

ферментів за дії амінотриазолу in vivo 

На наступному етапі ми досліджували вплив АМТ in vivo на активність 

ферментів, чутливих до процесів окислення, а також рівень карбонільних груп 

білків – маркеру оксидативного стресу (Табл. 3.6). У попередній здійсненій у 

нашій лабораторії роботі при культивуванні S. cerevisiae у середовищі з 

етанолом було знайдено, що клітини з низькою каталазною активністю 

характеризуються високим вмістом карбонільних груп білків [6]. Сильний 

негативний кореляційний зв'язок між активністю каталази і рівнем окислених 

білків автори трактували як підтвердження гіпотези про потенційний захист 

каталазою клітинних білків від окислення за вирощування дріжджів у 

присутності етанолу. Подібна кореляція між цими ж показниками була 

отримана також при інгібуванні каталази із мозку та нирок карася за 

допомогою АМТ [421; 430]. У цій роботі ми не виявили жодних змін рівня 

окислених білків при суттєвому зниженні каталазної активності у дріжджів за 

їх інкубації з АМТ (Табл. 3.6). Це може свідчити про незначну роль каталази у 

захисті загального пулу білків від окислення за використаних у цьому 

експерименті умов. 

Окисній інактивації залежно від виду організму та умов експерименту 

можуть піддаватися різні ферменти, зокрема й  антиоксидантні та пов’язані  з 

ними [6; 182]. Досить часто низька активність каталази супроводжується 

зниженням активності ферментів, чутливих до окислення. У представленому 

тут дослідженні (Табл. 3.6) інкубація дріжджів з АМТ майже не впливала на 

активність СОД, ІЦДГ і ЛДГ. Водночас, активність ГР за обробки 10 мМ АМТ 

була у 1,4 рази вищою, ніж у контролі. Така активація може слугувати 

механізмом, який за певних умов компенсує нестачу каталазної активності. 

Подібне збільшення активності ГР у жаб після введення АМТ було описане  

раніше іспанськими авторами [429]. Введення АМТ також призводило до 

збільшення активності глутатіон-S-трансферази [430] і глутатіонпероксидази 

[421] в мозку і нирках сріблястого карася.  
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Таблиця 3.6 

Активність супероксиддисмутази (Од/мг білка),  глутатіонредуктази, 

глюкозо-6-фосфатдегідрогенази, лактатдегідрогенази та 

ізоцитратдегідрогенази (нмоль/хвмг білка), а також вміст карбонільних 

груп білків (КБ, нмоль/мг білка) у S. cerevisiae YPH250 за дії АМТ in vivo 

  

Дріжджі культивували та інкубували як описано на Рис. 3.16. *Вірогідно 

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

4-5. 

 

На противагу ГР, активність Г6ФДГ помітно знижувалась зі збільшенням 

концентрації інгібітора (Табл. 3.6). При цьому виявлено тісний кореляційний 

зв'язок між активністю Г6ФДГ і каталази у дріжджів за дії АМТ (Рис. 3.18). Для 

того, щоб перевірити  чи не впливає АМТ на активність Г6ФДГ безпосередньо, 

ми дослідили вплив інгібітора на активність ферменту в безклітинних 

екстрактах in vitro. На відміну від каталази (Рис. 3.17), інкубація екстрактів з 

АМТ різних концентрацій не змінила активності Г6ФДГ (не показано), а отже, 

АМТ не інгібує Г6ФДГ безпосередньо. Крім того, ми дослідили вплив АМТ на 

Концентрація 

АМТ, мМ 

Параметр 

СОД ГР  Г6ФДГ  ЛДГ  ІЦДГ  КБ  

0 247±35 

 

33,4±2,1 

 

60,5±3,1 

 

11,9±2,0 

 

10,6±2,0 

 

2,63±0,66 

 

0,10 149±34 

 

28,9±2,4 

 

55,5±3,0 

 

 7,8±1,0 

 

 7,2±1,0 

 

2,10±0,78 

 

0,25 226±50 

 

30,0±3,5 

 

51,9±1,2*  8,9±1,0 

 

 8,1±1,0 

 

2,17±0,59 

 

0,75 230±54 

 

33,5±3,3 

 

52,0±4,6 

 

 9,6±1,8 

 

 8,5±1,8 

 

2,55±0,55 

 

1,0 292±18 

 

31,8±2,5 

 

52,9±3,6 

 

10,7±1,2 

 

 9,6±1,4 

 

2,73±0,57 

 

2,50 285±61 

 

28,2±2,9 

 

46,8±3,8* 

 

 7,4±1,2 

 

 7,4±1,2 

 

2,18±0,78 

 

5,0 173±47 

 

33,1±3,3 

 

47,2±3,2* 

 

 9,7±1,1 

 

 8,8±1,3 

 

2,95±0,45 

 

10,0 229±70 45,5±5,9* 45,9±1,8*  9,9±1,1  9,7±1,3 2,10±0,35 
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активність Г6ФДГ in vivo в штамі, у якому є інактивованими обидва гени, що 

кодують каталазу. У цьому випадку ми також не виявили зниження активності 

Г6ФДГ за дії АМТ (не показано), знайденого натомість в клітинах вихідного 

батьківського штаму (Табл. 3.6). Таким чином, зниження активності Г6ФДГ 

внаслідок обробки клітин АМТ пов’язане з інгібуванням каталази.  

 

Рисунок 3.18. Кореляція між 

активністю каталази і глюкозо-6-

фосфатдегідрогенази у S. cerevisiae 

YPH250. Дріжджі культивували та 

інкубували як описано на Рис. 3.16, 

М ± m,  n = 5-6. 

 

 

 

Які ж можливі механізми залучені до зниження активності Г6ФДГ 

внаслідок інкубації дріжджів з АМТ? Відомо, що інгібування каталази АМТ 

сприяє збільшенню стаціонарної концентрації АФК у клітинах S. cerevisiae 

[427], що, своєю чергою, може збільшувати ймовірність окисної модифікації 

деяких білків, у тому числі й Г6ФДГ. Підтвердженням цієї гіпотези слугують 

отримані у нашій лабораторії раніше результати дослідження 

вільнорадикальної інактивації Г6ФДГ у системі Fe
2+

/H2O2 in vitro [418]. До того 

ж раніше ми також зустрічались з подібним ефектом in vivo при вивченні 

вихідного та дефектних за каталазами штамів S. cerevisiae, вирощених у 

живильному середовищі з етанолом [6]. Було зроблено висновок про важливу 

роль каталаз у захисті Г6ФДГ від інактивації за умов помірного оксидативного 

стресу, який має місце при вирощуванні клітин у присутності етанолу.  

Таким чином, АМТ є зручним “інструментом” для вивчення ролі каталази 

у S. cerevisiae. Обробка клітин цим пестицидом викликає помірний 

оксидативний стрес, який не призводить до суттєвого зростання рівня 
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окислених білків та зниження активності ферментів, які вважаються маркерами 

інтенсивного оксидативного стресу. Водночас, за використаних у цьому 

дослідженні умов Г6ФДГ є саме тим ферментом, який може слугувати 

індикатором для оцінки процесів низькоінтенсивного окислення у S. cerevisiae.  

 

Підсумки до Розділу 3.1 

Досліджуючи роль каталази у захисті S. cerevisiae від пероксиду водню як 

чинника оксидативного стресу, використано два експериментальні підходи: 1) 

вивчення штамів, дефектних за генами, які кодують ізоферменти каталаз; і 2) 

дослідження особливостей впливу на дріжджі інгібітора каталази 3-аміно-1,2,4-

триазолу. Показано, що каталаза відіграє критичну роль у підтримці 

життєздатності дріжджів за дії пероксиду водню на культури, які знаходяться: 

1) в середині експоненційної фази росту в багатому живильному середовищі; та 

2) на стаціонарній фазі за умов голодування. В обох випадках виявлено тісний 

взаємозв’язок між активностями каталази і Г6ФДГ, що свідчить про те, що 

каталазa бере участь у захисті Г6ФДГ від окислення за умови як сильного, так і 

помірного оксидативного стресу.  

Раніше у S. cerevisiae YPH98 був описаний високий рівень синтезу іРНК 

та білків каталази і СОД у відповідь на дію пероксиду водню. Проте тільки 

функціонально активний білок є кінцевим і найважливішим етапом адаптивної 

відповіді організму на дію стресового чинника. У нашій роботі показано, що 

пероксид водню низьких сублетальних концентрацій спричинює незначне 

зростання активності каталази та не впливає на активність СОД у S. cerevisiae 

YPH98.  

Добре відомо, що обробка мікроорганізмів низькими концентраціями 

пероксиду водню призводить до розвитку їх толерантності до наступного 

летального стресу. Таким чином, можна припустити, що клітини дріжджів 

здатні швидко відповідати на дію пероксиду водню сублетальних концентрацій 

індукцією відповідних генів та білків, накопичуючи захисні молекули, зокрема 

каталазу і СОД. Проте, оскільки раптове зростання активності цих ферментів 
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могло б суттєво порушити внутрішньоклітинний редокс-гомеостаз, більшість 

синтезованих de novo молекул каталази і СОД залишаються неактивними. 

Створення такого резервного пулу забезпечує здатність клітин миттєво 

пристосовуватись і виживати навіть за умов наступного летального стресу. Це 

припущення пояснює невідповідність між кількостями продукту експресії 

генів, які кодують каталазу і СОД, на різних етапах реалізації генетичної 

інформації, а саме між рівнем іРНК, кількістю відповідних синтезованих de 

novo ферментів та їх активністю. 

Виявлено тісний позитивний кореляційний взаємозв’язок між 

активностями каталази і СОД за дії пероксиду водню різних концентрацій, що 

може свідчити про потенційне залучення цих ферментів у регуляцію одне 

одного.  
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Розділ 3.2. Функції супероксиддисмутази у S. cerevisiae за аеробних 

умов: антиоксидантнo-прооксидантна роль ферменту in vivo 

Культури, які знаходяться на експоненційній фазі росту в присутності 

ферментованого джерела карбону глюкози, найчастіше використовуються як 

об’єкт дослідження S. cerevisiae, зокрема у вивченні адаптації дріжджів до дії 

стресових чинників. Це, насамперед, пов’язанo з тим, що на експоненційній 

фазі росту мікроорганізми виявляють високу чутливість і швидко реагують на  

будь-які зміни у зовнішньому середовищі [126; 245; 407; 408; 435; 436].  

Проте умови культивування, наближені до стандартних лабораторних, які 

є практично ідеальними для дріжджів, рідко зустрічаються у природі. Тут їх 

клітини частіше знаходяться в умовах голодування та сповільненого обміну 

речовин (як на стаціонарній фазі), тому дріжджі забезпечують свою 

життєздатність переважно за рахунок аеробного метаболізму [135]. За таких 

умов зростає значення ферментів антиоксидантного захисту, циклу Кребса та 

мітохондріального електронно-транспортного ланцюга. В останньому випадку 

вивільнення електронів може призводити до утворення АФК та розвитку 

ендогенного оксидативного стресу [96; 437; 438]. У присутності глюкози 

більшість згаданих вище ферментів репресуються [183]. Крім того, S. сerevisiae 

є Кребтрі-позитивними дріжджами, тобто здатні до аеробного синтезу етанолу 

в присутності глюкози високих концентрацій [439]. Проте за умов росту на 

неферментованих джерелах карбону дріжджі демонструють високу активність, 

зокрема таких ферментів як СОД, каталаза тощо [385; 440]. На додаток, 

внаслідок виснаження живильних речовин та переходу в стаціонарний ріст або 

стан спокою дріжджі виявляють вищу стійкість до дії зовнішніх факторів, 

зокрема таких як тепловий, оксидативний та осмотичний шок [26; 135; 406; 

435]. 

Незважаючи на те, що СОД дуже активно досліджується протягом 

останніх 45-ти років (у базі даних Pubmed щотижня з’являється принаймні одна 

стаття, присвячена СОД), її роль in vivo дотепер зрозуміла не до кінця [41; 441]. 

Раніше було показано, що функції СОД можуть бути пов’язані не лише з 
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детоксикацією супероксиду [37; 442; 443]. З метою розширення наших знань 

про роль СОД за аеробних умов росту дріжджів, у цьому циклі досліджень 

нами були використані штами S. cerevisiae, дефектні за різними ізоферментами 

СОД (одинарні та подвійний мутанти), а також інгібітор Cn,Zn-СОД N,N’-

диетилдитіокарбамат (ДДК). Для культивування дріжджів використовували 

живильні середовища, які містили незброджувані джерела вуглецю: етанол або 

гліцерол. 

 

3.2.1. Ріст у присутності етанолу: координована відповідь дріжджів на 

дефіцит супероксиддисмутази 

3.2.1.1. Криві росту S. cerevisiae в присутності етанолу 

На цьому етапі роботи ми порівняли особливості росту дріжджів у 

присутності етанолу батьківського штаму та його похідних, дефектних за СОД: 

EG103 (вихідний штам), EG110 (SOD2), EG118 (SOD1) і EG133 

(SOD1SOD2). Раніше було показано, що мутанти, дефектні за СОД, майже 

не ростуть в середовищі з етанолом як єдиним джерелом карбону [135; 364], 

тому у нашому дослідженні до середовища культивування додавали 0,1% 

глюкози для стимуляції росту дріжджів. За даними літератури глюкоза за 

концентрацій менших від 0,2% не “вмикає” механізми катаболітної репресії в 

клітинах дріжджів [183]. 

На Рисунку 3.19 представлені криві росту досліджуваних штамів за 

описаних вище умов. Як бачимо, швидкість росту дріжджів у всіх чотирьох 

випадках була подібною протягом перших 12-ти год, коли глюкоза, ймовірно, 

була ще присутньою у середовищі культивування. Після виснаження глюкози 

клітини переходили у фазу адаптації до етанолу, яка тривала у різних штамів 

різний проміжок часу (EG103 і EG110 – 3 год, EG118 – 5 год та EG133 – 6 год). 

Після цього дріжджі у всіх досліджуваних культурах починали активно рости, 

демонструючи проте різну швидкість. Раніше Longo з колегами показали, що ці 

самі одинарні мутанти за аеробних умов росту в присутності етанолу ростуть 

дуже повільно, а подвійний мутант взагалі за таких умов не росте [135]. У 
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нашому ж випадку додавання невеликої кількості глюкози стимулювало ріст 

всіх досліджуваних штамів. Раніше, вивчаючи особливості культивування 

нездатних рости в присутності високих концентрацій кисню бактерій E. coli 

AB1157, нами було показано, що після попереднього культивування за умов 

нормоксії, бактерії демонстрували ріст і за високих концентрацій кисню  [177]. 

Отже, в обох випадках нарощування певної біомаси мікроорганізмів за 

оптимальних умов дозволяє їм набути стійкості до стресового чинника і 

забезпечити наступний ріст за несприятливих умов. 

 

Рисунок 3.19. Криві росту S. 

сerevisiae у середовищі з 0,1% 

глюкозою та 2% етанолом. Штами: 

EG103 (батьківський штам), EG110 

(SOD2), EG118 (SOD1) і EG133 

(SOD1SOD2). Наведено дані 

типового експерименту. 

 

 

Назагал, ріст батьківського (EG103) та дефектного за геном SOD2 

(EG110) штамів був дуже подібним (Рис. 3.19). В обох випадках в 

експонеційній фазі росту зміна величини оптичного поглинання (∆OD600) за 

годину становила 0,068. Водночас, ріст мутантів ∆SOD1 (EG118) та 

∆SOD1∆SOD2 (EG133) був набагато повільнішим, ніж у вихідного штаму 

(∆OD600/год – відповідно 0,043 та 0,037).  

Оскільки Cu,Zn-СОД є переважно цитозольним ізоферментом, ми 

очікували, що мітохондріальна Mn-СОД могла би відігравати важливішу роль 

під час росту дріжджів у присутності етанолу, ніж Cu,Zn-СОД. Крім того, Costa 

зі співробітниками показали, що мітохондріальний ізофермент відіграє ключову 

роль у захисті дріжджів від етанольного стресу [437; 438]. Проте отримані нами 

у цьому дослідженні дані щодо особливостей аеробного росту досліджуваних 
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штамів у присутності етанолу (Рис. 3.19) не підтвердили наше попереднє 

припущення і дозволили зробити висновок про те, що критичним у 

забезпеченні росту дріжджів за даних умов є ізофермент Cu,Zn-СОД. Це можна 

пояснити тим, що Cu,Zn-СОД, яка частково локалізується у міжмебранному 

просторі мітохондрій, може до певної межі компенсувати відсутність 

мітохондріальної Mn-СОД за вибраних у даному дослідженні умов. Це 

припущення цілком узгоджується із попередніми роботами, у яких було 

показано, що залежно від умов обидва ізоферменти мають як унікальні, так й 

спільні функції [137; 444; 445]. 

 

3.2.1.2. Активність ферментів антиоксидантного захисту, циклу 

Кребса та рівень окислених білків 

У цій частині роботи було визначено активність деяких ферментів 

антиоксидантного захисту, циклу Кребса та рівень окислених білків у клітинах 

мутантів, які порівнювали з відповідними показниками батьківського штаму на 

72-гу год росту культур. На Рисунку 3.20 представлено активність СОД у 

клітинах чотирьох досліджуваних штамів за описаних вище умов. Як видно, у 

батьківського штаму активність ферменту становила понад 200 Од/мг білка, а в 

клітинах штаму EG110, дефектного за Mn-СОД, активність була навіть вищою 

(133% від активності батьківського штаму). Водночас, дефектний за Cu,Zn-

СОД мутант демонстрував тільки 18% від показника, отриманого для вихідного 

штаму. Несподівано подвійний мутант за росту в присутності етанолу 

продемонстрував дуже низьку, але стабільну СОД активність (0,5% від 

активності батьківського штаму). Слід зауважити, що цю активність ми не 

виявили ні після діалізу, ні за допомогою електрофорезу (не показано).  

Кореляційний аналіз залежності швидкості росту досліджуваних штамів і 

активності СОД дозволив виявити тісний позитивний взаємозв’язок між 

даними параметрами (Рис. 3.21). Це підтверджує наше припущення про 

важливу роль СОД у забезпеченні росту дріжджів у присутності етанолу, 
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токсичність якого за певних умов пов’язують, передусім, з інтенсивним 

утворенням АФК у мітохондріях [438; 444].  

 

Рисунок 3.20. Активність СОД у 

S. cerevisiae EG103 (батьківський 

штам) та його похідних EG110 

(SOD2), EG118 (SOD1) і 

EG133 (SOD1SOD2), клітини 

яких росли протягом 72-х год 

(стаціонарна фаза) у середовищі з 

0,1% глюкозою і 2% етанолом. 

*Відмінності вірогідні відносно 

відповідних величин, отриманих 

для батьківського штаму, з P < 

0,05, М ± m,  n = 5-6.  

 

 

Рисунок 3.21. Кореляція між 

активністю СОД і швидкістю 

росту у S. cerevisiae EG103 

(батьківський штам) та його 

похідних EG110 (SOD2), 

EG118 (SOD1) і EG133 

(SOD1SOD2) за умов росту, 

описаних на Рис. 3. 20. 

 

 

 

 На наступному етапі були досліджені показники, які також за певних 

умов можуть бути пов’язаними з активністю СОД, зокрема рівень карбонільних 
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груп білків (Рис. 3.22). Неочікувано, цей показник виявився дуже близьким у 

клітинах всіх чотирьох досліджуваних штамів. Цікаво, що загалом рівень 

карбонільних груп білків був у 2,0 рази вищим у використаних на цьому етапі 

штамах, ніж у S. cerevisiae YPH250, культуру якого також вирощували в 

присутності етанолу [6]. Як же впливає дефіцит СОД за даних умов на 

активність інших антиоксидантних та пов’язаних з ними ферментів, зокрема 

каталази, ГР, Г6ФДГ, ІЦДГ та МДГ?  

 

Рисунок 3.22. Вміст карбонільних 

груп білків у S. cerevisiae EG103 

(батьківський штам) та його похідних 

EG110 (SOD2), EG118 (SOD1) і 

EG133 (SOD1SOD2) за умов 

росту, описаних  на  Рис. 3. 20, М ± 

m,  n = 5-6. 

 

З Таблиці 3.7 бачимо, що досліджувані ферменти можна згрупувати 

наступним чином. Перша група об’єднує каталазу, Г6ФДГ тa ІЦДГ, активності 

яких подібно до СОД (Рис. 3.20) є дещо вищими в клітинах мутанту ∆SOD2 

порівняно з вихідним штамом. Проте активності останніх трьох ферментів, на 

відміну від СОД, є нижчими в одинарного ∆SOD1 і подвійного мутантів, ніж у 

батьківського штаму. Друга та третя групи відповідно включають ГР, 

активність якої суттєво не відрізняється у чотирьох досліджуваних штамів, та 

МДГ, активність якої є вищою у трьох досліджуваних мутантів порівняно з 

вихідним штамом.  

Як й у попередньому розділі, ми проаналізували отримані дані щодо 

наявності кореляційних зв’язків між досліджуваними показниками у чотирьох 

штамів, клітини яких росли в присутності етанолу. Рисунок 3.23 демонструє 

наявність чіткої позитивної кореляції між активностями СОД і каталази (Рис. 

3.23А), подібно до описаної у Розділі 3.1.1.2 (Рис. 3.6), а також СОД і Г6ФДГ 
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(Рис. 3.23Б) та СОД і ІЦДГ (Рис. 3.23В). Знайдені зв’язки між активностями 

вказаних ферментів можуть свідчити про те, що СОД захищає каталазу, Г6ФДГ 

та ІЦДГ від інактивації окисленням, оскільки відомо, що за певних умов ці 

ферменти є досить чутливими до АФК [6; 96; 397]. 
  

 

Таблиця 3.7  

Активність антиоксидантних та пов’язаних з ними ферментів у           

S. cerevisiae EG103 (батьківський штам) та його похідних EG110 (SOD2), 

EG118 (SOD1) і EG133 (SOD1SOD2) за росту в присутності етанолу 

Фермент    EG103   EG110   EG118   EG133 

ГР (нмоль/хвмг білка) 

Каталаза (мкмоль/хвмг білка) 

Г6ФДГ(нмоль/хвмг білка) 

IДГ (нмоль/хвмг білка)  

MДГ (нмоль/хвмг білка) 

34,8 ± 3,6 

41,6 ± 2,4 

 107 ± 9 

96,0 ± 2,4 

2,70 ± 0,49 

39,9 ± 4,2 

44,7 ± 4,3 

 119 ± 12 

 115 ± 5 

3,04 ± 0,52 

41,8 ± 5,1 

34,5 ± 5,9 

81,2 ± 8,0* 

75,8 ± 6,3 

4,21 ± 0,15* 

38,5 ± 4,5 

31,3 ± 5,4* 

71,7 ± 8,1* 

75,9 ± 5,5 

5,78 ± 0,86* 

 

Дріжджі культивували та інкубували як описано на Рис. 3.20. *Вірогідно 

відмінне від відповідних значень, отриманих для батьківського штаму (EG103), 

з P < 0,05, М ± m, n = 6. 

 

У зв’язку з проведеним вище аналізом хотілося б зосередити увагу на 

наступному. Як видно з Рисунка 3.23В, використовуючи ті самі 

експериментальні дані, іноді можна отримати щонайменше два варіанти лінії 

тренду: одна з них лінійна з R
2
=0,94 тa інша нелінійна з R

2
=0,99. Звичайно, з 

позиції формальної статистики некоректним є визначати який варіант є кращим 

і слід зауважити, що в умовах живої клітини взаємозв’язки між різними 

параметрами є набагато складнішими, ніж, наприклад, у системах in vitro. 

Зокрема, більшість цих зв’язків демонструють нелінійні залежності, які можна 

розбити на невеликі лінійні фрагменти. Зокрема, у кількох експериментах 

отримана, так звана, дзвоноподібна крива залежності рівня маркерів 
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оксидативного стресу від активності СОД [37; 141].
 
Незважаючи на ніби-то 

однозначний зв'язок між кількістю
 

пошкоджених окисною модифікацією 

молекул у клітині, з одного боку, та активністю СОД – з іншого, цей фермент 

відіграє різноманітні фізіологічні функції, і є не тільки антиоксидантом [37; 

442; 443]. А отже, можемо припустити, що дзвоноподібні залежності певних 

параметрів або функцій від активності СОД є, швидше за все, поширеним 

феноменом in vivo. Незважаючи на щойно зазначене, лінійні взаємозв’язки, 

навіть як частина більш глобальних нелінійних функцій, за чітко визначених 

експериментальних умов можуть мати важливий біологічний сенс. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.23. Кореляція між активністю СОД і каталази (А),  Г6ФДГ і СОД 

(Б), ІЦДГ і СОД (В) та МДГ і СОД (Г) у S. cerevisiae EG103 (батьківський 

штам) та його похідних EG110 (SOD2), EG118 (SOD1) і EG133 

(SOD1SOD2) за умов росту в присутності етанолу, описаних на Рис. 3. 20,   

М ± m,  n = 5-6. 
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Відмінний характер від наведених вище взаємозалежностей (Рис. 3.23А, Б, 

В) демонструє Рисунок 3.23Г. На ньому показано негативний кореляційний 

зв'язок між активностями СОД і МДГ. У цьому разі можемо припустити 

важливу роль МДГ у захисті дріжджів, дефектних за ізоферментами СОД, від 

процесів окислення за їхнього росту в присутності етанолу. Це може бути 

пов’язано з важливою функцією МДГ у підтримці необхідного рівня відновних 

еквівалентів за даних умов. Водночас, нижча активність Г6ФДГ і ІЦДГ, які 

також пов’язують з антиоксидантною системою через їх здатність відновлювати 

відповідні коферменти, в мутантних клітинах порівняно з вихідним штамом 

може свідчити про інактивацію цих ферментів АФК.  

 

3.2.2. Ріст у присутності гліцеролу: координована відповідь дріжджів 

на дефіцит супероксиддисмутази 

3.2.2.1. Криві росту S. cerevisiae в присутності гліцеролу 

Незважаючи на те, що клітини дріжджів для засвоєння гліцеролу так само 

як й етанолу здійснюють активне аеробне дихання, ці спирти можуть 

метаболізуватись у різний спосіб. Зокрема, етанол окислюється до ацетил-КоА, 

який потрапляє у цикл Кребса [439]. Хоча повне окислення гліцеролу 

здійснюється також у циклі Кребса в мітохондріях [446], частково він 

метаболізується в цитозолі [447; 448]. Зокрема, гліцерол спочатку 

фосфoрилюється з наступним відновленням, утворюючи гліколітичний 

інтермедіат дигідроксиацетонфосфат. Крім того, цікавою особливістю 

гліцеролу є те, що за певних умов він може бути джерелом відновних 

коферментів NADРН, які беруть участь в антиоксидантному захисті клітини 

[123; 183; 448]. 

Для дослідження ролі СОД за умов росту дріжджів у присутності 

гліцеролу та взаємозв’язків СОД з іншими ферментами антиоксидантної 

системи і циклу трикарбонових кислот використовували ті самі штами 

дріжджів, що й у попередньому Розділі 3.2.1. Для стимуляції росту культур, 
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також як і в попередньому випадку, до живильного середовища з 2% 

гліцеролом додавали 0,1% глюкозу.  

На Рисунку 3.24 представлено криві росту культур досліджуваних 

штамів. Як й у випадку культивування в середовищі з етанолом (Рис. 3.19), 

швидкість росту дріжджів всіх досліджуваних штамів у присутності гліцеролу 

була подібною протягом перших 12-ти год – до моменту ймовірного 

виснаження глюкози у живильному середовищі. Після цього культури росли з 

різною швидкістю. Можна зазначити, що загалом характер росту 

досліджуваних культур у присутності гліцеролу та етанолу був подібним. 

Зокрема, як і в попередньому випадку мало відрізнялись швидкість росту 

клітин батьківського та дефектного за геном SOD2 штамів у середовищі з 

гліцеролом. Так, зміна величини оптичного поглинання (∆OD600) за годину в 

експоненційній фазі росту обох штамів була приблизно 0,067, тоді як ріст 

мутантів ∆SOD1 (EG118) та ∆SOD1∆SOD2 (EG133) був набагато повільнішим, 

ніж у вихідного штаму (∆OD600/год – відповідно 0,040 та 0,036).  

 

Рисунок 3.24. Криві росту S. 

сerevisiae в середовищі з 0,1% 

глюкозою і 2% гліцеролом. 

Штами: EG103 (батьківський 

штам), EG110 (SOD2), EG118 

(SOD1) і EG133 (SOD1 

SOD2). Наведено дані 

типового експерименту. 

 

Постає питання чому дріжджі, дефектні за цитозольною Cu,Zn-СОД 

(ΔSOD1), росли повільніше в середовищі, яке містить етанол (Рис. 3.19) та 

гліцерол (Рис. 3.24), ніж клітини батьківського штаму і мутанту ΔSOD2, 

дефектного за мітохондріальною Mn-СОД? Незважаючи на те, що за росту на 

незброджуваних джерелах вуглецю переважна більшість аніонів O2
•−
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утворюється в мітохондріях [438; 444], супероксид може дифундувати  з 

мітохондрій в цитозоль [449]. У такому випадку Cu,Zn-СОД може бути 

важливим елементом захисту клітини від O2
•−

. Крім того, відомо, що близько 

90% загальної активності СОД в клітині припадає на Cu,Zn-СОД [136]. Отже, 

дефіцит цього ізоферменту у ΔSOD1 і подвійному мутантах може 

спричинювати повільніший ріст дефектних клітин у середовищі з гліцеролом та 

етанолом. Це припущення підтверджується також подібністю основних 

параметрів росту батьківського та дефектного за геном SOD2 штамів (Рис. 3.19 

і 3.24), що може свідчити про індукцію Cu,Zn-СОД у мутанту ∆SOD2 за 

використаних тут умов, яка виявляється достатньою для забезпечення 

нормального аеробного росту клітин за умови вирощування як у присутності 

гліцеролу, так й етанолу. Це узгоджується також з тим, що хоча Cu,Zn-СОД 

вважається цитоплазматичним ізоферментом, залежно від умов культивування 

від 5% до 29% її активності виявляється у мітохондріальній фракції [136; 137]. 

Зважаючи також на попередні роботи, в яких було показано, що залежно від 

умов обидва ізоферменти мають як унікальні, так і спільні функції [137; 444; 

445], можна припустити, що Cu,Zn-СОД до певної межі може компенсувати 

відсутність мітохондріальної Mn-СОД за вибраних у даному дослідженні умов. 

Це припущення підтверджується значно повільнішим ростом дріжджів, 

дефектних за геном SOD1, порівняно з ростом батьківського та дефектного за 

геном SOD2 штамів за тих самих умов культивування. Ріст подвійного мутанту 

як за культивування у присутності етанолу, так і гліцеролу при цьому був 

найповільнішим серед інших штамів.  

 

3.2.2.2. Активність ферментів антиоксидантного захисту, циклу 

Кребса та рівень окислених білків 

На користь висловленого вище припущення свідчать показники активності 

СОД в клітинах вихідного та дефектних за СОД штамів, які росли в середовищі 

з гліцерoлом (Рис. 3.25). Як бачимо, активність СОД в клітинах ∆SOD2 і 

∆SOD1 одинарних мутантів становить відповідно 71% і 2% від активності СОД 
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в клітинах вихідного штаму. Ці результати добре узгоджуються з даними інших 

дослідників [136; 137]. При цьому сума активностей різних форм СОД в 

клітинах одинарних мутантів не відповідає загальній активності ферменту в 

клітинах вихідного штаму. Це може вказувати на функціональну взаємодію 

різних ізоформ СОД. Цікаво, що в клітинах подвійного мутанту було знайдено 

приблизно 0,5% активності СОД відносно активності ферменту в клітинах 

вихідного штаму. Проте ця активність не виявлялась після проведення діалізу 

та електрофорезу безклітинного екстракту подвійного мутанту (не показано). 

Нагадаємо, що подібне явище ми спостерігали у випадку росту мутантних 

дріжджів у середовищі з етанолом (Розділ 3.2.1.2, Рис. 3.20). Отриманий нами 

несподіваний результат можна пояснити присутністю низькомолекулярних 

міметиків СОД в клітинах дріжджів. Зокрема, це спостереження дозволяє 

припустити, що активність СОД у клітинах подвійного мутанту може бути 

пов’язана з певними низькомолекулярними компонентами, наприклад, 

глутатіоном чи іонами металів зі змінною валентністю. Раніше сполуки 

неферментного походження, які мають СОД активність, були виявлені у  

молочнокислих бактерій Lactobacillus plantarum [450]. 

 

Рисунок 3.25. Активність СОД у S. 

cerevisiae EG103 (батьківський 

штам) та його похідних EG110 

(SOD2), EG118 (SOD1) і EG133 

(SOD1SOD2), клітини яких 

росли протягом 72-х год 

(стаціонарна фаза) у середовищі з 

0,1% глюкозою і 2% гліцеролом. 

*Відмінності вірогідні відносно 

відповідних величин, отриманих 

для батьківського штаму (EG103), з P < 0,05, М ± m,  n = 5-7.  
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Цікаво також зазначити, що мутант ∆SOD2 за росту в присутності 

гліцеролу демонстрував активність СОД нижчу (Рис. 3.25), а за росту в 

середовищі з етанолом (Рис. 3.20) – вищу, ніж вихідний штам у присутності 

відповідних субстратів. Цю відмінність можна знову пов’язати з особливостями 

метаболізму дріжджів у обох випадках. Крім того, дані літератури свідчать про 

те, що Cu,Zn-СОД бере участь не тільки у процесах, пов’язаних з підтримкою 

редокс-гомеостазу [37; 442; 443].
 
 

Беручи до уваги результати, представлені на Рисунках 3.24 і 3.25, можна 

також припустити, що рівень супероксиду у клітинах штамів, що росли 

найповільніше та демонстрували найнижчу активність СОД, був найвищим. На 

користь висловленого припущення свідчать дані, представлені на Рисунку 3.26. 

На ньому показано загальний рівень АФК у S. сerevisiae YPH250 та його 

ізогенних похідних: ΔSOD1, ΔSOD2 та ΔSOD1ΔSOD2, які росли в присутності 

2% глюкози протягом 24 год.  Як бачимо, показники, отримані для мутантних 

клітин, загалом в 1,3-1,5 разів вищі від рівня АФК в клітинах вихідного штаму.  

 

Рисунок 3.26. Загальний рівень 

АФК в S. cerevisiae YPH250 

(вихідний штам) та його 

ізогенних похідних SOD1, 

SOD2 і SOD1SOD2 за росту в 

середовищі YPD протягом 24 год. 

*Відмінності вірогідні відносно 

відповідних величин, отриманих 

для S. cerevisiae YPH250, з P < 

0,05, М ± m,  n = 3–4. 

 

Отже, можна було б очікувати, що рівень окислених білків у клітинах двох 

мутантів (∆SOD1 і ∆SOD1∆SOD2) буде найвищим за росту в присутності 

гліцеролу. Проте несподівано були отримані результати, які свідчать про вищий 
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рівень карбонільних груп білків за використаних тут експериментальних умов у 

клітинах вихідного штаму (Рис. 3.27А). При цьому крива залежності вмісту 

окислених білків від активності СОД має дзвоноподібний характер (Рис. 3.27Б). 

Назагал, порівняно з батьківським штамом мутанти продемонстрували у 1,5 

рази нижчий рівень карбонільних груп білків, який статистично не відрізнявся в 

клітинах трьох дефектних штамів. Таким чином, знову можна припустити, що 

за цих умов Mn-СОД і Cu,Zn-СОД можуть взаємно компенсувати дефіцит одна 

одної, незважаючи на їхню різну внутрішньоклітинну локалізацію. Окрім того, 

низькомолекулярні міметики СОД можуть відігравати певну роль в захисті 

клітини від супероксид-аніону, оскільки рівень карбонільних груп білків у 

клітинах подвійного мутанту статистично не відрізнявся від такого в 

одинарних.  

 

 

Рисунок 3.27. Вміст карбонільних груп білків (А) та кореляція між рівнем 

карбонільних груп білків і активністю СОД (Б) у S. cerevisiae EG103 

(батьківський штам) та його похідних EG110 (SOD2), EG118 (SOD1) і EG133 

(SOD1SOD2) за умов росту, описаних у Рис. 3.25. *Відмінності вірогідні 

відносно відповідних величин, отриманих для батьківського штаму (EG103), з Р 

< 0,05, М ± m,  n = 3-7.  
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Загалом, нижчий рівень карбонільних груп білків у клітинах мутантів 

порівняно з батьківським штамом може свідчити також про наявність 

додаткової системи захисту білків від окислення в клітинах дріжджів, 

дефектних за генами СОД. Наприклад, нещодавно було показано, що дефектні 

за Cu,Zn-СОД дріжджі демонструють вищий рівень глутатіону, ніж 

батьківський штам як в нормі, так і за стресових умов [451]. Крім того, 

наслідком зниження активності СОД може бути й зниження рівня продукту 

СОД реакції, пероксиду водню, внаслідок чого може спостерігатись нижчий 

рівень гідроксильного радикалу, який є основним ініціатором окислення білків 

[414; 452]. Це припущення узгоджується з отриманими раніше у нашій 

лабораторії даними про беззаперечну участь каталази, яка дисмутує H2O2 та 

попереджує утворення HO
•
, у захисті білків від окислення у S. cerevisiae 

YPH250 [6]. Зовсім нещодавно також було показано, що за певних умов 

супероксид захищає дріжджі від токсичної дії пероксиду водню [453], а отже і 

від гідроксильного радикалу. Зокрема, автори виявили, що найчутливіші до 

H2O2 штами характеризуються нижчим внутрішньоклітинним рівнем O2
•−

, як 

наприклад, батьківський штам відносно мутантів, на Рисунку 3.26. 

Ще одним поясненням отриманих нами результатів може бути 

прооксидантна властивість СОД за використаних у цьому дослідженні умов. 

Раніше дзвоноподібний взаємозв’язок між активністю Cu,Zn-СОД, Mn-СОД, а 

також деяких міметиків, з одного боку, та рівнем маркерів окисної модифікації 

біомолекул – з іншого, був отриманий у різних модельних системах in vitro [37; 

38; 141]. Зокрема, вивчення взаємозв’язку між активністю СОД та 

інтенсивністю ПОЛ в ізольованому серці кроля продемонструвало, що за 

невисокої активності СОД рівень пероксидів ліпідів був відносно низьким і 

суттєво зростав за умов збільшення активності ферменту в дослідній системі 

[141]. Автори зробили висновок про існування певних оптимальних 

активностей СОД, відхилення від яких посилює ПОЛ, а отже і розвиток 

оксидативного стресу. В інших модельних системах in vitro було показано, що 



145 

 

Cu,Zn-СОД (але не Mn-СОД) за відповідних умов каталізує утворення 

гідроксильного радикалу з пероксиду водню [39-41; 454]. Отже, за використаних 

у нашому експерименті умов СОД також може виявляти прооксидантні 

властивості. Проте це пояснення не узгоджується із загальноприйнятою 

концепцією про захисну антиоксидантну роль СОД [96; 441].  

З метою спростування або підтвердження цієї суперечності на 

наступному етапі дослідження ми вивчали активність ферментів, які є 

чутливими до окислення. Серед них антиоксидантний фермент каталаза та 

пов’язані з антиоксидантними – ГР і Г6ФДГ, а також деякі дегідрогенази циклу 

Кребса, зокрема ІЦДГ, СДГ та МДГ. Оскільки відомо, що супероксид інактивує 

каталазу [182; 387], низька каталазна активність у дефектних за СОД штамах 

нами була очікуваною (Рис. 3.28А). Порівняльний аналіз каталазної активності 

у батьківському та дефектних штамах свідчить про її значно нижчі значення у 

мутантів:  81% (SOD2), 63% (SOD1) та 45% (SOD1SOD2). Рисунок 3.28Б  

 

 

Рисунок 3.28. Активність каталази (А) та кореляція між активністю СОД і 

каталази (Б) у S. cerevisiae EG103 (батьківський штам), EG110 (SOD2), EG118 

(SOD1) і EG133 (SOD1SOD2) за умов росту, описаних у Рис. 3.25. 

*Відмінності вірогідні відносно відповідних величин, отриманих для 

батьківського штаму (EG103), з Р < 0,05, М ± m,  n = 3-7. 
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демонструє тісний позитивний кореляційний зв'язок між активністю СОД та 

каталази. Нагадаємо, що подібні дані були отримані нами в експериментах, 

описаних у Розділах 3.1.1.2 (Рис. 3.6) і 3.2.1.2. (Рис. 3.23А). 

На Рисунку 3.29А показано активність МДГ у дріжджів досліджуваних 

штамів. Найвища активність ферменту виявлена у клітинах батьківського 

штаму, порівняно з яким дефектні штами демонструють 81% (SOD2), 58% 

(SOD1) і 45% (SOD1SOD2) активності. Тісний взаємозв'язок між 

активністю СОД та МДГ (Рис. 3.29Б) може свідчити також про захисну роль 

СОД стосовно МДГ за цих умов. На противагу цьому, активність МДГ за умови 

культивування дріжджів у присутності етанолу була значно нижчою, ніж у 

клітинах, які росли в середовищі з гліцеролом: у 9,7 (батьківський штам), 7,6 

(SOD2), 3,6 (SOD1) і 2,0 (SOD1SOD2) разів відповідно (Табл. 3.7). 

  

 

 

Рисунок 3.29. Активність МДГ (А) та кореляція між активністю МДГ і СОД (Б) 

у S. cerevisiae EG103 (батьківський штам) та його похідних EG110 (SOD2), 

EG118 (SOD1) і EG133 (SOD1SOD2) за умов росту, описаних у Рис. 3.25. 

*Відмінності вірогідні відносно відповідних величин, отриманих для 

батьківського штаму (EG103), з Р < 0,05, М ± m,  n = 4-7. 
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Активність інших досліджуваних ферментів у клітинах чотирьох штамів 

показана у Таблиці 3.8. У всіх випадках батьківський штам характеризується 

вірогідно вищими активностями СДГ, ІЦДГ і Г6ФДГ. Проте у цьому випадку 

однозначного взаємозв’язку між активностями СОД і цих ферментів немає. 

Наприклад, якщо одинарні мутанти демонстрували подібні величини 

активності СДГ, то активність ІЦДГ була у 2,5 рази вищою в клітинах штаму 

SOD2 порівняно з SOD1. Ймовірно, у цьому разі має важливе значення 

мітохондріальна локалізація Mn-СОД для захисту від окислення та інактивації 

ІЦДГ, але не СДГ. Результати, представлені у Таблиці 3.8, свідчать про те, що 

дефектні штами мають активність ГР та Г6ФДГ нижчу, ніж батьківський штам.  

 

Taблиця 3.8 

 Активність пов’язаних з антиоксидантними ферментів у S. cerevisiae 

EG103 (батьківський штам) та його похідних EG110 (SOD2), EG118 

(SOD1) і EG133 (SOD1SOD2) за росту в присутності гліцеролу 

 

Дріжджі культивували та інкубували як описано на Рис. 3.25. *Вірогідно 

відмінне від відповідних значень, отриманих для батьківського штаму (EG103), 

з P < 0,05, М ± m, n = 4-7. 

 

Фермент 
                        Штам  

EG103 EG110 EG118 EG133  

СДГ 

(нмоль/хвмг білка) 

   

  0,57±0,06 

   

  0,27±0,05* 

   

  0,33±0,08* 

   

  0,41±0,03* 

ІЦДГ 

(нмоль/хвмг білка) 

   

  85,4±5,0 

  

   37,2±5,1* 

   

  14,0±3,3* 

  

  52,9±3,8* 

Г6ФДГ 

(нмоль/хвмг білка) 

    

   122±4 

   

   70,0±17,7* 

   

  67,9±5,6* 

   

  81,9±10,4* 

ГР 

(нмоль/хвмг білка) 

   

  20,1±0,9 

   

   10,7±1,9* 

   

  13,5±3,0* 

  

  12,8±0,9* 
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Незважаючи на те, що основна частина супероксиду утворюється в 

мітохондріях, це може свідчити про те, що, такі цитозольні ферменти як ГР і 

Г6ФДГ теж є мішенями для АФК. 

Оскільки O2
•−

 має негативний заряд, він не може вільно дифундувати 

через мітохондріальну мембрану. Проте певна частина аніон-радикалів 

транспортується аніонними каналами [97; 139]. Відомо, що іn vivo швидкість 

виходу O2
•−

 з мітохондрій  через порин VDAC може становити 41 пмоль 

O2
•−

/хвмг білка [455]. З іншого боку, вторинні АФК, які утворюються 

ферментативним шляхом або спонтанно з O2
•−

,
  
можуть вільно проникати через 

мембрани шляхом простої дифузії. Наприклад, поблизу мітохондріальної 

мембрани, де концентрація протонів дещо вища, утворюється протонована 

форма супероксид-аніон-радикалу HO2
•
, яка не має заряду і тому може вільно 

перетинати біологічні мембрани [96; 97]. Відомо також, що супероксид, 

утворюючись у дихальному ланцюгу мітохондрій, одночасно проникає у 

цитозоль і матрикс [135]. Пероксид водню, який є продуктом дисмутації 

супероксиду, теж здатний дифундувати через біологічні мембрани практично у 

будь-який компартмент клітини.  

На додаток до зазначеного вище, окисна модифікація білків може 

спричинюватись АКС, які утворюються внаслідок ПОЛ та глікації, що, своєю 

чергою, може призводити до інактивації окремих ферментів [130; 254; 267; 456; 

457]. Отже, загалом механізми інактивації  ферментів за умов оксидативного 

стресу є дуже різноманітними. Крім того, залежно від специфічності ферменту 

та експериментальних умов (типу стресового фактору, його інтенсивності та 

часу дії) одні з них можуть переважати над іншими. Водночас, ситуація може 

докорінно змінюватись за будь-яких змін у системі. 

При порівнянні досліджуваних показників, отриманих у цій частині 

роботи, слід зауважити ще одну особливість: одинарні мутанти демонструють 

подібні показники рівня карбонільних груп білків та величини активності 

більшості досліджуваних ферментів (Taбл. 3.8).  Отже, дійсно, незважаючи на 

різну локалізацію Mn-СОД і Cu,Zn-СОД в клітині, їх захисна функція щодо 
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чутливих до окислення ферментів може мати подібний ефект. Ситуація 

видається ще складнішою, якщо взяти до уваги різну локалізацію в клітині не 

тільки ізоферментів СОД, а й мітохондріальної СДГ та цитозольних ГР і 

Г6ФДГ. Існуюча, на перший погляд, невідповідність може бути пояснена 

взаємною компенсацією обох форм СОД, про яку згадувалось вище.  

Аналіз активності ІЦДГ, СДГ, ГР і  Г6ФДГ у подвійного мутанту є ще 

складнішим. У цьому випадку ці показники є нижчими, ніж у батьківського 

штаму, що може пояснюватися їх інактивацією. З іншого боку, активності цих 

ферментів є вищими, ніж в одинарних мутантів. Це може свідчити про певні 

захисні механізми, які активуються за відсутності обох ізоферментів СОД, 

наприклад, підвищенням внутрішньоклітинного рівня відновленого глутатіону 

[451]. Загалом, якщо провести кореляційний аналіз між активністю СОД та 

досліджуваних дегідрогеназ (крім МДГ), то можна зауважити подібний до 

випадку з карбонільними групами білків (Рис. 3.27Б) дзвоноподібний 

нелінійний характер цих залежностей. 

Порівняння активностей ферментів (Табл. 3.7 і 3.8), які визначали у 

клітинах, що росли в присутності етанолу або гліцеролу, можна зазначити, що 

більшість ферментів, а зокрема каталаза, ГР, Г6ФДГ та ІЦДГ, демонструють 

активності значно вищі за росту в присутності етанолу, ніж гліцеролу, що може 

свідчити про вищий оксидантний статус дріжджів, які культивували в 

середовищі з етанолом. 

 

3.2.3. Можлива антиоксидантна/прооксидантна роль Cu,Zn-СОД in 

vivo  

Результати, представлені у попередніх підрозділах (3.2.1 і 3.2.2), свідчать 

про важливу роль Cu,Zn-СОД за аеробного культивування дріжджів у 

середовищах з неферментованими джерелами вуглецю. Відомо також, що цей 

ізофермент є критичним у виживанні мікроорганізмів за дії стресових чинників, 

наприклад, температурного та осмотичного шоку, на пізній стаціонарній фазі 

росту культури, а також за інших умов, які пов’язані зі збільшенням 
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внутрішньоклітинного рівня АФК [135; 139; 141; 443; 449]. Слід зауважити, що 

переважна більшість інформації щодо Cu,Zn-СОД у дріжджів була отримана 

завдяки мутантним штамам.  

У цьому підрозділі ми використали дещо інший експериментальний підхід 

– інгібування Cu,Zn-СОД у мутантних клітинах SOD2, дефектних за Mn-СОД. 

Для цього використали N,N’-диетилдитіокарбамат (ДДК), який інактивує 

Cu,Zn-СОД, вивільнюючи та хелатуючи іони міді з активного центру 

ізоферменту (Рис. 3.30), що було підтверджено раніше у системах як in vitro 

[458; 459], так й in vivo [460]. 

 

                      

Рисунок 3.30. Хелатування N,N’-

диетилдитіокарбаматом іонів міді [458]. 

 

 

3.2.3.1. Ріст S. сerevisiae в присутності інгібітора Cu,Zn-СОД  

На Рисунку 3.31 показано вплив ДДК різних концентрацій на ріст S. 

cerevisiae EG110, який з двох ізоферментів СОД продукує тільки Cu,Zn-СОД. 

Контрольні клітини (без ДДК) досягали стаціонарної фази на 40-у год росту 

(крива 1), тоді як дріжджі, що росли у присутності 20 мкМ (крива 2) та 100 мкМ 

ДДК (крива 3) виходили на стаціонарну фазу відповідно на 45-ту та 80-ту год 

росту.  

Як бачимо, ефект ДДК на культуру дріжджів залежить від концентрації 

реагенту, зі збільшенням якої суттєво зростає тривалість лаг-фази. Інгібітор мало 

впливав на інші характеристики кривих росту дріжджів. Останнє твердження 

витікає з порівняльного аналізу швидкості експоненційного росту (кут нахилу 

кривих росту) та кількості клітин на стаціонарній фазі (максимальне оптичне 

поглинання) у культурах, які росли за присутності ДДК різних концентрацій. 
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Отже, якщо швидкість експоненційного росту та кількість клітин у стаціонарній 

фазі в усіх досліджуваних випадках практично не відрізнялись, то тривалість 

лаг-фази у культурах, які росли у присутності ДДК різних концентрацій, була 

різною. Так, якщо контрольна культура (без ДДК) практично відразу входила в 

експоненційний ріст, то дріжджі, які культивували у присутності 20 мкМ і 100 

мкМ ДДК,  переходили на експоненційну фазу тільки відповідно після 16-ої і 40-

ої год росту. Слід зазначити, що за присутності 1 М ДДК у середовищі 

культивування дріжджі не росли навіть після 45-ти год інкубації (не показано). 

 

Рисунок 3.31. Криві росту S. 

сerevisiae EG110 (∆Mn-SOD) у 

присутності ДДК різних 

концентрацій: 1) контроль (без 

ДДК); 2) 20 мкM ДДК; 3) 100 мкM 

ДДК. Наведено дані типового 

експерименту. 

 

 

Однією з можливих причин ефектів, описаних вище, може бути 

інгібування Cu,Zn-СОД. Проте, оскільки клітини подвійного мутанту здатні 

рости за аеробних умов (Рис. 3.19 і 3.24), не можна виключити й інші 

цитотоксичні ефекти ДДК. Зокрема, відомо, що ДДК подібним до Cu,Zn-СОД 

чином може пригнічувати активність інших ферментів, зокрема 

ксантиноксидази [461]. 

 

3.2.3.2. Вплив N,N’-диетилдитіокарбамату на активність 

антиоксидантних ферментів та рівень окислених білків 

З метою перевірки висловленого вище припущення про інгібування Cu,Zn-

СОД in vivo як причину сповільненого росту дріжджів для наступних 

експериментів використовували клітини, які інкубували з ДДК різних 
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концентрацій (від 0,1 до 10,0 мМ). Як й очікувалось, обробка клітин ДДК 

призводила до інгібування СОД (Рис. 3.32). Причому ефект залежав від 

концентрації ДДК. Так, за концентрації інгібітора 0,1 мМ активність СОД 

практично не змінювалася, але за вищих його концентрацій активність ферменту 

знижувалась на 43% (1 мМ), 59% (5 мМ) та 75% (10 мМ) порівняно з контролем 

(без ДДК). Таким чином, це свідчить на користь висловленої вище думки про 

можливе пригнічення аеробного росту дріжджів, які продукують тільки Cu,Zn-

СОД, внаслідок інгібування цього ізоферменту ДДК. Слід зауважити, що Cu,Zn-

СОД, окрім підтримки редокс-гомеостазу, виконує й інші важливі функції, які 

теж можуть визначати особливості росту дріжджів [37; 442; 443]. Наприклад, 

Cu,Zn-СОД залучена до регуляції активності пентозофосфатного шунту і 

активності Г6ФДГ, та слугує буферною системою іонів міді і цинку in vivo [462]. 

Крім того, зниження активності СОД може спричинювати суттєві зміни рівня 

продуктів окислення важливих біологічних речовин.  

 

 Рисунок 3.32. Активність СОД у S. 

cerevisiae EG110 (∆Mn-SOD) після 

інкубації з ДДК різних концентрацій. 

Дріжджі вирощували в середовищі 

YPD протягом 72-х год (стаціонарна 

фаза), переносили у 0,9% розчин 

NaCl і додавали відповідні кількості 

ДДК з наступною інкубацією за       

28 °С протягом 24-х год. *Bірогідно 

відрізняється від відповідних контрольних значень (без ДДК) з P < 0,025 М ± m, 

n = 4-5.  

 

Для оцінки взаємозв’язку між інгібуванням Cu,Zn-СОД та процесами 

вільнорадикального окислення, ми порівняли рівень карбонільних груп білків у 

клітинах дріжджів, які інкубували з ДДК різних концентрацій. З Таблиці 3.9 
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видно, що показник зростав  приблизно в 1,5 рази у відповідь на дію 0,1-5,0 мМ 

ДДК, але при наступному збільшенні концентрації ДДК – знижувався, 

повертаючись до величин, отриманих для контролю. Оскільки отримана 

залежність була нелінійною, для деталізації дослідження був вивчений вплив 

ДДК на активність інших антиоксидантних та пов’язаних з ними ферментів, які 

разом із СОД у значній мірі визначають редокс-статус клітин, а також рівень 

маркерів оксидативного стресу. З іншого боку, ці ферменти, як і переважна 

більшість білків, є чутливими до окислення. 

 

Taблиця 3.9  

Рівень карбонільних груп білків та активність антиоксидантних і 

пов’язаних з ними ферментів у S. cerevisiae EG110 (∆Mn-SOD) після 

інкубації з ДДК різних концентрацій 

 

Дріжджі культивували та інкубували як описано на Рис. 3.32. *Вірогідно 

відмінне від відповідних значень, отриманих для контролю (без ДДК), з P < 0,05, 

М ± m, n = 4-7.  

 

 

[ДДК], мM 

Показник 

КБ 

(нмоль/мг 

білка) 

ГР 

(нмоль/хв 

мг білка) 

ІЦДГ 

(нмоль/хв

мг білка) 

Г6ФДГ 

(нмоль/хв

мг білка) 

каталаза 

(мкмоль/хв

мг білка) 

0 3,54±0,4 

 

6,95±0,60 

 

20,1±1,0 82,3±4,9 37,9±4,2 

 

0,1 4,67±0,49 

 

10,0±1,3* 

 

22,1±1,6 94,5±6,6 

 

34,0±3,0 

 

1,0 5,02±0,64* 

 

11,5±0,71* 

 

24,3±3,0 

 

97,0±4,3* 

 

28,0±2,2* 

 

2,5 5,32±0,75* 

 

9,16±0,59* 27,9±3,7* 

 

98,3±4,8* 26,1±1,9* 

 

5,0 5,27±0,83* 

 

11,9±1,67* 24,3±2,2* 

 

104±8* 

 

24,5±1,6* 

 

7,5 4,74±0,67 

 

10,8±1,54* 

 

28,3±3,4* 

 

107±8* 

 

23,5±1,3* 

 

10,0 3,52±0,26 10,9±1,29* 27,8±1,3* 111±8* 18,6±1,7* 
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Таблиця 3.9 демонструє активність ГР, ІЦДГ, Г6ФДГ та каталази у 

клітинах дріжджів після їхньої інкубації з ДДК різних концентрацій. Як бачимо 

з таблиці, присутність ДДК по-різному впливала на активність різних ферментів. 

Зокрема, активність ГР зростала в 1,4-1,7 рази внаслідок інкубації дріжджів з 

ДДК порівняно з контрольними клітинами (без ДДК). Активність ІЦДГ не 

змінювалась за дії 0,1-10,0 мМ ДДК, але в присутності 2,5, 5,0, 7,5 і 10,0 мM 

зростала відповідно на 39%, 49%, 41% та 38% порівняно з контролем. 

Активність Г6ФДГ поступово зростала за всіх використаних концентрацій ДДК, 

досягаючи вищих від контролю величин на 15%, 26% і 35% за дії відповідно 0,1, 

5,0 і 10 мM ДДК. На відміну від згаданих вище ферментів, інкубація дріжджів з 

ДДК призводила до поступового зниження активності каталази. Так, активність 

цього ферменту знижувалась на 26% від контрольного значення вже за 

присутності 1,0 мМ ДДК, та продовжувала поступово знижуватись до 

мінімального значення, отриманого у присутності 10 мМ ДДК  (у 2 рази 

нижчого від контролю). 

Виникає очевидне питання: отримані ефекти спричинені зниженням 

активності СОД чи безпосереднім впливом ДДК на досліджувані показники? 

Оскільки дія інгібітора не завжди може бути спрямована тільки на обраний для 

вивчення фермент, подібні дослідження передбачають виконання контрольних 

дослідів. Для цього нами були проведені аналогічні експерименти з 

використанням штаму, дефектного за обома ізоферментами Cu,Zn- та Mn-СОД. 

Як наслідок, було встановлено, що інкубація клітин подвійного мутанту з ДДК 

не вплинула на жоден з досліджуваних параметрів (не показано). Таким чином, 

отримані ефекти, найімовірніше, спричинені інгібуванням Cu,Zn-СОД, а не 

іншими чинниками, пов’язаними з дією ДДК. 

Рисунки 3.33 і 3.34 демонструють цікаві кореляційні зв’язки, які були 

виявлені у цьому дослідженні. Тісний взаємозв’язок між рівнем карбонільних 

груп білків та активністю СОД (Рис. 3.33) представлений дзвоноподібною 

залежністю. Найвищий вміст карбонільних груп білків було отримано не в 

клітинах, які були піддані дії найвищих з використаних у цьому дослідженні 
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концентрацій інгібітора ДДК (10 мМ) і з найнижчою активністю СОД (68 Од/мг 

білка), а в клітинах, які інкубували з 2,5-5,0 мМ ДДК, що відповідало активності 

СОД 111-121 Од/мг білка. Таким чином, можна припустити, що найкращий 

захисний ефект від окислення білків за даних умов СОД має за її найвищих та 

найнижчих активностей. За активностей СОД, які відповідають максимальному 

рівню карбонільних груп білків, прооксидантно-антиоксидантий баланс 

можливо зсувається в бік окислення, що призводить до зростання рівня 

окислених білків. 

 

 

Рисунок 3.33. Кореляція між 

рівнем карбонільних груп 

білків і активністю СОД у S. 

cerevisiae EG110 (∆Mn-SOD) 

після інкубації з ДДК різних 

концентрацій. Дріжджі 

культивували та інкубували як 

описано на Рис. 3.32, М ± m,  

n = 4-6. 

 

   

Інше пояснення отриманого ефекту може бути наступним – за високих 

концентрацій ДДК, який зв’язує іони міді (Рис. 3.30), може діяти як міметик 

СОД та/або зменшувати ймовірність реакції Фентона за участю міді. Якщо ці 

припущення вірні, то описані вище ефекти не повинні залежати від присутності 

Cu,Zn-СОД. Проте, як було вказано вище, при використанні штаму, який не 

продукує жодного з ізоферментів СОД, рівень карбонільних груп білків не 

змінювався за жодної з використаних у цьому дослідженні концентрацій ДДК. 

Цей результат свідчить на користь нашого припущення про вплив інгібування 

Cu,Zn-СОД на рівень карбонільних груп білків. 
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Рисунок 3.34. Кореляція між активністю Г6ФДГ і СОД (А) та каталази і СОД (Б) 

у S. cerevisiae EG110 (∆Mn-SOD) після інкубації з ДДК різних концентрацій. 

Дріжджі культивували та інкубували як описано на Рис. 3.32, М ± m, n = 4-5. 

 

Слід зазначити, що у попередніх дослідженнях in vitro, де вивчали очищені 

білки Cu,Zn-СОД та Mn-СОД, а також деякі міметики СОД, теж були отримані 

дзвоноподібні криві залежності рівня маркерів окислення біомолекул від 

активності СОД [37; 38; 141]. Пояснення, що пропонувались авторами, полягали 

у наступному: зростання активності СОД призводить до збільшення продукції 

пероксиду водню, який є продуктом СОД реакції, та гідроксильного радикалу 

внаслідок пероксидазної активності СОД. При цьому, передусім, Н2О2 і НО˙ є 

відповідальними за окислення біомолекул у живих клітинах [414]. Крім того, 

дослідження здатності нативних СОД та міметиків СОД захищати фероцианід та 

тіоли від окислення, спричиненого АФК, підтвердили, що нелінійна залежність 

пов’язана зі значним підвищенням рівня пероксиду водню у системі [38]. В 

інших модельних дослідженнях було показано, що СОД демонструє 

прооксидантні властивості внаслідок утворення з пероксиду водню 
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високореакційного гідроксильного радикалу [39-41; 454]. У будь-якому разі 

незвичайна дзвоноподібна крива може бути пояснена можливими за певних 

умов прооксидантними властивостями СОД. Як вже згадувалось вище, McCord 

висловив припущення, що тільки певні оптимальні кількості СОД можуть 

забезпечувати необхідний прооксидантно-антиоксидантний баланс. При цьому 

будь-які інші відмінні від оптимальних концентрації СОД призводять до 

розвитку оксидативного стресу [141].   

Раніше було показано, що дефект за геном SOD1 призводить до зростання 

інтенсивності процесів окислення в клітинах дріжджів [444; 449]. Зокрема, 

дріжджі, що несуть мутацію у гені SOD1, характеризуються набагато вищим 

рівнем окисленого глутатіону, ніж вихідний батьківський штам [451]. 

Результати, отримані у нашому дослідженні, узгоджуються зі згаданими вище 

даними, оскільки інгібування Cu,Zn-СОД внаслідок інкубації дріжджів з ДДК, 

призводило до компенсаторного зростання активності ГР (Табл. 3.9). З іншого 

боку, підвищене використання відновленого глутатіону функціонально 

пов’язане зі зниженням рівня NADPН, оскільки загальний внутрішньоклітинний 

рівень NADPН є нижчим на 30-40% у мутанту ∆SOD1 порівняно з батьківським 

штамом [462]. При цьому основним джерелом NADPН є пентозофосфатний 

шлях, у якому Г6ФДГ – ключовий фермент. Це пояснює зростання активності 

Г6ФДГ у нашому дослідженні (Табл. 3.9). На Рисунку 3.34А показано тісний 

негативний кореляційний зв’язок між активністю Г6ФДГ та СОД. Подібну 

негативну кореляцію до наведеної на Рисунку 3.34А, виявлено і для пари ІЦДГ 

та СОД (не показано). Такий взаємозв’язок СОД з обома дегідрогеназами може 

бути пояснений як компенсаторна реакція дріжджів на інгібування Cu,Zn-СОД. 

Відомо також, що ГР може використовувати NADН для відновлення окисленого 

глутатіону, але у цьому разі її ефективність у 100 разів нижча, ніж у присутності 

NADPН [6].  

Протилежну картину демонструє кореляційний аналіз активностей СОД та 

каталази (Рис. 3.34Б). У цьому разі спостерігається тісна позитивна кореляція. 

Вище було зазначено, що зниження активності каталази за дії ДДК не є 
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наслідком прямої дії ДДК на цей фермент, оскільки у подвійного мутанту, 

дефектного за обома ізоферментами СОД, інкубація дріжджів з ДДК жодним 

чином не впливала на активність каталази. Нагадаємо, що подібний тісний 

взаємозв’язок між каталазою та СОД був виявлений нами раніше за інших 

експериментальних умов у Розділах 3.1.1.2 (Рис. 3.6), 3.2.1.2 (Рис. 3.23А) і 

3.2.2.2 (Рис. 3.28Б).  

 

 

Підсумки до Розділу 3.2 

Використання дефектних за різними ізоферментами СОД мутантів та 

інгібітора ДДК дозволило встановити, що критичним у забезпеченні аеробного 

росту дріжджів у присутності неферментованих джерел вуглецю є ізофермент 

Cu,Zn-СОД. Водночас, незважаючи на різну локалізацію Mn-СОД і Cu,Zn-СОД 

в клітині, обидва ізоферменти можуть до певної межі компенсувати відсутність 

одине одного, і їхня захисна функція щодо чутливих до окислення білків може 

мати подібний ефект. Про це свідчать дані щодо особливостей росту, 

активностей ферментів антиоксидантного захисту, циклу Кребса та рівня 

окислених білків у досліджуваних культур. 

Порівнюючи показники, які визначали у клітинах, що росли у 

присутності етанолу або гліцеролу, можна зазначити, що більшість ферментів, а 

зокрема каталаза, ГР, Г6ФДГ та ІЦДГ, демонструють активності значно вищі за 

росту в присутності етанолу, ніж гліцеролу, що може свідчити про вищий 

оксидантний статус дріжджів, які культивували у присутності етанолу. 

Аналіз кореляційних зв’язків між досліджуваними показниками свідчить 

про те, що СОД захищає каталазу, Г6ФДГ та ІЦДГ від інактивації окисленням, 

оскільки за певних умов ці ферменти є чутливими до АФК. Подібно до даних, 

представлених у попередньому розділі, виявлено тісний взаємозв’язок між 

активностями СОД і каталази.  

Загалом, нижча активність СОД та нижчий при цьому рівень карбонільних 

груп білків у клітинах мутантів порівняно з батьківським штамом може 

свідчити про наявність додаткової системи захисту білків від окислення в 
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клітинах дріжджів, дефектних за генами СОД. Ще одним поясненням цього 

феномену може бути прооксидантна властивість СОД in vivo. На користь такого 

висновку свідчить раніше зроблений висновок про існування в системах in vitro 

певної оптимальної концентрації/активності СОД, відхилення від якої посилює 

прооксидантні процеси, а отже і розвиток оксидативного стресу.  



160 

 

Розділ 3.3. Карбонільний/оксидативний стрес у S. cerevisiae 

 В модельних дослідженнях in vitro показано, що фруктоза порівняно з 

іншими моносахаридами, наприклад глюкозою, за умови короткотривалої 

інкубації ефективніше захищає культури гепатоцитів щурів, астрогліальних та 

інших клітин від оксидативного стресу [42; 43; 48]. З іншого боку, чисельні 

експериментальні дані, отримані переважно на щурах, свідчать про 

небезпечність тривалого споживання фруктози, оскільки це може призводити 

до розвитку метаболічного синдрому, ожиріння, цукрового діабету, гіпертезії, 

хвороб нирок, серця, печінки тощо [13; 42-45; 47]. Механізми захисних ефектів 

фруктози та розвитку порушень, спричинених тривалим споживанням 

фруктози, залишаються вивченими недостатньо. Ми припустили, що обидва 

ефекти можуть бути тісно пов’язані з такими неферментативними процесами як 

глікоксидація, вільнорадикальна модифікація та автоокислення вуглеводів і їх 

похідних, що, своєю чергою, може призводити до утворення АКС і АФК та, як 

наслідок, до розвитку оксидативного/карбонільного стресу [130; 254].  

 

3.3.1. Фруктоза та глюкоза як ініціатори глікоксидації in vitro 

  Незважаючи на те, що альдегідні групи внаслідок їх більшої 

електрофільності є активнішими за кетогрупи, а отже альдози є 

реакційноздатнішими, ніж відповідні кетози, в літературі існують досить 

суперечливі порівняльні дані щодо хімічної активності глюкози та фруктози. 

Хоча є певні роботи, які свідчать про вищу реакційну здатність глюкози 

порівняно з фруктозою в неферментативних процесах [463-465], у значно 

чисельніших експериментах in vitro представлено протилежні дані [10; 277; 

373].
 
При цьому роботи in vitro найчастіше проводять з використанням водних 

розчинів відповідних вуглеводів або очищених білків, наприклад колагену та 

альбуміну, які інкубують у присутності вуглеводів. Для порівняння здатності 

глюкози і фруктози брати участь в утворенні продуктів глікоксидації in vitro у 

нашому дослідженні ми використали дві модельні системи: 1) розчини глюкози 

(100 мM) і фруктози (100 мM), які інкубували у 50 мM KФБ (pH 7,0) зa 28 °C 
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протягом 14-ти діб (Розділ 3.3.1.1.); та 2) безклітинні екстракти дріжджів, які 

інкубували зa 28 °C протягом 14-ти діб у KФБ (pH 7,0), що містив 100 мM 

глюкозу або фруктозу (Розділ 3.3.1.2.). 

 

3.3.1.1. Автоокислення фруктози in vitro вираженіше підвищує рівень 

активних форм, ніж автоокислення глюкози 

Добре відомо, що внаслідок автоокислення редукуючих вуглеводів та 

деяких їхніх похідних утворюються АФК і АКС [261; 262; 277; 466]. Рисунок 

3.35 демонструє  утворення  продуктів  автоокислення  глюкози і фруктози  

   

Рисунок 3.35. Часова динаміка 

утворення продуктів автоокислення 

внаслідок інкубації глюкози (100 

мM) і фруктози (100 мM) в 50 мM 

KФБ (pH 7,0): загальний рівень АФК 

(A), HO
•
 (Б) та α-дикарбонільних 

сполук (В). *Bірогідно відрізняється 

від відповідних початкових значень 

та 
#
відповідних значень, отриманих 

для глюкози, з P < 0,05, М ± m, n = 4-6.  
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внаслідок інкубації розчинів цих моносахаридів у KФБ за 28 °С. Як бачимо, 

загальний рівень АФК не змінювався протягом 5-ти діб інкубації глюкози (Рис. 

3.35A). При наступній інкубації протягом 7-14-ти діб показник знижувався 

приблизно на 20% від початкового значення. У розчині фруктози, загальний 

рівень АФК вихідно був вищим у 7,2 рази, ніж у розчині глюкози. Показник 

поступово зростав із часом інкубації, сягаючи найвищого значення на 2-гу добу 

(у 18 разів вище від початкового значення). Після чого параметр значно 

знижувався протягом наступної інкубації розчину фруктози, досягаючи на 5-14-

ту доби тих самих значень, що були отримані для розчину глюкози.  

При цьому рівень гідроксильного радикалу дещо знижувався (Рис. 3.35Б), 

а α-дикарбонільних сполук практично не змінювався (Рис. 3.35В) протягом 

інкубації обох досліджуваних розчинів вуглеводів. Слід зауважити, що рівень 

HO
•
 та α-дикарбонільних сполук був загалом вищим у розчині фруктози 

відповідно у 2,3 і 3,6 разів, ніж у розчині глюкози на початку та протягом 

всього періоду інкубації. 

 

3.3.1.2. Фруктація значніше, ніж глюкація, підвищує рівень продуктів 

глікоксидації in vitro 

Глікація за участю глюкози (глюкація) та фруктози (фруктація) 

призводить до утворення проміжних активних продуктів (АФК і α-

дикарбонільних сполук), а також кінцевих продуктів глікоксидації 

(карбонільних груп білків і КПГ) [217; 225; 226; 277].  

Рисунок 3.36 демонструє рівень інтермедіатів глікоксидації в 

безклітинних екстрактах дріжджів, які інкубували з глюкозою і фруктозою. У 

присутності глюкози загальний рівень АФК та HO
•
 залишався близьким до 

початкових значень протягом всього періоду інкубації (Рис. 3.36A і Б). Якщо 

вихідно параметри не відрізнялися в екстрактах, які інкубували у присутності 

глюкози і фруктози, то ці показники ставали вищими у присутності фруктози, 

починаючи з 3-ої доби інкубації та продовжували зростати і далі. Рівень α-

дикарбонільних сполук був загалом у 1,5-3,2 рази вищим у присутності 
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фруктози, ніж глюкози, і зростав в обох випадках протягом всього періоду 

інкубації (Рис. 3.36В). 

Рисунок 3.36. Часова динаміка 

утворення проміжних продуктів 

глікоксидації внаслідок інкубації 

безклітинних екстрактів з 

глюкозою (100 мM) і фруктозою 

(100 мM) в 50 мM KФБ (pH 7,0): 

загальний рівень АФК (A), HO
•
 (Б) 

та α-дикарбонільних сполук (В). 

*Bірогідно відрізняється від 

відповідних початкових значень та 

#
відповідних значень, отриманих 

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

 

На Рисунку 3.37 показано рівень кінцевих продуктів глікоксидації в 

безклітинних екстрактах дріжджів, які інкубували з досліджуваними 

моносахаридами. Рівень карбонільних груп білків зростав з часом інкубації, 

досягнувши максимального значення, яке було в обох випадках у 4 рази вищим 

від відповідних контрольних значень, на 7-му добу (Рис. 3.37A). Зі збільшенням 

тривалості інкубації до 14-ї доби параметр дещо знижувався, але при цьому 
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залишався вищим від відповідних контрольних величин. Слід зауважити, що у 

випадку інкубації з фруктозою отримані значення були вищими, ніж відповідні 

величини, отримані за інкубації з глюкозою. Рівень КПГ і пентозидину 

поступово зростав протягом всього періоду інкубації екстрактів з вуглеводами 

(Рис. 3.37Б і В). Вихідно величини досліджуваних параметрів були подібними у 

розчинах, які містили глюкозу та фруктозу, але починаючи з 5-ї доби інкубації, 

показники ставали вищими у присутності фруктози: КПГ – в 1,3 рази і 

пентозидин – в 1,7 разів порівняно з екстрактами, які інкубували з глюкозою. 

  

Рисунок 3.37. Часова динаміка 

утворення кінцевих продуктів 

глікоксидації внаслідок інкубації 

безклітинних екстрактів з глюкозою 

(100 мM) і фруктозою (100 мM) в 50 

мM KФБ (pH 7,0): рівень 

карбонільних груп білків (A), 

загальний рівень КПГ (Б) та 

пентозидину (В). *Bірогідно відрізняється від відповідних початкових значень 

та 
#
відповідних значень, отриманих для глюкози, з P < 0,05, М ± m, n =4-6.  

 

Отже, як бачимо з Рисунків 3.35-3.37, в обох системах in vitro в 

присутності фруктози утворюються вищі кількості активних інтермедіатів 
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(АФК та α-дикарбонільних сполук), а також кінцевих продуктів глікоксидації 

(карбонільних груп білків і КПГ), ніж у присутності глюкози. Отримані 

результати добре узгоджуються з чисельними даними літератури, які свідчать 

про сильнішу реакційну здатність фруктози, яка продукує більші кількості 

АФК і АКС in vitro, ніж глюкоза [277; 373; 467; 468].  

Одним з можливих пояснень нижчої реакційної здатності глюкози, що 

ніби-то суперечить аксіомам загальної органічної хімії, є здатність цього 

моносахариду формувати у водних розчинах стабільну циклічну молекулу 

(глюкопіранозу та/або глюкофуранозу). Це значно знижує хімічну активність 

глюкози [217; 467-469]. Фруктоза також утворює обидві піранозну та 

фуранозну структури [470]. Проте фруктоза у значно більших кількостях 

знаходиться у розчинах як хімічно активна лінійна ациклічна сполука, ніж 

глюкоза. Відомо, що співвідношення ациклічних форм глюкози і фруктози у 

водних розчинах становить відповідно 0,001-0,002% та 0,7% [200; 471].  

Відносно високий рівень продуктів глікоксидації, які утворюються в 

присутності фруктози, можуть слугувати поясненням її шкідливих ефектів 

внаслідок тривалого використання цього моносахариду в різних 

експериментальних моделях [14; 472-474]. Підвищений рівень АФК і АКС 

поступово призводить до окисного пошкодження біомолекул, що, своєю 

чергою, може спричиняти різноманітні дисфункції за тривалого використання 

фруктози.  

 

3.3.2. Фруктоза і глюкоза по-різному впливають на S. сerevisiae 

3.3.2.1. Фруктоза сильніше знижує життєздатність дріжджів, ніж 

глюкоза  

Беручи до уваги різну здатність глюкози і фруктози генерувати АКС та 

АФК у системах in vitro [277], у цьому дослідженні ми порівняли їхні ефекти in 

vivo у клітинах S. сerevisiae . Рисунок 3.38 демонструє репродуктивну здатність 

дріжджів (А) та кількість мертвих клітин (Б) у культурах, які росли протягом 

21-ї доби у середовищах з глюкозою і фруктозою різних концентрацій. Як 
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бачимо, найнижчою репродуктивна здатність та життєздатність загалом були за 

культивування дріжджів у середовищах з найвищою концентрацією 

моносахаридів (4,0%). І навпаки, найвищими ці показники були у культурах, 

які росли в присутності вуглеводів найнижчих концентрацій (0,5%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.38. Репродуктивна здатність (А) та кількість мертвих клітин (Б) в 

культурах S. сerevisiae YPH250* за їхнього росту в присутності глюкози та 

фруктози різних концентрацій. Наведено дані типового експерименту. *Тут і всюди 

в Розділі 3.3, окрім вказаних експериментів, використано S. сerevisiae YPH250. 
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З часом культивування здатність утворювати колонії поступово 

знижувалась, а кількість мертвих клітин зростала в усіх дослідних культурах. 

Проте ефект залежав від концентрації та типу вуглеводу в середовищі 

культивування. Зокрема, кути нахилу ліній тренду у кожному з випадків, 

відображені коефіцієнтами регресії у відповідних рівняннях на Рисунку 3.38, 

свідчать про різну швидкість процесу у різних культурах. Порівняння цих 

коефіцієнтів говорить про те, що здатність утворювати колонії та 

життєздатність загалом знижувались найшвидше за культивування дріжджів у 

середовищі з 4% моносахаридами. І навпаки, найповільніше ці показники 

знижувались у культурах, які росли у присутності вуглеводів найнижчих 

концентрацій (0,5%). 

Важливим також є те, що фруктоза порівняно з глюкозою призводила до 

інтенсивнішого зниження репродуктивної здатності (Рис. 3.38A) та загибелі 

дріжджів (Рис. 3.38Б). Слід зауважити, що такі відмінності спостерігались 

тільки для вуглеводів за концентрацій 2,0% та 4,0%, але не у разі 0,5%.  

Зазвичай для культивування S. сerevisiae застосовують 2,0% глюкозу. 

Водночас, присутність 4,0% глюкози в середовищі культивування вважається 

такою, що викликає у дріжджів осмотичний шок [439]. Для створення умов 

“помірного обмеження калорій” (moderate calorie restriction) або “помірного 

голодування” (mild starvation) до середовища культивування дріжджів зазвичай 

додається глюкоза за концентрації 0,5% та нижче, при цьому тривалість життя 

дріжджів суттєво зростає [475-479]. Таким чином, ґрунтуючись на даних, 

отриманих нами та іншими авторами, можна припустити, що клітини дріжджів 

швидше старіють у присутності вуглеводів високих концентрацій. Ми також 

припустили, що клітини швидше старіють у присутності 2,0% і 4,0% фруктози, 

ніж глюкози відповідних концентрацій.  

Назагал, описані вище результати та висловлені припущення добре 

узгоджуються з особливостями кривих росту дріжджів у середовищах з 

глюкозою і фруктозою різних концентрацій (Рис. 3.39). Аналіз основних 

параметрів росту, таких як тривалість лаг-фази та час подвоєння кількості  
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Рисунок 3.39. Криві росту S. 

cerevisiae у присутності 0,5% 

(А), 2% (Б) та 4% (В) глюкози чи 

фруктози. *Вірогідно відмінне 

від відповідних значень, 

отриманих для клітин, що росли 

у присутності глюкози, з  Р < 

0,05, М ± m, n = 5. 

 

клітин (Табл. 3.10), вказує на пришвидшення росту культур дріжджів зі 

збільшенням концентрації моносахариду, незалежно від його типу. За 

вирощування дріжджів у присутності 2,0 та 4,0% вуглеводів культури, які 

росли в середовищі з фруктозою, знаходились у лаг-фазі дещо довше, ніж ті, що 

росли з глюкозою. Проте тривалість лаг-фази майже не відрізнялась у 

культурах, що росли за концентрації вуглеводів 0,5%. Якщо ж порівняти час 

подвоєння кількості клітин у досліджуваних культурах на експоненційній фазі 

росту, то можна зауважити, що клітини розмножувались швидше в 

середовищах, які містили  фруктозу. Слід також зазначити, що у стаціонарній 

фазі кількість клітин у культурах, які росли в середовищі з 0,5% фруктозою, 

була вірогідно вищою, ніж кількість клітин у культурах, що росли в 

присутності 0,5% глюкози.      
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                                                                                                                   Таблиця 3.10  

Параметри росту культур S. сerevisiae протягом росту в присутності 

глюкози та фруктози різних концентрацій 

 

*Вірогідно відмінне від відповідних значень, отриманих для клітин, які 

росли в присутності глюкози; 
+
Вірогідно відмінне від відповідних значень за 

0,5% вмісту вуглеводів; 
#
Вірогідно відмінне від відповідних значень за 2% 

вмісту вуглеводів, Р < 0,05, М ± m, n = 5. 

 

Порівнюючи кількість колонієутворюючих одиниць та живих клітин у 

дослідних культурах, ми звернули увагу на те, що перший показник завжди був 

нижчим, ніж другий (Рис. 3.40). Добре відомо, що деякі метаболічно активні 

клітини не здатні до репродуктивного відтворення [368]. Отже, за умов нашого 

експерименту певна кількість живих клітин не формувала колоній. Можна 

припустити, що живі, але репродуктивно неактивні клітини знаходились у стані 

апоптозу. На цей момент, на жаль, ми не маємо експериментальних 

підтверджень на користь цієї гіпотези, але наше припущення узгоджується з 

Вміст  вуг- 

леводів 

 

Параметр 

Глюкоза, % Фруктоза, % 

0,5 2,0 4,0 0,5 2,0  4,0 

Тривалість 

лаг-фази, 

год 

7,99±0,27 6,13±0,26
+
 4,8±0,12

+#
 7,67±0,14*

 
7,48±0,15* 5,15±0,11*

+#
 

Час 

подвоєння 

кількості 

клітин, год 

2,02±0,03 1,59±0,08
+
 1,38±0,07

+#
 1,72±0,04* 1,42±0,04*

+
 1,23±0,03*

+#
 

к
іл

ь
к
іс

ть
 к

л
іт

и
н

×
1

0
6
/м

л
 

1 

доба 
128±5 110±5

+
 129±6

# 
158±11* 127±4*

+
 128±6

+
 

3 

доба 
158±9

 
148±7

 
155±6

 
179±6* 153±7

+
 155±5

 

5 

доба 
183±10

 
169±8

 
159±7

+
 210±12

 
179±4

+
 162±4

+
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даними, отриманими Granot з колегами [480-483]. Зокрема, автори виявили, що 

інкубація S. cerevisiae в розчинах глюкози або фруктози за відсутності інших 

живильних речовин призводить до значної втрати життєздатності клітин 

внаслідок апоптозу. Цікаво, що таких клітин у нашому експерименті завжди  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.40. Кількість живих клітин S.  сerevisiae, які не утворюють колоній,  

вирощених в присутності глюкози та фруктози різних концентрацій. Наведено 

дані типового експерименту. 

 

було більше за умов їхнього вирощування в присутності глюкози. Проте, 

незважаючи на тип моносахариду в середовищі культивування, їхня кількість 

збільшувалась зі збільшенням концентрації вуглеводу. У роботах згаданих 

вище авторів встановлено, що за низьких концентрацій моносахаридів (0,1-

0,2%) кількість апоптичних клітин була вищою в присутності глюкози, а не 

фруктози. Зі збільшенням концентрації гексоз (>1%) інтенсивність апоптозу 

була приблизно однаковою в обох досліджуваних випадках [482]. 
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3.3.2.2. Рівень показників карбонільного/оксидативного стресу вищий в 

присутності фруктози, ніж глюкози 

Рівень карбонільних груп білків вважається надійним маркером 

фізіологічного стану організму. Зростання цього показника супроводжує 

розвиток різноманітних фізіологічних та патологічних процесів, і зокрема, 

відображає старіння організму [413; 414; 484; 485]. Оскільки ріст дріжджів у 

присутності фруктози призводив до їхньої швидшої загибелі, ніж у присутності 

глюкози, ми дослідили рівень карбонільних груп білків у клітинах, які 

культивували в середовищах з цими моносахаридами різних концентрацій. Як й 

очікувалось, показник поступово зростав з часом росту, відображаючи старіння 

дріжджів (Рис. 3.41). Загалом, вміст карбонільних груп білків сягав найвищого 

значення на 5-ту добу росту, де був у 2-5 разів вищий, ніж на 14-ту год.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.41. Часова динаміка концентрації карбонільних груп білків у S. 

сerevisiae за росту в присутності глюкози та фруктози різних концентрацій. 

Вірогідно відмінне від відповідних значень: *на 14-ту год росту; та 
#
отриманих 

для клітин, що росли в присутності глюкози, з Р < 0,05, М ± m, n = 4-8. 

 

Порівняння рівня карбонільних груп білків у клітинах, які культивували у 

присутності глюкози і фруктози за їхніх вищих концентрацій (2,0 і 4,0%), 
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свідчить про вищий показник відповідно в 1,3 та 2,2 рази за росту в присутності 

фруктози, ніж глюкози. Проте, як і в попередніх випадках (Рис. 3.38) ми не 

виявили відмінностей між клітинами, що росли у середовищі з 0,5% фруктозою 

і 0,5% глюкозою. Слід зазначити, що рівень карбонільних груп білків є також 

надійним маркером карбонільного/оксидативного стресу [468; 474; 485; 486]. 

Таким чином, отримані результати можуть свідчити про різну інтенсивність 

стресу у дріжджів, що росли у середовищах з вищими концентраціями глюкози 

і фруктози.  

Це припущення узгоджується також з відмінностями між двома дослідними 

групами клітин щодо внутрішньоклітинного рівня глікогену, α-дикарбонільних 

сполук та АФК. Таблиця 3.11 демонструє згадані вище параметри, які 

оцінювали в клітинах дріжджів протягом їхнього 5-ти добового росту в 

присутності 2,0% глюкози і 2,0% фруктози. З таблиці видно, що вміст глікогену 

в клітинах поступово зростає з часом культивування. Так, порівняно з 

відповідними показниками, отриманими на 14-ту год, рівень глікогену зріс у 1,4 

(1-ша доба), 1,9 (3-тя доба) та 2,6 рази (5-та доба) у випадку з глюкозою, а 

також – у 2,0 (1-ша доба) та 2,7 рази (3-тя і 5-та доби) у випадку з фруктозою. 

Подібні тенденції спостерігались і для внутрішньоклітинної концентрації 

моносахаридів. Відомо, що глікоген – один з основних резервних вуглеводів S. 

cerevisiae [487]. Його інтенсивне накопичення в клітині починається з 

виснаженням субстратів ферментації у середовищі, зниженням інтенсивності 

гліколізу, що, як і в нашому випадку, відповідає переходу в стаціонарну фазу 

росту культур. Глікоген також є важливим джерелом енергії для забезпечення 

виживання клітин за стресових умов, тому він починає активно накопичуватись 

в клітині на перших етапах дії несприятливих чинників. У пізній стаціонарній 

фазі та за умов хронічного стресу відбувається мобілізація і розпад глікогену.  

 З Таблиці 3.11 також видно, що на 1-шу та 3-тю доби росту вміст 

глікогену був у 1,4 рази вищим у клітинах, що росли з фруктозою порівняно з 

відповідними значеннями, отриманими за росту в присутності глюкози. Знову 

дуже подібні тенденції спостерігались і для внутрішньоклітинної концентрації 
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моносахаридів. Нами також було показано, що обидва показники –

внутрішньоклітинний вміст глікогену та моносахаридів, суттєво зростали зі 

збільшенням концентрації вуглеводу в середовищі культивування від 0,5% до 

4,0% [488]. При цьому відмінностей між клітинами, що росли у середовищі з 

0,5% фруктозою і 0,5% глюкозою виявлено не було. Проте за росту у 

присутності 4,0% моносахаридів, клітини, які росли у середовищі з фруктозою, 

характеризувались значно вищим рівнем внутрішньоклітинного глікогену і 

моносахаридів. 

Taблиця 3.11 

 Рівень глікогену, моносахаридів,  α-дикарбонільних сполук, активних 

форм кисню та метаболічна активність  S. сerevisiae протягом росту в 

присутності  глюкози та  фруктози  

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

відмінне від відповідних значень для клітин, що росли в присутності глюкози, з 

Р < 0,05, М ± m, n = 4-8. 

Умови куль-
тивування 

 

Показник 

2% глюкоза 2% фруктоза 

14 

год 

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

Вміст глікогену, 

мкг глюкози/ 

200×10
8
 клітин 

 0,88±0,06 1,21±0,05* 1,70±0,08* 2,26±0,17* 0,87±0,10 1,72±0,08*
#
 2,39±0,10*

#
 2,35±0,13*

#
 

Вміст моноса-

харидів, мкг 

глюкози 

/200×10
8
 

клітин 

1,02±0,89 3,27±0,22* 4,05±0,19* 2,57±0,22* 1,21±0,09 4,49±0,20*
#
 6,92±0,24*

#
 5,31±0,42*

#
 

Рівень α- 

дикаркбо-

нільних сполук 

(нмоль 

гліоксалевих 

еквівале-

нтів/мг білка) 

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

*
 118±7*

#
 255±7*

#
 

Рівень АФК, 

(відносні 

одиниці 

флуоресценції/

10
6
 клітин) 

 

449±16 

 

339±16 

 

 542±18 

 

211±28* 
 

560± 49
#
 

 

567±103
#
 

 

602±70 

 

246±31* 

Метаболічна 

активність 

(OD485/10
8
  

клітин) 

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

#
 0,30±0,01*

#
 



174 

 

Відомо, що фруктоза є кращим субстратом глікогенезу в дріжджів, ніж глюкоза 

[489]. Слід зауважити, що особливості структури глікогену в дріжджів та 

вищих еукаріотів є загалом схожими [489], тому дріжджі  застосовують як 

модель у вивченні ожиріння багатоклітинних організмів [490]. Крім того, 

епідемію ожиріння, яка oхоплює країни з достатнім рівнем життя, часто 

пов’язують з надмірним споживанням фруктози [14; 47]. 

Таблиця 3.11 демонструє вміст α-дикарбонільних сполук, який також 

поступово зростав з часом культивування дріжджів. Зокрема, цей показник був 

вищим на 5-ту добу в клітинах, що росли в середовищі з глюкозою і фруктозою 

відповідно в 1,7 та 4,7 разів порівняно з відповідними показниками, 

отриманими на 14-ту добу росту. Загалом, рівень α-дикарбонільних сполук у 

клітинах досліджуваних культур залежить від внутрішньоклітинної 

концентрації моносахаридів (R² = 0,3), що вказує на потенційну участь глікації 

в утворенні АКС за використаних у цьому дослідженні експериментальних 

умов. 

З Таблиці 3.11 також видно, що рівень АФК був стабільним протягом 

перших 3-х діб культивування дріжджів, але знизився у 2 рази на 5-ту добу 

росту в присутності як глюкози, так і фруктози. Метаболічна активність 

дріжджів при цьому знижувалась у 5,8 та 3,1 рази за росту відповідно у 

присутності глюкози і фруктози на 5-ту добу порівняно з 14-ю год 

культивування. Отже, зниження рівня АФК відбувається на тлі зменшення 

метаболічної активності досліджуваних культур (R² = 0,3), що узгоджується з 

попередніми даними [473; 478; 491; 492].  

Тепер порівняємо параметри, представлені в Таблиці 3.11, отримані для 

двох дослідних груп дріжджів (які культивували у присутності глюкози і 

фруктози). Цей аналіз свідчить про те, що за росту в середовищі з фруктозою 

клітини дріжджів мають вищий рівень α-дикарбонільних сполук та АФК. Так, 

на 3-тю та 5-ту доби росту в присутності фруктози вміст α-дикарбонільних 

сполук був у 1,3-2,2 рази вищим, ніж за росту в присутності глюкози протягом 

відповідного часу. Рівень АФК при цьому був у 1,3-1,7 разів вищим у клітинах, 
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які росли в присутності фруктози протягом першої доби. Метаболічна 

активність також була загалом вищою в 1,3-2,4 разів у клітинах, які 

культивували в середовищі з фруктозою (1-5-та доби). Відомо про те, що 

метаболічна активність визначає тривалість життя клітин, і повільніший 

метаболізм супроводжує тривалішe життя [492]. З іншого боку, інтенсивний 

метаболізм може бути причиною вищого рівня АФК, продуктів глікації та 

пришвидшувати старіння. Отримані нами результати повною мірою 

узгоджуються з висловленим вище припущенням про швидше старіння 

дріжджів за їх росту в присутності фруктози порівняно з клітинами, які 

культивували у середовищі з глюкозою. 

Цікаво зазначити, що хоча як глюкоза, так і фруктоза вичерпуються в 

середовищі протягом першої доби культивування дріжджів, такі параметри як 

рівень карбонільних груп білків (Рис. 3.41), α-дикарбонільних сполук, АФК та 

метаболічна активність (Табл. 3.11) були вищими в клітинах, які росли в 

присутності фруктози після 24-ої год, а більшість параметрів – навіть на 3-тю і 

5-ту доби культивування. Таким чином, ріст у присутності фруктози може мати 

тривалі ефекти, які відображаються на показниках 

оксидативного/карбонільного стресу. Це спостереження спонукало нас до 

порівняння активностей антиоксидантих ферментів у клітинах дріжджів двох 

дослідних груп за їх культивування протягом 5-ти діб у присутності глюкози та 

фруктози різних концентрацій.  

 

3.3.2.3. Активність антиоксидантних та пов’язаних з ними ферментів  

Рівноважна концентрація АФК у клітині підтримується на відповідному 

рівні, і згідно з теорією гомеостазу, коливається разом з іншими параметрами, 

зокрема активностями антиоксидантних ферментів [4; 8]. Незважаючи на те, що 

дані попереднього підрозділу (Рис. 3.41 і Табл. 3.11) свідчать про вищий рівень 

маркерів оксидативного стресу в клітинах, які росли в присутності фруктози, 

ніж глюкози, жодних відмінностей між досліджуваними групами дріжджів 

щодо активностей антиоксидантних ферментів не виявлено (Рис. 3.42). З 
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рисунка також видно, що культивування клітин протягом 5-ти діб у присутності 

глюкози та фруктози різних концентрацій призводить до поступового 

зростання активностей СОД і каталази в усіх дослідних варіантах, що 

узгоджується з даними інших авторів [142; 438]. Порівняно з відповідними 

показниками, отриманими на 14-ту год культивування клітин в присутності 

глюкози і фруктози, активність СОД зросла відповідно у  2,0 і 2,5 (0,5%), 5,1 і 

6,0 (2,0%) та 3,3 і 3,9 (4,0%) разів. За тих же умов активність каталази зросла 

відповідно у 32 і 27 (0,5%), 67 і 56 (2,0%) та 56 і 25 (4,0%) разів. При цьому 

зміни активностей СОД та каталази є дуже подібними і демонструють високий 

ступінь кореляції (Рис. 3.43) як за росту клітин у присутності глюкози, так і 

фруктози. Зростання активностей СОД і каталази, а також їхній тісний 

взаємозв’язок свідчать про суттєву роль обох ферментів у забезпеченні 

життєздатності дріжджів за умов, використаних у цьому дослідженні. 

 

Рисунок 3.42. Часова динаміка 

активності СОД (А) і каталази 

(Б) у S. cerevisiae протягом 

культивування з глюкозою та 

фруктозою різних 

концентрацій. Вірогідно 

відмінне від відповідних 

значень: *на 14-ту год росту; 

^отриманих для клітин, що 

росли в присутності 

відповідного 0,5% 

моносахариду; та 
#
отриманих 

для клітин, що росли в 

присутності глюкози, з Р < 0,05, 

М ± m, n = 4-6. 
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  Рисунок 3.43. Кореляція між активністю СОД і каталази у S. cerevisiae, 

клітини яких росли в присутності глюкози (A) та фруктози (Б) протягом 5-ти 

діб, М ± m, n = 4-6. 

 

Важливими компонентами захисту клітини від 

оксидативного/карбонільного стресу є ферменти, які підтримують відповідний 

внутрішньоклітинний рівень відновленого глутатіону – ключового 

низькомолекулярного антиоксиданту та антиглікаційного агенту [106; 211; 

254]. До таких ферментів належать, зокрема, ГР та Г6ФДГ. З Рисунка 3.44А 

видно, що активність ГР значно зростала протягом 3-х діб культивування за 

всіх використаних концентрацій вуглеводів у середовищі. Так, на цей час 

активність ферменту була загалом вищою порівняно з відповідними 

значеннями, отриманими на 14-ту год, в 1,4 (0,5%), 3,5 (2,0%) та 5,9 рази (4,0%) 

у випадку з глюкозою, а також – у 3,0 (0,5 і 2,0%) та 5,2 рази (4,0%) у випадку з 

фруктозою. При наступному культивуванні активність ферменту знижувалась, 

особливо за умов росту клітин у присутності 2,0% і 4,0% моносахаридів. Так, 

показники на 5-ту добу росту  були нижчими приблизно у 7 разів порівняно з 

максимальними значеннями, отриманими на 3-тю добу, що може свідчити про 

зниження потенціалу цієї системи захисту внаслідок старіння культур за цих 

умов. Водночас, за культивування дріжджів у присутності 0,5% моносахаридів 
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на 5-ту добу активність ГР або не змінювалась (глюкоза), або знижувалась в 1,7 

рази (фруктоза) порівняно з відповідними даними на 3-тю добу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.44. Активність ГР (А) та Г6ФДГ (Б) у S. cerevisiae протягом 

культивування з глюкозою та фруктозою різних концентрацій. Вірогідно 

відмінне від відповідних значень: *на 14-ту год росту; ^отриманих для клітин, 

що росли в присутності відповідного 0,5% моносахариду; та 
#
отриманих для 

клітин, що росли в присутності глюкози, з Р < 0,05, М ± m, n = 4-8.  



179 

 

Дані, представлені на Рисунку 3.44Б, свідчать про те, що активності 

Г6ФДГ і ГР змінювались подібним чином. Це також підтверджує кореляційний 

аналіз зміни двох показників з часом росту клітин у присутності як глюкози, 

так і фруктози (Рис. 3.45). Ці дані повною мірою узгоджуються з попередніми 

роботами  [6; 175, 176; 493]. 

  

Рисунок 3.45. Кореляція між активністю ГР і Г6ФДГ у S. cerevisiae, клітини 

яких росли в присутності глюкози (A) та фруктози (Б) протягом 5 діб, М ± m, n 

= 4-8. 

 

Слід зазначити, що в усіх без винятку випадках активність всіх чотирьох 

ферментів – СОД, каталази, ГР і Г6ФДГ на експоненційній фазі росту (14 год) 

була найвищою за культивування в присутності 0,5% вуглеводів та найнижчою 

– в присутності 4,0% вуглеводів. Це можна пояснити катаболітною репресією, 

спричиненою високими концентраціями вуглеводів [184], або ж розвитком 

оксидативного стресу внаслідок культивування дріжджів за умов обмеження 

вуглеводів через переважання аеробного метаболізму [7; 9]. Не можна також 

виключити й інактивацію ферментів, спричинену АКС, які утворюються 

внаслідок карбонільного стресу за росту дріжджів у присутності високих 

концентрацій вуглеводів [254; 494].  
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3.3.3. Фруктоза захищає дріжджі від пероксиду водню 

Нещодавні дослідження демонструють, що нетривала інкубація з 

фруктозою захищає культури різних типів клітин від екзогенного 

оксидативного стресу [42; 48]. Автори навіть пропонують короткотривале 

парентеральне або пероральне використання фруктози для пацієнтів з метою 

цитозахисної терапії при захворюваннях, пов’язаних із розвитком 

оксидативного стресу [42]. Виникає питання: який(і) механізм(и) є 

відповідальним(и) за захисний ефект фруктози? 

Припускається, що процеси, пов’язані з підтримкою 

внутрішньоклітинного редокс-балансу, можуть мати відношення до цього 

феномену. Зокрема, експерименти in vitro, проведені як з хімічними розчинами, 

так і культурами клітин, свідчать, що за певних умов фруктоза може знижувати 

рівень АФК [42; 43; 48; 495; 496].  

У цій роботі ми вперше дослідили потенційний захисний ефект фруктози 

в системі in vivo. Для цього були використані культури дріжджів, які 

знаходились на експоненційній фазі росту в присутності глюкози або фруктози 

(нетривале використання вуглеводів).  

 

3.3.3.1. Вплив пероксиду водню на репродуктивну здатність клітин, 

вирощених у присутності глюкози та фруктози  

Рисунок 3.46 демонструє вплив пероксиду водню різних концентрацій на 

репродуктивну здатність дріжджів у двох досліджуваних групах клітин, які 

росли в середовищі з глюкозою і фруктозою. В обох випадках параметр 

знижувався зі збільшенням концентрації H2O2. Проте за найнижчих 

використаних у цьому дослідженні концентрацій пероксиду водню (0,5 мM і 1,0 

мM) клітини, які росли у присутності глюкози, демонстрували нижчу 

репродуктивну здатність, ніж клітини іншої групи. Зокрема, в культурах, які 

росли у середовищі з глюкозою, показник знизився на 40% за дії 0,5 мM і 1,0 

мM H2O2, а в культурах, які росли в присутності фруктози, – відповідно на 15% 

і 30%. Інкубація з пероксидом водню вищих концентрацій (2,5-10,0 мM) 
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призводила до наступного зниження проліферативної активності дріжджів. При 

цьому суттєвих відмінностей між двома дослідними групами клітин не 

виявлено, хоча тенденції, що спостерігались за низьких концентрацій H2O2, все 

ще зберігались. 

Рисунок 3.46. Репродуктивна здатність 

S. cerevisiae за дії пероксиду водню 

різних концентрацій. Дріжджі 

культивували в присутності 2% глюкози 

або 2% фруктози протягом 14-ти год 

(експоненційна фаза). Аліквоти 

експериментальних культур інкубували 

з H2O2 протягом 30 хв за 28 °С. 

#
Вірогідно відмінне від відповідних 

значень, отриманих для клітин, 

вирощених у присутності глюкози, з P < 0,05, та  *для клітин, які росли у 

середовищі з відповідними моносахаридами, і стресованих 0,5 мM H2O2, з P < 

0,05 М ± m, n = 3.  

 

Подібні результати були отримані на астрогліальних клітинах C6, які 

інкубували з пероксидом водню в середовищі з глюкозою та фруктозою [42]. 

Було показано, що пероксид водню знижував життєздатність клітин в обох 

випадках, але ефект був менше помітний у середовищі, яке містило фруктозу. 

Отже, фруктоза за умови її нетривалого використання захищає астрогліальні 

клітини та дріжджі від токсичного впливу пероксиду водню. 

 

3.3.3.2. Метаболічна активність дріжджів за дії пероксиду водню 

Добре відомо, що культури мікроорганізмів, які знаходяться на 

стаціонарній фазі росту, характеризуються вищою стійкістю до стресових 

умов, ніж культури на експоненційній фазі [142]. У наших експериментах 

було показано, що стійкість дріжджів, які росли в присутності глюкози і 
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фруктози протягом 3-х діб (стаціонарна фаза), до пероксиду водню є 

однаковою. Tак, інкубація клітин з двох дослідних культур з 50 мM H2O2 

протягом 120-ти хв та 100 мM H2O2 протягом 30-ти хв знижувала цей показник 

відповідно на ~19% (глюкоза) та ~26% (фруктоза). Подібна стійкість клітин до 

пероксиду водню в обох досліджуваних групах дріжджів на пізній стаціонарній 

фазі може пояснюватись тим, що як глюкоза, так і фруктоза вичерпуються як 

джерела вуглецю в середовищі культивування приблизно на 24-ту год. А отже, 

захисний ефект фруктози від пероксиду водню у цьому разі не спостерігається. 

На відміну від репродуктивної, метаболічна активність дріжджів на пізній 

стаціонарній фазі росту суттєво відрізнялась у двох дослідних групах (Рис. 

3.47). Цей показник визначали після 30 хв інкубації дріжджів з пероксидом  

 

Рисунок 3.47. Вплив пероксиду водню на метаболічну активність S. cerevisiae. 

Дріжджі росли в присутності 2% глюкози або фруктози протягом 72-х год 

(стаціонарна фаза). Аліквоти експериментальних культур інкубували з H2O2 

різних концентрацій протягом 30 хв (A) або з 50 мM H2O2 протягом різного 

часу (Б) за 28 °С. 
#
Вірогідно відмінне від відповідних значень, отриманих для 

клітин, вирощених у присутності глюкози, та *для відповідних контрольних 

(без H2O2) клітин, вирощених у присутності відповідного моносахариду, з P < 

0,05, М ± m, n = 4-8.  

Б 
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водню різних концентрацій (Рис. 3.47A), а також протягом різного часу 

інкубації клітин з 50 мM H2O2 (Рис. 3.47Б). Як бачимо з Рисунка 3.47A, за 

контрольних умов (без H2O2) метаболічна активність була вищою в 1,8 разів у 

клітинах, що росли в присутності фруктози, ніж у тих, які культивували в 

середовищі з глюкозою. Інкубація дріжджів з пероксидом водню за жодної з 

використаних концентрацій не змінила цей показник у клітинах, які росли в 

присутності глюкози. Водночас, метаболічна активність дріжджів, які 

культивували у середовищі з фруктозою, знизилась в 1,8 разів зі збільшенням 

концентрації H2O2 до 100 мМ. 

Досліджуючи залежність метаболічної активності дріжджів від часу їх 

інкубації з 50 мM H2O2 (Рис. 3.47Б), встановлено, що у цьому разі, як і в 

концентраційній залежності (Рис. 3.47A), показник не змінювався в клітинах, 

які росли в середовищі з глюкозою, але дещо спадав у клітинах, які 

культивували з фруктозою.  

 

 

3.3.3.3. Вирощені у присутності глюкози і фруктози дріжджі мають 

різний рівень активних форм кисню 

Від інтенсивності загального метаболізму, і обміну вуглеводів зокрема, 

залежить редокс-статус клітини [473; 478; 491; 492]. Результати, представлені у 

Розділі 3.3.2.2 (Табл. 3.11), свідчать про те, що зниження інтенсивності 

метаболізму протягом 5-ти діб культивування дріжджів супроводжується 

зниженням рівня АФК, незалежно від типу моносахариду в середовищі 

культивування. Незважаючи на те, що в пізній стаціонарній фазі росту обидві 

досліджувані групи клітин не відрізнялися за цим показником, на 

експоненційній фазі рівень АФК є вищим у клітинах, які росли в присутності 

фруктози, а не глюкози. Отже, на наступному етапі дослідження ми порівняли 

вплив пероксиду водню на рівень АФК у клітинах на експоненційній фазі росту 

в середовищі з фруктозою та глюкозою (Рис. 3.48).  
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 Рисунок 3.48. Вплив пероксиду 

водню на загальний рівень АФК у S. 

cerevisiae, який визначали за 

допомогою флуорофорів ДХФДА (A) і 

ДГЕ (Б), та рівень гідроксильного 

радикалу, який визначали з бензойною 

кислотою (В). Дріжджі культивували і 

стресували як описано на Рис. 3.46. 

#
Вірогідно відмінне від відповідних значень, отриманих для клітин, вирощених 

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

вирощених у присутності відповідного моносахариду, з P < 0,05, М ± m, n = 3-4. 

 

Відповідно до зазначеного вище, представлені на Рисунку 3.48 дані 

демонструють чітку залежність загального рівня АФК, і гідроксильного 

радикалу зокрема, від типу вуглеводу в середовищі культивування. Так, за 

контрольних умов (без H2O2) рівень АФК, який визначали з ДХФДА (Рис. 

3.48A) був вищим в 1,9 рази у клітинах, які росли в присутності фруктози, ніж у 

тих, що росли в середовищі з глюкозою. Дуже подібні результати були 

отримані при використанні ДГЕ – іншого флуорофору, чутливого до АФК. Як 

видно з Рисунка 3.48Б, загальний рівень АФК у цьому разі був у 2,2 рази вищий 

за контрольних умов у клітинах, які росли у присутності фруктози. Загалом, 
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отримані результати цілком узгоджуються з нашими даними, представленими у 

розділі 3.3.2.2 (Табл. 3.11), а також даними Spasojević та ін. [42].  

Додавання до суспензії дріжджів пероксиду водню змінило картину 

суттєвим чином – у клітинах, які росли в середовищі з глюкозою, загальний 

рівень АФК зріс приблизно в 1,7 разів за дії 0,1-0,25 мМ H2O2. Водночас, цей 

показник знизився у клітинах, які росли у присутності фруктози,  приблизно у 

2,5 рази за дії 10 мM H2O2 відносно відповідних контрольних значень (Рис. 

3.48А і Б). Отже, індукований H2O2 стрес загалом призвів до суттєвого 

зниження рівня АФК у дріжджів, які культивували з фруктозою, та його 

зростання в клітинах, які росли у присутності глюкози.  

Раніше Spasojević з колегами [42] показали, що обробка пероксидом 

водню астрогліальних клітин С6, які знаходились у середовищі з глюкозою, 

підвищувала їх оксидантний статус. На противагу цьому, такого підвищення не 

спостерігалось у клітинах, які інкубували в присутності фруктози. Крім того, 

хоча H2O2 й призводив дo зниження життєздатності астрогліальних клітин в 

обох досліджуваних середовищах, але ефект був вираженіший у присутності 

глюкози. Ці ж автори  в іншому дослідженні продемонстрували, що фруктоза 

порівняно з глюкозою ефективніше пригнічує утворення гідроксильного 

радикалу у водному розчині [43].  

У відповідності до щойно згаданих даних ми виявили, що обробка 

пероксидом водню не змінила рівня HO
•
 в клітинах дріжджів, які росли в 

присутності глюкози, але суттєво знизила цей показник у клітинах, які 

культивували з фруктозою (Рис. 3.48В). Рівень гідроксильного радикалу 

подібно до загального рівня АФК був вищим в 1,7 разів у контрольних клітинах 

за умов росту в середовищі з фруктозою порівняно з клітинами, які росли у 

присутності глюкози (Рис. 3.48В). Водночас, інкубація дріжджів з пероксидом 

водню не змінила цей показник у клітинах, які росли в середовищі з глюкозою, 

але спричинила його зниження (в 1,6 рази за дії 10 мM H2O2 порівняно з 

контролем) за росту дріжджів у присутності фруктози. 
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З метою перевірки здатності фруктози захищати дріжджі від 

оксидативного стресу, індукованого іншими оксидантами, ми порівняли рівень 

АФК в обох дослідних групах  клітин за дії менадіону. Контрольні клітини при 

цьому демонстрували значення загального рівня АФК подібні до показаних на 

Рисунку 3.43А і Б: 1,19±0,1 та 2,29±0,43 відносних одиниць/10
7
 клітин,  які 

росли відповідно в присутності глюкози і фруктози. Інкубація дріжджів, які 

росли в присутності глюкози,  з 1 мM менадіоном протягом 1 год не змінила 

загального рівня АФК, проте цей показник знизився у 2,5 рази за дії менадіону 

в клітинах, які культивували в середовищі з фруктозою. Інкубація дріжджів з 5 

мM менадіоном протягом 1 год призводила до зростання рівня гідроксильного 

радикалу з 1,57±0,04 (контроль) дo 2,07±0,16 (стрес) еквівалентів саліцилової 

кислоти/10
7
 клітин, які росли у присутності глюкози, та знизила цей показник з 

2,52±0,24 (контроль) дo 1,83±0,05 (стрес) еквівалентів саліцилової кислоти /10
7
 

клітин, які росли у присутності фруктози. Таким чином, за дії менадіону на 

дріжджі, які росли в присутності фруктози, внутрішньоклітинна концентрація 

АФК і HO
•
  знижувалась відповідно y 2,5 і 1,4 рази, тоді як загальний рівень 

АФК не змінився, а рівень HO
•
 зріс y 1,3 рази у клітинах, які росли у 

присутності глюкози.  

 Отже, можна зробити висновок про те, що рівень АФК зростає або не 

змінюється за дії оксидативного стресу в клітинах, які культивували у 

середовищі з глюкозою, проте цей показник суттєво знижується за дії стресу в 

клітинах, які росли у присутності фруктози. 

 

3.3.3.4. Взаємозв’язок супероксиддисмутази і каталази за дії 

пероксиду водню 

Оскільки метаболічна активність дріжджів та внутрішньоклітинний 

рівень АФК суттєвим чином залежать від джерела вуглецю в середовищі 

культивування, логічно припустити, що антиоксидантні ферменти відіграють 

важливу роль у регуляції захисних ефектів фруктози. Отже, наступним етапом 

нашого дослідження було вивчення впливу пероксиду водню на активність 
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СОД і каталази у двох дослідних групах дріжджів, які знаходились на 

експоненційній фазі росту. Рисунок 3.49A свідчить про залежність активності 

СОД як від концентрації H2O2, так і типу вуглеводу в середовищі 

культивування. Активність цього ферменту була максимальною (у 2,5 рази 

вищою від контролю) за інкубації дріжджів з 0,5 мM H2O2, які росли у 

присутності глюкози. Проте активність СОД знижувалась майже до 

контрольних значень за дії 1,0-2,5 мM H2O2, і взагалі не була виявлена після 

стресу, індукованого 10 мM H2O2. Неочікувано клітини, які росли в присутності 

фруктози, демонстрували іншу залежність активності СОД від концентрації 

пероксиду водню. Зростання активності ферменту у цих клітинах 

спостерігалось за всіх використаних нами концентрацій H2O2, oкрім найвищої 

(10,0 мM). Як бачимо, за дії H2O2 параметр зростав у 1,3 рази (0,5 мM), 1,7 разів 

(2,5 мM), 2,0 рази (5,0 мM) тa 1,6 разів (7,5 мM) відносно контролю.  

Слід зауважити, що активність каталази залежала від концентрації 

пероксиду водню (Рис. 3.49Б) дуже подібним чином до СОД (Рис. 3.49A).  

 

Рисунок 3.49. Вплив пероксиду водню на активність СОД (A) і каталази (Б) у S. 

cerevisiae. Дріжджі культивували і стресували як описано на Рис. 3.46. 

#
Вірогідно відмінне від відповідних значень, отриманих для клітин, вирощених 

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

вирощених у присутності відповідного моносахариду, з P < 0,05, М ± m, n = 4-6. 
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Клітини, які росли у присутності глюкози, демонстрували різке зростання 

активності за дії 0,5 мM H2O2 (в 1,9 разів вища відносно контролю). Після цього 

параметр знижувався, демонструючи близькі до контрольних значення. За дії 

10,0 мM H2O2 активність каталази була в 3,1 рази нижчою, ніж в контролі. 

Водночас, клітини, які росли в присутності фруктози, характеризувались 

широким піком активації за дії 1,0-7,5 мM H2O2.  У цьому разі активність 

загалом була в 1,4-2,2 рази вищою, ніж в контролі. 

Ґрунтуючись на даних, представлених у цьому і попередньому розділах, 

можна припустити, що зниження рівня АФК за дії H2O2 у клітинах, які росли в 

присутності фруктози (Рис. 3.48), ймовірно, пов’язане з широким піком 

активації СОД і каталази пероксидом водню (Рис. 3.49). Тоді як клітини, які 

культивували в середовищі з глюкозою, характеризувались вузьким піком 

активації цих ферментів за дії H2O2 (Рис. 3.49). При цьому ще один цікавий 

факт можна зауважити у відповіді клітин батьківського штаму, які росли в 

присутності глюкози, на вплив 0,5 мМ H2O2 та вищих концентрацій оксиданту – 

зростання внутрішньоклітинного рівня АФК (Рис. 3.48A і Б) з одночасним 

зниженням активності СОД і каталази (Рис. 3.49). Наведені дані можуть 

свідчити про перевагу процесів, спричинених H2O2, внаслідок яких 

спостерігається інактивація СОД і навіть каталази. Водночас, зниження 

активності антиоксидантних ферментів у клітинах, вирощених в присутності 

фруктози, спостерігалось тільки за найвищої використаної тут концентрації 

H2O2 (10 мM). Крім того, загальний рівень АФК у цих клітинах теж знижувався 

зі збільшенням інтенсивності оксидативного стресу. Отже, можна висловити 

припущення про те, що фруктоза, на відміну від глюкози, певним чином може 

захищати СОД і каталазу від інактивації пероксидом водню. 

Незважаючи на різну відповідь ферментів у двох дослідних групах 

дріжджів на присутність H2O2, СОД і каталаза демонстрували тісний 

взаємозв’язок за умов стресу, індукованого пероксидом водню, у клітинах, які 

росли в присутності як глюкози, так і фруктози (Рис. 3.50).  
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Рисунок 3.50. Кореляція між активністю СОД і каталази у S. cerevisiae, які 

росли у присутності глюкози (А) та фруктози (Б), за дії пероксиду водню різних 

концентрацій, М ± m, n  = 4-6. 

 

Нагадаємо, що подібні кореляційні зв’язки були описані у попередніх 

розділах роботи (Розділи 3.1.1.2 (Рис. 3.6), 3.2.1.2 (Рис. 3.23А), 3.2.2.2 (Рис. 

3.28Б) і 3.2.3.2. (Рис. 3.34Б)), які відображають загалом важливу компенсаторну 

зкоординовану реакцію дріжджів за умов оксидативного стресу. 

 

 3.3.3.5. Субклітинна локалізація білка Yap1 за дії пероксиду водню 

 Індукція каталази і СОД як і багатьох інших білків, функція яких полягає 

в захисті S. cerevisiae від оксидантів, зокрема H2O2, знаходиться під контролем 

транскрипційного фактору Yap1 [8; 125; 126; 147; 497]. За нормальних умов 

білок Yap1 локалізується в цитоплазмі, але в присутності пероксиду водню 

навіть незначних концентрацій білок миттєво транслокується в ядро, де 

регулює експресію генів-мішеней [160; 498]. Оскільки дріжджі, які росли в 

середовищі з різними вуглеводами, демонстрували різну відповідь на 

індукований пероксидом водню стрес, ми дослідили внутрішньоклітинну 

локалізацію білка у двох групах клітин за дії H2O2. Рисунок 3.51 демонструє 
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подібний розподіл білка Yap1 у цитоплазмі контрольних клітин, які росли у 

присутності глюкози (Рис. 3.51A) та фруктози (Рис. 3.51Б). Стрес, викликаний 5 

мM H2O2 призвів до акумуляції білка в ядрі обох типів клітин, які культивували 

у середовищі з глюкозою (Рис. 3.51В) та фруктозою (Рис. 3.51Г).  

 

 Рисунок 3.51. Субклітинна локалізація 

химерного білка Yap1-GFP у S. cerevisiae. 

Цитоплазматична локалізація Yap1-GFP в 

контрольних (без H2O2) клітинах, які росли 

в присутності глюкози (A) та фруктози (Б), 

та його акумуляція за дії H2O2 в ядрі 

клітин, які росли в присутності глюкози 

(В) та фруктози (Г). Дріжджі культивували 

як описано на Рис. 3.46. Аліквоти експериментальних культур інкубували з 5 

мM H2O2 протягом 30-ти хв за 28 °С. Наведено дані типового експерименту. 

 

При цьому ми не спостерігали жодних відмінностей між двома групами 

дослідних клітин за всіх використаних у цьому експерименті концентрацій 

пероксиду водню. У зв’язку з цим виникає наступне питання: якщо немає 

відмінностей між клітинами, які росли у присутності глюкози та фруктози, 

стосовно субклітинної локалізації білка Yap1 – які ж механізми визначають 

різну поведінку антиоксидантних ферментів у цих клітинах за дії H2O2?  

У Розділі 3.1.2 ми висловлювали думку про акумуляцію внаслідок 

синтезу de novo неактивних молекул антиоксидантних ферментів, швидка 

активація яких на наступних етапах реалізації генетичної інформації, 

забезпечує виживання клітин за виникнення сильного стресу. У цьому розділі 

ми можемо припустити існування певних відмінностей у посттрансляційній 

активації пероксидом водню молекул СОД і каталази у клітинах дріжджів, які 

росли у присутності глюкози і фруктози. 

 A  Б 

  В Г 
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3.3.3.6. Пероксид водню активує каталазу в клітинах мутанту 

ΔSOD1ΔSOD2, але не супероксиддсимутазу в ΔCTT1ΔCTA1 

У Розділі 3.1.1.2. ми припустили участь СОД і каталази в регуляції одне 

одного за дії пероксиду водню. Для підтвердження чи спростування цієї ідеї у 

цьому розділі ми використали два ізогенні похідні штаму YPH250, дефектні за 

обома СОД (ΔSOD1ΔSOD2) або обома каталазами (ΔCTT1ΔCTA1). Рисунок 

3.52 демонструє вплив різних концентрацій H2O2 на активність СОД у клітинах 

батьківського штаму, які росли в присутності глюкози (Рис. 3.52A) та фруктози 

(Рис. 3.52Б). Обробка клітин вихідного штаму пероксидом водню призводила 

до зростання активності СОД подібно до даних, представлених на Рисунку 

3.49A. На відміну від батьківського штаму, жодного зростання активності 

ферменту за дії H2O2 не спостерігалось у мутанту ΔCTT1ΔCTA1. Більш того, у 

цьому штамі пероксид водню спричинив зниження активності СОД в клітинах 

обох дослідних груп. 

  

Рисунок 3.52. Вплив пероксиду водню на активність СОД у клітинах 

батьківського та дефектного за каталазами штамів, які росли у присутності 

глюкози (A) та фруктози (Б). Дріжджі культивували і стресували як описано на 

Рис. 3.46. 
#
Вірогідно відмінне від відповідних значень, отриманих для клітин, 

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

клітин, вирощених у присутності відповідного моносахариду, з P < 0,05, М ± m, 

n = 4-6.  
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Дані, представлені на Рисунку 3.53, демонструють зростання активності 

каталази, викликане пероксидом водню, у клітинах батьківського та дефектного 

за СОД штамів, незалежно від типу моносахариду в середовищі культивування. 

 

  

  

Рисунок 3.53. Вплив пероксиду водню на активність каталази у клітинах 

батьківського та дефектного за СОД штамів, які росли у присутності глюкози 

(A) та фруктози (Б). Дріжджі культивували і стресували як описано на Рис. 

3.46, з P < 0,05, М ± m, n = 4-6. 

 

 

У клітинах, які росли в середовищі з глюкозою, активність каталази зросла в 1,7 

разів за дії 0,5 мM H2O2 (Рис. 3.53A), а в клітинах, що росли в присутності 

фруктози, активність ферменту зросла в 1,6 тa 1,9 разів після їхньої інкубації 

відповідно з 0,5 і 1,0 мM H2O2 (Рис. 3.53Б). Таким чином, на відміну від 

дефектного за каталазами штаму, де пероксид водню не активував СОД (Рис. 

3.52), мутант ΔSOD1ΔSOD2 продемонстрував зростання активності каталази 

(Рис. 3.53). Проте, якщо клітини батьківського штаму та мутанту 

ΔSOD1ΔSOD2, які росли в присутності глюкози, мали практично однаковий 

характер активації каталази (Рис. 3.53А), то відповідь ферменту на дію H2O2 в 
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клітинах обох штамів, які росли в присутності фруктози, суттєво відрізнялась 

(Рис. 3.53Б). На відміну від широкого піку активації каталази в клітинах 

вихідного штаму, мутант ΔSOD1ΔSOD2 демонстрував гостру залежність, 

подібну до виявленої у клітин батьківського штаму, що росли в середовищі з 

глюкозою.  

Отже, каталаза, ймовірно, певним чином бере участь у регуляції 

активності СОД за дії H2O2 в обох досліджуваних групах клітин, а СОД може 

бути пов’язана з індукцією каталази тільки за дії високих концентрацій 

пероксиду водню на дріжджі, які культивували в середовищі з фруктозою. 

  

3.3.4. Подібні ефекти моносахаридів in vivo за вуглеводного стресу 

3.3.4.1. Показники оксидативного/карбонільного стресу  

Наведені вище дані (Розділ 3.3.1.1, Рис. 3.35 та Розділ 3.3.1.2, Рис. 3.36 і 

3.37) свідчать, що за відповідних експериментальних умов in vitro, фруктоза 

активніше бере участь в процесах глікоксидації, ніж глюкоза, і продукує вищі 

кількості АФК і АКС. Це добре узгоджується з роботами інших авторів, 

проведеними in vitro за різних експериментальних умов [42; 499], а також 

нашими даними, отриманими in vivo при порівнянні ефектів глюкози та 

фруктози за умови вирощування дріжджів у присутності цих вуглеводів (Розділ 

3.3.2.1, Рис. 3.38 і Розділ 3.3.2.2, Рис. 3.41 і Табл. 3.11). Проте, на відміну від 

результатів, отриманих при культивуванні дріжджів у присутності глюкози і 

фруктози (Розділ 3.3.2 і 3.3.3), ми не виявили жодної різниці між двома групами 

досліджуваних клітин на рівні продуктів глікоксидації за дії стресу, який 

індукували інкубацією дріжджів у 10% розчинах моносахаридів протягом 5-ти 

діб (Рис. 3.54 і 3.55).  

Рисунок 3.54 відображає зміни рівня проміжних продуктів глікоксидації. 

З нього бачимо, що загальний рівень АФК (Рис. 3.54А), й HO
•
 зокрема (Рис. 

3.54Б), поступово знижувався з часом, сягаючи найнижчих значень на 5-ту добу 

(відповідно у 4 та 2 рази нижче, ніж відповідні початкові значення). При цьому, 

як було зазначено, дві дослідні групи клітин не відрізнялися за цими 
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показниками. Рівень α-дикарбонільних сполук (Рис. 3.54В) також був подібним 

у клітинах після інкубації з глюкозою і фруктозою, але, на відміну від двох 

попередніх показників, зростав з часом інкубації, сягаючи найвищих значень на 

5-ту добу (приблизно у 6 разів вище, ніж відповідні початкові значення). 

 

Рисунок 3.54. Часова динаміка 

утворення активних інтермедіатів 

глікоксидації в S. cerevisiae як наслідок 

інкубації клітин з 10% глюкозою чи 

фруктозою у 50 мM KФБ: загальний 

рівень АФК (A), HO
•
 (Б) та α-

дикарбонільних сполук (В). *Вірогідно 

відмінне від відповідних початкових 

значень з P < 0,05, М ± m, n = 4-6. 

 

На Рисунку 3.55 показано вплив глюкози і фруктози на вміст кінцевих 

продуктів глікоксидації у клітинах дріжджів за описаних вище 

експериментальних умов. Як бачимо, рівень карбонільних груп білків зростав 

на початку інкубації, досягнувши найвищого значення на 3-тю добу (приблизно 

у 3 рази вище від відповідних початкових значень), і знизився майже до 

вихідних величин на 5-ту добу (Рис. 3.55A).  
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Рисунок 3.55. Часова динаміка 

утворення кінцевих продуктів 

глікоксидації в S. cerevisiae як наслідок 

інкубації клітин з 10% глюкозою чи 

фруктозою у 50 мM KФБ: рівень 

карбонільних груп білків (A), КПГ (Б) 

та пентозидину (В). *Вірогідно відмінне 

від відповідних початкових значень і 

#
відповідних значень, отриманих для 

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

 

Рівень КПГ і пентозидину, на відміну від попереднього показника, не 

змінювався з часом інкубації та подібно до всіх попередніх показників не 

відрізнявся у клітинах дріжджів за умов стресу, індукованого глюкозою та 

фруктозою (Рис. 3.55Б і В). 

  

3.3.4.2. Репродуктивна здатність дріжджів 

На наступному етапі ми порівняли репродуктивну здатність дріжджів за 

стресу, викликаного інкубацією клітин у 10% розчинах глюкози та фруктози. 

Поруч із цим, клітини дріжджів інкубували в присутності 10% лактози (не 

ферментується S. cerevisiae), 0,9% NaCl та в дистильованій воді. Результати 

експерименту представлені на Рисунку 3.56. З нього видно, що клітини, які 
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знаходились у присутності моносахаридів, досить швидко втрачали здатність 

утворювати колонії, зокрема показник знижувався на 90% на 5-ту добу 

інкубації порівняно з відповідними початковими значеннями. Раніше Granot і 

колеги повідомляли, що інкубація S. cerevisiae в розчинах глюкози або 

фруктози за відсутності інших живильних речовин призводить до швидкої 

втрати життєздатності клітин [480-482]. Цей феномен отримав назву 

“спричинена вуглеводами загибель” (sugar-induced cell death – SICD), проте 

молекулярні та біохімічні механізми цього явища залишались незрозумілими. 

Трохи згодом автори опублікували дані, які свідчили про характерні ознаки 

апоптозу в дріжджів, які інкубували в розчинах вуглеводів [483]. Цікаво, що за 

низьких концентрацій моносахаридів (0,1-0,2%) кількість апоптичних клітин 

була вищою у присутності глюкози, а не фруктози. Зі збільшенням концентрації 

гексоз (>1%) інтенсивність апоптозу була приблизно однаковою в обох 

досліджуваних випадках [482]. Ґрунтуючись на результатах, представлених у 

Розділі 3.3.2.1 (Рис. 3.40), ми припускали втрату проліферативної активності 

клітин, які росли у присутності глюкози або фруктози (0,5%-4%) внаслідок 

апоптозу. Причому кількість таких клітин була вищою у нашому експерименті 

також за умови росту в середовищі з глюкозою.  

  

 

Рисунок 3.56. Репродуктивна 

здатність S. cerevisiae за інкубації в 

10% розчинах вуглеводів, 0,9% NaCl 

та в дистильованій воді, М ± m, n = 4. 

 

  

  

 

 Ще один цікавий факт можна зауважити з Рисунка 3.56. Інкубація 

дріжджів протягом 5-ти діб з 0,9% NaCl призводила до зниження 
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репродуктивної здатності тільки на 36% від початкової величини, а з H2O – 

взагалі не змінила її. Наступне збільшення часу інкубації клітин спричинило 

зниження показника. Зокрема, на 11-ту добу спостерігалась найнижча здатність 

дріжджів утворювати колонії: 12% і 27% відносно початкових величин за 

інкубації відповідно у присутності NaCl та H2O. При цьому дріжджі, які 

інкубували в розчині лактози, взагалі не втрачали репродуктивної здатності 

протягом всього періоду інкубації.  

Раніше було встановлено, що інкубація дріжджів у водному розчині L-

глюкози, яка так само як і лактоза не засвоюється дріжджами, не призводила до 

спричиненої вуглеводами загибелі (SICD) протягом тривалого періоду [480]. 

Відомо, що дріжджі, які ростуть  на незброджуваних джерелах вуглецю, мають 

вищу тривалість життя, ніж ті, що ростуть в присутності зброджуваних 

вуглеводів [491]. Крім того, за умов голодування клітини зберігають 

життєздатність за рахунок використання внутрішньоклітинних ресурсів, 

зокрема запасних вуглеводів та білків [500; 501]. Можемо також припустити, 

що у розчині лактози та L-глюкози присутня певна кількість D-глюкози, яка 

могла би бути достатньою для виживання клітин протягом тривалого періоду за 

умов обмеження живильних речовин.  

 

3.3.4.3. Активність антиоксидантних та пов’язаних з ними ферментів 

Рівноважні концентрації АФК і АКС в клітині підримуються в певних 

межах за рахунок дії відповідних механізмів, зокрема антиоксидантних, 

антиглікаційних та пов’язаних з ними ферментів [4, 8; 211]. Активності деяких 

із цих ферментів ми визначали та аналізували на наступному етапі роботи за 

стресу в дріжджів, індукованого глюкозою та фруктозою: 1) антиоксидантні 

(СОД і каталаза, Рис. 3.57-3.59); 2) антиглікаційні (ГЛO1 і ГЛO2, Рис. 3.60); та 

3) ферменти, функціонально пов’язані із зазначеними вище (ГР і Г6ФДГ, Рис. 

3.61 і 3.62). Отримані дані свідчать, що окрім Г6ФДГ, активності всіх 

досліджуваних ферментів зростали зі збільшенням часу інкубації дріжджів з 

вуглеводами, що, своєю чергою, дає можливість зробити припущення про 



198 

 

розвиток оксидативного/карбонільного стресу за даних експериментальних 

умов.  

 

 

 

Рисунок 3.57. Aктивність 

антиоксидантних ферментів у S. 

cerevisiae протягом інкубації клітин з 

10% глюкозою чи фруктозою у 50 мM 

KФБ: СОД (A), каталаза (Б). 

*Вірогідно відмінне від відповідних   

початкових значень і 
#
відповідних 

значень, отриманих для клітин, 

вирощених у присутності глюкози, з P 

< 0,05, М ± m, n = 4-6. 

 

 

 

 

 

Зокрема, протягом 5-ти діб інкубації дріжджів з вуглеводами активність 

СОД зростала у 2 рази в обох дослідних групах дріжджів, а каталази – у 

приблизно 10 і 8 разів за інкубації відповідно з глюкозою і фруктозою. Слід 

зауважити, що як у разі СОД, так і каталази значних відмінностей між 

дослідними групами клітин не виявлено. Детальніший аналіз активностей 

антиоксидантних ферментів (Рис. 3.57) свідчить, що як і в експериментах, 

представлених у Розділах 3.3.2.3. (Рис. 3.43) та 3.3.3.4. (Рис. 3.50), СОД і 

каталаза демонструють позитивний кореляційний зв’язок (Рис. 3.58). Крім того, 

зростання активності обох ферментів внаслідок стресу, індукованого 

вуглеводами (Рис. 3.57) та зниження при цьому внутрішньоклітинного рівня 

АФК (Розділ 3.3.4.1, Рис. 3.54A) демонструють негативний кореляційний 
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зв'язок (Рис. 3.59А і Б), що своєю чергою, свідчить про важливу роль 

антиоксидантних ферментів у захисті дріжджів від токсичної дії високих 

концентрацій редукуючих вуглеводів. 

  

Рисунок 3.58. Кореляція між 

активністю СОД і каталази у S. 

cerevisiae, клітини яких інкубували 

з 10% глюкозою та фруктозою у 50 

мM KФБ протягом 5-ти діб, М ± m,               

n = 4-6. 

 

 

 

 

Рисунок 3.59. Кореляція між внутрішньоклітинним рівнем АФК та активністю 

СОД (А) і каталази (Б) у S. cerevisiae, клітини яких інкубували з 10% глюкозою 

та фруктозою у 50 мM KФБ протягом 5-ти діб, М ± m, n = 4-6.  

 

Подібно до антиоксидантних ферментів активність гліоксалаз також 

збільшувалась за цих експериментальних умов (Рис. 3.60). Так, активність 

ГЛО1 зросла приблизно у 2 рази на 5-ту добу інкубації (Рис. 3.60A). Активність 
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ГЛО2 при цьому збільшилась приблизно в 2 рази на 3-тю добу і в 3 рази на 5-ту 

добу інкубації клітин у розчині фруктози, при цьому присутність глюкози 

практично не змінила активності цього ферменту (Рис. 3.60Б). Слід зауважити, 

що активність обох гліоксалаз ставала загалом в 1,7-2,5 рази вищою на 3-5-ту 

доби інкубації з розчином фруктози порівняно з відповідними активностями, 

отриманими за інкубації з розчином глюкози. При цьому слід зауважити, що 

зростання активності гліоксалаз, ймовірно, спричинене збільшенням рівня α-

дикарбонільних сполук (Розділ 3.3.4.1, Рис. 3.54В). На підтвердження цього 

припущення свідчать дані про індукцію експресії гену GLO1 у S. cerevisiae 

метилгліоксалем, кількість якого зростає в клітині внаслідок катаболізму 

вуглеводів [211; 244; 297].  

 

Рисунок 3.60. Aктивність антиглікаційних ферментів у S. cerevisiae протягом 

інкубації клітин з 10% глюкозою чи фруктозою у 50 мM KФБ: ГЛО1 (A), ГЛО2 

(Б). *Вірогідно відмінне від відповідних початкових значень і 
#
відповідних 

значень, отриманих для клітин, вирощених у присутності глюкози, з P < 0,05, М 

± m, n = 4-6. 

 

Активність ГР, як й активності антиоксидантних та антиглікаційних 

ферментів, також зростала за дії вуглеводного стресу (Рис. 3.61A), що свідчить 

про важливу роль ГР у підтримці відповідного внутрішньоклітинного рівня 
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відновленого глутатіону – ключового низькомолекулярного антиоксиданту та 

антиглікаційного агенту [106]. Забезпечуючи відновними еквівалентами 

NADPH відновлення окисленого глутатіону, Г6ФДГ також відіграє важливу 

роль у функціонуванні антиоксидантної та антиглікаційної систем. За стресових 

умов ГР і Г6ФДГ, зазвичай, демонструють тісний взаємозв’язок [6; 176; 177; 

493],
 

проте у цьому дослідженні активність цих ферментів по-різному 

змінювалась в клітинах дріжджів протягом їх інкубації з розчинами 

моносахаридів (Рис. 3.61). Так, порівняно з початковими значеннями активність 

ГР зростала за дії обох досліджуваних моносахаридів (приблизно у 1,5 рази на 

3-тю добу) (Рис. 3.61A), тоді як активність Г6ФДГ знижувалась (приблизно у 

3,5 рази на 5-ту добу) (Рис. 3.61Б). Відмінностей між дослідними групами 

клітин у цьому випадку не виявлено.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.61. Aктивність ферментів, пов’язаних з антиоксидантними та 

антиглікаційними, у S. cerevisiae протягом інкубації клітин з 10% глюкозою чи 

фруктозою у 50 мM KФБ: ГР (A), Г6ФДГ (Б). *Вірогідно відмінне від 

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

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

 

Цікаво зазначити, що зниження активності Г6ФДГ (Рис. 3.61Б) 

супроводжувалось зростанням рівня α-дикарбонільних сполук (Розділ 3.3.4.1, 

Рис. 3.54В). При цьому параметри демонстрували тісний негативний 
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кореляційний зв'язок (Рис. 3.62). Беручи до уваги наші та отримані іншими 

авторами дані [456; 494; 502; 503], можна зробити висновок, що на відміну від 

інших досліджуваних тут ферментів, Г6ФДГ демонструє високу чутливість до 

фруктози та АКС і може бути інактивована високореакційними продуктами 

глікації. Раніше було показано, що інкубація in vitro Г6ФДГ, каталази і СОД в 

присутності фруктози призводила до інактивації цих ферментів відповідно 

протягом 1, 3 і 6 діб [503]. Внаслідок інкубації Г6ФДГ, Cu,Zn-СОД, 

глутатіонпероксидази та глутатіон-S-трансферази з такими АКС і АФК як 4-

гідроксиноненаль, акролеїн, H2O2, малоновий альдегід, метилгіоксаль, гліоксаль 

було встановлено, що Г6ФДГ у більшості випадків серед інших досліджуваних 

ферментів є найчутливішою до цих реагентів [456; 494]. 

 

 

Рисунок 3.62. Кореляція між 

внутрішньоклітинним рівнем α-

дикарбонільних сполук та 

активністю Г6ФДГ у S. cerevisiae, 

клітини яких інкубували з 10% 

глюкозою та фруктозою у 50 мM 

KФБ протягом 5-ти діб, М ± m, n = 

4-6. 

 

 

Ще однією цікавою характеристикою стресу, який індукували глюкозою 

та фруктозою у дріжджів, є те, що клітини обох груп не відрізнялися за 

величинами всіх досліджуваних тут параметрів (репродуктивна здатність, 

показники оксидативного/карбонільного стресу, активність захисних 

ферментів), окрім гліоксалаз ‒ фруктоза сильніше, ніж глюкоза, активувала ці 

ферменти (Рис. 3.60). Оскільки основною функцією гліоксалазної системи у 

живих організмів є детоксикація α-дикарбонільних сполук [188; 211; 294], ми 
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можемо припустити, що інкубація з фруктозою активніше сприяє утворенню 

АКС в клітинах дріжджів, ніж обробка глюкозою. Проте різниці між клітинами 

не спостерігається внаслідок сильнішої активації гліоксалаз фруктозою.  

 

3.3.5. Дефекти антиоксидантного захисту посилюють токсичний 

вплив гліоксалю на  S. cerevisiae  

Одними з найреакційноздатніших серед АКС є дикарбонільні сполуки: 

малоновий альдегід, метилгліоксаль, гліоксаль, глюкозон, 3-дезоксиглюкозон, 

рибозон тощо. Найкраще вивчені на сьогоднішній день малоновий альдегід і 

метилгліоксаль, а про такі α-дикарбонільні сполуки як, наприклад, гліоксаль 

інформації є значно менше [504]. Проте добре відомо, що гліоксаль досить 

поширена сполука і може мати як екзогенне, так й ендогенне походження [468; 

505-507].  

Наприклад, дим пожеж, багать і цигарок, вихлопні гази автомобілів, смог, 

туман, деякі побутові миючі засоби містять гліоксаль у досить великих 

кількостях [507]. Крім повітря, гліоксаль виявлений у зразках ґрунту, 

ґрунтових вод, морської води і морських відкладів. Такі харчові продукти як 

різноманітні соуси та олії, хліб, пиво, вино, чай, кава, йогурт та інші 

продукти, які зазнали ферментації, запікання, підсмажування, також є 

багатими джерелами гліоксалю [16; 507]. З довкілля гліоксаль може 

потрапляти в організм через легені, шкіру або кишківник, що може істотно 

впливати на його рівень у тканинах та органах. Гліоксаль може утворюватися 

в організмах як побічний продукт клітинного метаболізму (Рис. 3.63). 

Особливо кількість АКС, у тому числі й гліоксалю, суттєво зростає при 

порушенні балансу внутрішньоклітиного метаболізму глюкози та інших 

редукуючих вуглеводів внаслідок автоокислення самих вуглеводів, а також 

ранніх продуктів глікації, зокрема основ Шиффа і продуктів Амадорі [142; 

468; 505; 506]. Слід зауважити, що при цьому також зростає інтенсивність 

утворення таких АФК, як супероксид-аніон-радикал та пероксид водню [468]. 

Попри тісний взаємозв’язок АКС з метаболізмом вуглеводів, показано, що 
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гліоксаль може також утворюватись і під час таких процесів як ПОЛ, 

деградація глікованих та окислених білків і нуклеїнових кислот [504; 506; 

507].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.63. Метаболізм гліоксалю (опубліковано в експериментальній роботі 

Семчишин, 2013, Укр. Біохім. Ж. [197]). 

 

Представлені у попередніх розділах дані та дослідження останніх років 

демонструють тісний взаємозв’язок між карбонільним та оксидативним 

стресами у різних модельних системах [8; 16; 207, 208; 229; 257; 468; 504]. 

Проте про участь антиоксидантної системи у захисті організмів від 

карбонільного стресу відомо мало. Для вивчення потенційної ролі 

антиоксидантної системи у захисті S. сerevisiae від карбонільного стресу, 

індукованого гліоксалем, нами були використані вихідний штам YPH250 та 

його ізогенні похідні, дефектні за різними ділянками антиоксидантного захисту, 

зокрема ΔGSH1 (дефектний за геном біосинтезу глутатіону GSH1), 

ΔCAT1ΔCAT2 (дефектний за обома генами каталази CTT1 і CTA1), 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24174918


205 

 

ΔSOD1ΔSOD2 (дефектний за обома генами СОД SOD1 і SOD2) і ΔYAP1 

(дефектний за YAP1 геном транскрипційного регулятора згаданих вище генів).  

 

3.3.5.1. Індукований гліоксалем хронічний карбонільний стрес 

Характер адаптації організму до дії несприятливого чинника суттєвим 

чином залежить не тільки від типу фактору та його інтенсивності, але й від 

тривалості дії. Залежно від цього розрізняють, так званий, хронічний 

(довготривалий) та гострий (короткочасний) стрес. Відповідь організмів на 

обидва типи стресу, спричиненого навіть тим самим чинником, іноді може 

суттєво відрізнятися. На цьому етапі роботи було поставлено за мету дослідити 

чутливість дріжджів на спричинений гліоксалем хронічний та гострий 

карбонільний стрес. 

Для створення умов хронічного карбонільного стресу гліоксаль додавали 

до середовища культивування дріжджів. На Рисунку 3.64 показані криві росту 

S. cerevisiae у середовищах, які містили 50 та 100 мМ гліоксалю або не містили 

його (контроль). Як бачимо, характер росту культур як за контрольних умов, 

так і за умов стресу залежав від генетичних особливостей штамів. Так, на 

відміну від батьківського штаму, ріст дефектних штамів-мутантів 

сповільнювався у присутності гліоксалю, що може свідчити про істотну роль 

антиоксидантної системи у захисті клітин від карбонільного стресу, 

індукованого гліоксалем.  

Для спрощення аналізу кривих росту в Таблиці 3.12 наведено основні 

параметри досліджуваних культур. Якщо за контрольних умов порівняти 

тривалість лаг-фази кривих росту різних штамів, яка відображає період 

адаптації клітин після їхньої інокуляції у середовище культивування, видно, що 

цей показник був подібним у трьох досліджуваних штамів, а саме YPH250, 

ΔCAT1ΔCAT2 і ΔYAP1. У штаму ΔGSH1 тривалість лаг-фази була коротшою 

приблизно у 2 рази, а у ΔSOD1ΔSOD2 − довшою у 2 рази, ніж у вихідного 

штаму YPH250. Щодо часу подвоєння кількості клітин, який відображає 

швидкість росту культур в експоненційній фазі, слід зауважити, що цей 
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параметр залежав від особливостей штаму подібним чином до попереднього 

показника. Зокрема, швидкість поділу клітин штамів ΔCAT1ΔCAT2 і ΔYAP1 

майже не відрізнялась від такої у вихідного штаму YPH250. Проте клітини 

штамів ΔGSH1 та ΔSOD1ΔSOD2 ділились відповідно у 2,7 рази швидше та 3,4 

рази повільніше, ніж клітини батьківського штаму. У цілковитій відповідності 

до залежності попередніх двох показників від особливостей досліджуваних 

штамів знаходилась також і кількість клітин на 24-ту год росту, яка 

відображена у Таблиці 3.12. Як бачимо, цей показник також був подібним за 

контрольних умов у штамів YPH250, ΔCAT1ΔCAT2 і ΔYAP1. Водночас, 

кількість клітин на 24-ту год росту штамів ΔGSH1 і ΔSOD1ΔSOD2 була у 1,2 

рази відповідно вищою та нижчою, ніж у вихідного штаму YPH250. 

 

  

 

Рисунок 3.64. Криві 

росту дефектних за 

різними ділянками 

антиоксидантного 

захисту штамів S. 

cerevisiae в живиль-

ному середовищі з 50 мМ та 100 мМ гліоксалем, М ± m, n = 4. Прийняті 

скорочення: ГО – гліоксаль. 
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Таблиця 3.12  

Тривалість лаг-фази (год), час подвоєння кількості клітин на 

експоненційній фазі росту (год) та кількість клітин S. сerevisiae (OD600) на 

24-ту год культивування без гліоксалю (контроль) та в його присутності  

*Вірогідно відмінне від контрольних значень, отриманих для відповідного 

штаму, та 
#
 відповідних значень, отриманих для вихідного штаму YPH250, з Р < 

0,05, M ± m, n = 4. Прийняті скорочення: ГО – гліоксаль. 

 

Як було зазначено вище, додавання гліоксалю до середовища 

культивування майже не впливало на ріст батьківського штаму YPH250. Так, з 

усіх досліджуваних показників тільки час подвоєння кількості клітин вихідного 

штаму дещо зростав за умови додавання 100 мМ гліоксалю до середовища 

культивування. Присутність гліоксалю, назагал, сповільнювала ріст дефектних 

штамів. Тривалість лаг-фази кривих росту мутантів у середньому 

збільшувалась в 1,4-2,4 рази порівняно з відповідними контрольними 

показниками. Найбільшого впливу при цьому зазнали безкаталазний та 

безсупероксиддисмутазний штами. Водночас, присутність гліоксалю не 

Параметр 

 

Штам та умови  

культивування 

 

Тривалість лаг-фази, 

год 

 

Час подвоєння кількості 

клітин, год 

 

OD600 

YPH250 контроль 

50 мМ ГО 

100 мМ ГО 

2,50±0,27 

2,68±0,19 

2,66±0,11 

3,39±0,43 

4,28±0,30 

    4,60±0,23* 

         0,87±0,05 

         0,85±0,04 

         0,91±0,02 

ΔGSH контроль 

50 мМ ГО 

100 мМ ГО 

1,17±0,06# 

1,25±0,08# 

  1,76±0,12*# 

    1,27±0,11# 

      2,08±0,18*# 

      2,98±0,21*# 

         1,07±0,02# 

         1,00±0,02*# 

 0,99±0,02*# 

ΔCAT1ΔCAT2 

 

контроль 

50 мМ ГО 

100 мМ ГО 

2,49±0,12 

  3,89±0,4*# 

    3,86±0,35*# 

   4,82±0,23# 

 4,92±0,50 

   5,20±0,47 

         0,87±0,03 

 0,61±0,07*# 

  0,61±0,04*# 

ΔSOD1ΔSOD2 

 

контроль 

50 мМ ГО 

100 мМ ГО 

  5,12±0,67# 

    9,43±1,12*# 

  12,5±1,0*# 

   11,4±1,5# 

     16,6±1,5*# 

     28,4±3,6*# 

 0,74±0,02# 

 0,39±0,03*# 

 0,37±0,05*# 

ΔYAP1 контроль 

50 мМ ГО 

100 мМ ГО 

2,52±0,31 

    3,41±0,21*# 

    4,57±0,27*# 

  4,54±0,47 

  5,03±0,50 

       7,09±0,63*# 

         0,86±0,04 

         0,88±0,06 

 0,67±0,10*# 
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вплинула на швидкість експоненційного росту мутантних клітин 

ΔCAT1ΔCAT2, та сповільнила його у штамів ΔGSH1 і ΔYAP1 приблизно в 1,5 

рази. Найповільнішим було подвоєння клітин у штаму ΔSOD1ΔSOD2 за 

присутності 100 мМ гліоксалю (у 2,5 рази повільніше, ніж у контролі). Слід 

зауважити, що кількість клітин на 24-ту год росту мутантних штамів 

знижувалась майже в усіх досліджуваних випадках. Найвираженіший ефект при 

цьому спостерігався у штамів, дефектних за каталазою і СОД, зокрема 

досліджуваний показник знизився відповідно в 1,4 та 2,0 рази за присутності 

гліоксалю порівняно з контрольними умовами. Таким чином, повільний ріст та 

невелика кількість клітин на 24-ту год в культурах мутантних штамів, особливо  

дефектних за первинними ферментами антиоксидантного захисту, може 

свідчити про важливу роль цієї системи від карбонільного стресу, 

спричиненого гліоксалем.  

Відомо, що чутливість мікроорганізмів до стресових чинників може 

суттєво відрізнятися в різних стандартних лабораторних штамів [177]. 

Нещодавно було виявлено, що гліоксаль за концентрації 45,5 мМ призводить до 

сповільнення росту дикого штаму S. cerevisiae НО на 50% [504]. На відміну від 

цього, присутність цієї сполуки у середовищі культивування майже не впливала 

на ріст штаму YPH250 (Табл. 3.12). Слід зазначити, що ми не вперше 

зауважуємо вищу стійкість штаму YPH250 до стресових факторів (Розділ 

3.1.1.1 і 3.1.2.1) порівняно з іншими дикими штамами пекарських дріжджів, які 

широко застосовуються дослідниками. Щодо штамів-мутантів, використаних у 

цьому дослідженні, то отримані результати узгоджуються з попередніми 

даними про вищу чутливість до метилгліоксалю та гліоксалю дріжджів, 

дефектних за геном YAP1 порівняно з вихідним штамом S. cerevisiae НО [504]. 

Водночас, було виявлено, що штам ΔSOD1 демонструє підвищену чутливість 

до метилгліоксалю, але не гліоксалю [504].  Раніше також було показано, що 

транскрипційний фактор Yар1, однією з найважливіших функцій якого є 

регуляція захисту дріжджів від оксидативного стресу [8; 125; 126], певним 

чином залучений до відповіді дріжджів на дію метилгліоксалю [211; 292].  
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 Важливим показником оксидативного/карбонільного стресу та старіння, 

який залежить також від особливостей росту дріжджів, є вміст карбонільних 

груп білків [6; 245; 414; 484]. На Рисунку 3.65А показано залежність цього 

параметру від особливостей штамів за їхнього росту в присутності 50 мМ 

гліоксалю та без нього (контроль). Як видно з рисунка, присутність гліоксалю в 

середовищі культивування протягом 24-х год спричинила вірогідне зростання 

концентрації карбонільних груп білків у клітинах всіх без винятку штамів. Слід 

зазначити, що за умов як контролю, так і стресу, цей показник не відрізнявся у 

вихідного штаму YPH250 та двох мутантів ΔCAT1ΔCAT2 і ΔGSH1. Штам 

ΔYAP1 як в контролі, так і за присутності гліоксалю, демонстрував рівень 

карбонільних груп білків вищий порівняно з батьківським штамом. Це свідчить 

про важливу роль регуляторного білка Yар1 у захисті дріжджів від стресу за 

використаних тут експериментальних умов. Водночас, штам, дефектний за 

СОД, демонстрував показник нижчий, ніж у батьківського штаму, у 2 та 1,5 

рази відповідно за контрольних та стресових умов. В Розділі 3.2.2.2 нами було 

показано на іншій лінії штамів, похідних від S. сerevisiae EG103, що одинарні 

(ΔSOD1 і ΔSOD2) та подвійний (ΔSOD1ΔSOD2) мутанти також мають нижчий 

рівень карбонільних груп білків порівняно з батьківським штамом (Рис. 3.27А). 

Результати, отримані у цьому та попередньому наших дослідженнях, вказують 

на неоднозначну роль СОД в процесах окислення білків у клітинах дріжджів. 

Зокрема, як одне з можливих пояснень, нами було запропоновано, що за певних 

експериментальних умов in vivo СОД може демонструвати подвійну (як 

антиоксидантну, так і проокcидантну) роль.  

На Рисунку 3.65Б показано, що інший важливий показник карбонільного 

стресу, рівень α-дикарбонільних сполук, подібно до попереднього параметру 

(Рис. 3.65А) залежить від особливостей штамів та присутності гліоксалю в 

середовищі культивування. Загалом, за дії гліоксалю рівень α-дикарбонільних 

сполук значно зростав у клітинах всіх без винятку штамів. Водночас, 

досліджуваний   показник   суттєво   не    відрізнявся   у   різних   штамів   як   в 
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Рисунок 3.65.  Концентрація карбонільних груп білків (А) та α-дикарбонільних 

сполук (Б) у клітинах дефектних за різними ділянками антиоксидантного 

захисту штамів S. cerevisiae за росту в присутності 50 мМ гліоксалю протягом 

24-х год (хронічний карбонільний стрес). *Вірогідно відмінне від контрольних 

значень, отриманих для відповідного штаму, та 
#
відповідних значень, 

отриманих для вихідного штаму YPH250, з Р < 0,05, M ± m, n = 4-6. Прийняті 

скорочення: ГО – гліоксаль. 

 

контрольній групі, так і за умов стресу. Проте штам, дефектний за СОД, 

демонстрував вміст α-дикарбонільних сполук нижчий у 1,4 і 1,8 разів, ніж 

вихідний штам відповідно за умов контролю та стресу.  

 

3.3.5.2. Індукований гліоксалем гострий карбонільний стрес 

На наступному етапі ми дослідили як впливає інкубація з 50 мМ 

гліоксалем протягом 1 год (гострий стрес) на дріжджі, вирощені за контрольних 

умов (без гліоксалю). Рисунок 3.66 демонструє чутливість різних штамів 

дріжджів до такого стресу. У цьому випадку найстійкішими до гліоксалю 

виявились клітини вихідного штаму YPH250 та штаму, дефектного за білком 

Yар1. Можна припустити, що за умов гострого гліоксалевого стресу певні  
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Рисунок 3.66. Чутливість різних штамів S. cerevisiae до карбонільного стресу, 

індукованого гліоксалем різних концентрацій. Дріжджі вирощували у 

середовищі без гліоксалю протягом 24-х год, після чого їх інкубували з 

гліоксалем різних концентрацій протягом 1 год (гострий карбонільний стрес). 

Наведено дані типового експерименту. Прийняті скорочення: ГО – гліоксаль. 

 

компенсаторні механізми дозволяють підтримувати життєздатність мутанту 

ΔYAP1. Зокрема, серед інших транскрипційних факторів у пекарських 

дріжджів описано регуляторні білки Skn7 та Msn2/4, що мають подібну до Yар1 

функцію [125; 126]. Як бачимо з Рисунка 3.66, досліджувані штами ΔGSH1, 

ΔCAT1ΔCAT2 і ΔSOD1ΔSOD2 були значно чутливішими до гліоксалю за цих 

експериментальних умов. Найвищу чутливість при цьому демонстрував 

подвійний мутант ΔSOD1ΔSOD2. Концентрація карбонільних груп білків та α-

дикарбонільних сполук за умов гострого гліоксалевого стресу у дослідних 

штамів (Рис. 3.67) була, назагал, подібною до відповідних показників, 

отриманих за умов хронічного стресу (Рис. 3.65). Зокрема, слід зазначити, що 

штам ΔYAP1 за присутності гліоксалю демонстрував найвищий рівень 

карбонільних груп білків та α-дикарбонільних сполук. 
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Рисунок 3.67. Концентрація карбонільних груп білків (А) та α-дикарбонільних 

сполук (Б) у клітинах різних штамів S. cerevisiae, вирощених без гліоксалю 

протягом 24-х год та інкубованих після цього з 50 мМ гліоксалем протягом 1 

год (гострий карбонільний стрес). *Вірогідно відмінне від контрольних 

значень, отриманих для відповідного штаму, та 
#
відповідних значень, 

отриманих для вихідного штаму YPH250, з Р < 0,05, M ± m, n = 4-6. 

 

Раніше був виявлений тісний взаємозв’язок між обома згаданими вище 

параметрами у клітинах штаму YPH250 за їхнього росту в присутності 

редукуючих моносахаридів, що свідчило про розвиток 

оксидативного/карбонільного стресу та старіння культур [508]. У цій роботі, як 

й у попередніх підрозділах, можна зауважити, що рівень карбонільних груп 

білків та α-дикарбонільних сполук у клітинах досліджуваних штамів тісно 

пов’язані між собою, особливо за гострого стресу, спричиненого гліоксалем 

(Рис. 3.68). Ця особливість ще раз доводить існування спільних механізмів 

розвитку карбонільного та оксидативного стресів за певних умов.  

 

 



213 

 

 

Рисунок 3.68. Кореляція між рівнем 

карбонільних груп білків та α-

дикарбонільних сполук в клітинах 

досліджуваних штамів дріжджів до і 

після обробки 50 мМ гліоксалем 

протягом 1 год, M ± m, n = 4-6. 

 

 

 

Таким чином, порівнюючи тривалий та короткочасний вплив гліоксалю 

на вихідний штам пекарських дріжджів та його ізогенні похідні, дефектні за 

різними ланками антиоксидантного захисту, можна зауважити, що глутатіон, 

каталаза, СОД та їхній транскрипційний регулятор Yар1 відіграють важливу 

роль в адаптації клітин до присутності гліоксалю. Водночас, на сьогодні 

залишається мало вивченою роль антиглікаційної системи в адаптації дріжджів 

за оксидативного стресу. 

 

 

Підсумки до Розділу 3.3 

Вивчаючи особливості  карбонільного стресу та його потенційного 

зв’язку з оксидативним, проведено порівняльне дослідження впливу на S. 

сerevisiae редукуючих моносахаридів – глюкози та фруктози. Використано 

наступні моделі: 1) неферментативні процеси in vitro за участю глюкози та 

фруктози; 2) тривалі ефекти моносахаридів у культурах дріжджів, вирощених у 

присутності глюкози і фруктози різних концентрацій до стаціонарної фази 

(тривале використання вуглеводів); 3) стрес, індукований пероксидом водню, у 

клітинах, вирощених в присутності глюкози і фруктози, до експоненційної фази 

(нетривале використання вуглеводів); 4) стрес у дріжджів, індукований 

моносахаридами високої концентрації; та 5) хронічний і гострий стрес, 

індукований у дріжджів гліоксалем. 
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У системах in vitro в присутності фруктози утворюється більше активних 

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

продуктів глікоксидації (карбонільних груп білків, КПГ і пентозидину), ніж у 

присутності глюкози. Отже, отримані результати, які добре узгоджуються з 

чисельними даними літератури, свідчать про сильнішу реакційну здатність 

фруктози, яка продукує більші кількості АФК і АКС in vitro, ніж глюкоза.  

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

зумовлює швидшу втрату репродуктивної здатності та загибель дріжджів, ніж 

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

ростуть в присутності фруктози, а також характеризуються вищою 

метаболічною активністю та показниками старіння і 

карбонільного/оксидативного стресу (рівень АФК, HO
•
, α-дикарбонільних 

сполук та карбонільних груп білків).  

Виявлено, що фруктоза проявляє захисний ефект в системі in vivo. 

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

стійкість до індукованого пероксидом водню оксидативного стресу, ніж 

клітини, які культивували в середовищі з глюкозою. Представлена нами робота 

вперше демонструє зниження внутрішньоклітинного рівня АФК in vivo у 

дріжджів після обробки пероксидом водню внаслідок їх відносно нетривалого 

культивування в присутності фруктози, а також потенційну участь 

антиоксидантних ферментів у цьому явищі. Припускається, що фруктоза 

захищає СОД і каталазу від їх інактивації пероксидом водню високих 

концентрацій. 

На відміну від вищої реакційної здатності фруктози in vitro, не виявлено 

суттєвої різниці між впливом глюкози і фруктози на внутрішньоклітинний 

рівень продуктів глікоксидації за індукції стресу в інтактних клітинах високими 

концентраціями моносахаридів. Захисні ферменти відіграють важливу роль у 

захисті дріжджів від вуглеводного стресу. Фруктоза порівняно з глюкозою 

сильніше активує гліоксалази, основна роль яких полягає у знешкодженні таких 

АКС, як α-дикарбонільні сполуки. Використання дефектних за різними 
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ділянками антиоксидантного захисту штамів дозволило встановити важливу 

роль антиоксидантної системи в адаптації дріжджів до карбонільного стресу, 

індукованого гліоксалем.  

Загалом, редукуючі вуглеводи та продукти їх метаболізму АКС і АФК 

можуть призводити до розвитку карбонільного/оксидативного стресу в S. 

сerevisiae. Фруктоза залежно від концентрації та часу її використання відіграє 

подвійну роль в клітинах дріжджів. Обидва ефекти – шкідливий і захисний, 

пов’язані з АФК і АКС, які залежно від умов можуть проявляти подвійну роль 

in vivo.  
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Розділ 3.4. Кислотний стрес у S. сerevisiae   

Слабкі органічні кислоти – природні речовини, які пригнічують або зовсім 

зупиняють ріст багатьох мікроорганізмів. У зв’язку з цим монокарбонові 

кислоти широко застосовуються як харчові консерванти. Проте ці речовини є 

шкідливими також для організму людини [49], тому їх ефекти досліджують на 

різних модельних організмах, зокрема прокаріотах та одноклітинних еукаріотах 

[332]. Так, показано, що на дріжджі кислоти можуть справляти мутагенну дію 

[317]. Крім того, зростання внутрішньоклітинної концентрації кислотних 

аніонів у дріжджів призводить до енергетичного стресу [509], апоптозу [55; 57-

61] та інгібування ключових метаболічних шляхів [310; 322]. З іншого боку, 

добре відомо, що дріжджі є відносно стійкими до дії монокарбонових кислот 

[50; 310], тому система їх захисту від слабких органічних кислот теж є 

предметом багатьох досліджень.    

 

3.4.1. Транспорт флуоресцеїну з клітин дріжджів за кислотного стресу 

Одним з важливих етапів захисту дріжджів від кислот є попередження 

збільшення внутрішньоклітинної концентрації кислотних аніонів до високих, 

потенційно токсичних рівнів. Важливими компонентами цієї системи захисту є 

АТР-зв’язуючі білки. Родина ABC-транспортерів, до яких належить, зокрема, 

білок Pdr12, відіграє важливу роль у стійкості S. cerevisiae дo багатьох 

органічних речовин [335; 339; 345]. Білок Pdr12 має широку субстратну 

специфічність і, наприклад, здійснює активне виведення з клітини 

монокарбонових кислот з довжиною ланцюга від C3 дo C7 [310; 335; 349], а 

також ароматичної монокарбонової кислоти флуоресцеїну [312; 348]. Завдяки 

індукції білка Pdr12, яку регулює транскрипційний фактор War1 [51], дріжджі 

S. cerevisiae можуть рости в присутності таких харчових консервантів як 

сорбінова, бензойна та пропіонова кислоти [310; 335; 349].  

Раніше було показано, що активність Pdr12 зростає в присутності оцтової 

та пропіонової кислот [312], але кілька наступних робіт з тієї самої лабораторії 

продемонстрували, що на відміну від пропіонату, ацетат не індукує експресію 
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гену PDR12 [51; 52].
 
Проте в одному з нещодавніх досліджень Mira і колег 

показано, що ацетат спричиняє більш як чотирикратне зростання експресії гену 

PDR12 [351]. Загалом, потенційна роль Pdr12 у транспортуванні ацетату з 

клітин дріжджів вважається суперечливою і все ще дискутується [53-55]. У 

цьому розділі ми порівнювали роль транспортера Pdr12 у захисті S. сerevisiae 

від ацетату і пропіонату. 

 

3.4.1.1. Токсичність ацетату і пропіонату 

Як було зазначено, у вивченні функціональної ролі певного білка 

найчастіше використовують інгібітори та/або мутантні штами. На сьогоднішній 

день специфічних інгібіторів білка Pdr12 не виявлено, тому в даному випадку 

доцільно використовувати дефектні за цим білком клітини. Проте присутні в 

мутантах ауксотрофні маркери можуть призводити до некоректного 

трактування функцій окремих генів. Так, вище згадувалось, що експеримент, 

який свідчив про гіперчутливість мутанту ΔPDR12 до оцтової кислоти [349], 

був оголошений експериментальним артефактом [53]. У новому експерименті 

тих самих дослідників було встановлено, що дефектні за білком Pdr12 мутанти 

не здатні рости в присутності оцтової кислоти тільки в тому випадку, якщо 

мутантні клітини є ауксотрофами за триптофаном. Було висловлене 

припущення, що дефект гену PDR12 у цьому випадку призводить до 

сповільнення імпорту екзогенного триптофану в присутності ацетату. З цим 

автори пов’язали підвищену чутливість відповідного мутанту до оцтової 

кислоти. Проте високі концентрації екзогенного триптофану, а також 

надекспресія пермеази амінокислот Tat2 жодним чином не впливали на 

експресію гену PDR12 [53]. Крім того, отримані нами дані свідчать про 

транслокацію з цитозолю до ядра транскрипційного фактора War1 за дії оцтової 

кислоти (Рис. 3.69), який є єдиним транскрипційним регулятором і підвищує 

експресію гену PDR12 [51; 62].   
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Рисунок 3.69. Субклітинна 

локалізація химерного білка War1-

GFP у S. cerevisiae. Цитоплазматична 

локалізація War1-GFP в контрольних 

клітинах (A, без СН3СООН) та його 

акумуляція в ядрі за дії оцтової 

кислоти (Б). Дріжджі культивували в середовищі YPD (pH 6,25) протягом 24-х 

год. Аліквоти експериментальних культур інкубували у тому ж середовищі без 

глюкози, закисленому HCl до рН 3,0, в присутності 200 мМ  СН3СООН 

протягом 120 хв за 28 °С. Наведено дані типового експерименту. 

 

Для порівняння ролі транспортера Pdr12 у захисті S. сerevisiae від оцтової і 

пропіонової кислот, нами були використані наступні штами: W303-1A 

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

(ΔWAR1). У зв’язку із зазначеним вище слід зауважити, що всі штами, які 

використовувались у нашій роботі з метою вивчення транспортної системи 

Pdr12 (батьківський штам та його ізогенні похідні), є ауксотрофами trp1-1 

(Розділ   2, Табл. 2.1).  

Рисунок 3.70 демонструє репродуктивну здатність трьох штамів за дії 

оцтової та пропіонової кислот різних концентрацій. Якщо порівнювати 

чутливість батьківського та мутантних штамів до дії кислот, то можна 

зауважити, що клітини вихідного штаму є значно стійкішими до обох 

досліджуваних кислот. Так, кількість колоній батьківського штаму знижувалась 

зі збільшенням концентрації обох кислот, сягаючи мінімальних величин – 

відповідно 75% і 62% за дії 200 мM ацетату (Рис. 3.70A) та пропіонату (Рис. 

3.70Б) порівняно до відповідних контрольних величин (без кислот). Клітини, 

дефектні за генами PDR12 і WAR1, демонстрували значно вищу чутливість до 

обох кислот, ніж батьківський штам. Зокрема, клітини мутантів ΔPDR12 та 

ΔWAR1 утворювали відповідно в 1,9 і 3,5 рази (140 мМ СН3СООН) та в 20 і 34 
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рази (200 мМ СН3СООН), а також у 2,0 і 1,7 разів (200 мМ С2Н5СООН) менше 

колоній за тих самих умов, що й вихідний штам. 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.70. Кількість колонієутворюючих одиниць S. cerevisiae W303-1A 

(батьківський штам) та його похідних ΔPDR12 і ΔWAR1 після обробки з 

оцтовою (A) і пропіоновою (Б) кислотами. Дріжджі культивували в середовищі 

YPD (pH 6,25) протягом 24-х год. Аліквоти експериментальних культур 

інкубували в тому ж середовищі без глюкози, закисленому з HCl до рН 3,0, в 

присутності оцтової або пропіонової кислот протягом 120 хв за 28 °С. Вірогідно 

відмінне від відповідних величин, отриманих для клітин: *інкубованих з 80 мM 

СН3СООН (A) чи 20 мM С2Н5СООН (Б) та 
a
W303-1A, з Р < 0,05, M ± m, n = 4-6. 

 

Добре відомо, що токсичність слабких органічних кислот визначається 

їхньою гідрофобністю та значенням pKa [62]. Обидві досліджувані кислоти є 

гідрофільними та мають близькі значення pKa (СН3СООН – 4,76 і С2Н5СООН – 

4,86), проте якщо порівняти вплив двох кислот на досліджуваний показник, то 

бачимо, що ці ефекти теж відрізняються. Так, дріжджі демонстрували вищу 

чутливість до пропіонату, ніж до ацетату за концентрацій, нижчих від 100 мM. 

На відміну від зазначеного вище, тільки незначна кількість мутантних клітин 

залишалась життєздатною після обробки 200 мM СН3СООН, тоді як за умов 

стресу, індукованого 200 мM С2Н5СООН, виживало біля 30-35% цих клітин. У 

попередніх роботах також було показано, що S. cerevisiae мають вищу 
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чутливість до низьких концентрацій оцтової, ніж пропіонової кислоти [509; 

510].
 
 

Раніше Piper з колегами показали, що сорбат і пропіонат проявляють 

мутагенні властивості стосовно мітохондріального геному дріжджів, які росли 

за аеробних умов [317]. Застосовуючи той самий експериментальний підхід, що 

й у згаданій роботі, нами було показано, що як ацетат, так і пропіонат  не 

призводять до збільшення кількості клітин, що мають дефекти аеробного 

дихання (не показано). Це свідчить про відсутність мутагенного ефекту двох 

досліджуваних кислот щодо мітохондріальної ДНК дріжджів за обраних нами 

експериментальних умов.  

Загалом, пекарські дріжджі є відносно стійкими до дії монокарбонових 

кислот [50; 310]. Можна виділити щонайменше три механізми відповідальні за 

стійкість до органічних кислот: 1) попередження проникнення екзогенних 

молекул кислот всередину клітини; 2) виведення кислотних молекул з клітини; 

тa 3) катаболізм кислот. Таким чином, відмінності у чутливості дріжджів до 

оцтової і пропіонової кислот можуть бути пов’язані з різницею у 

функціонуванні принаймні одного із цих трьох механізмів. 

 

3.4.1.2. Транспортна система Pdr12 інгібується ацетатом, але не 

пропіонатом  

Для оцінки ефективності функціонування транспортної системи Pdr12 in 

vivo, окрім використання штамів-мутантів, існує ще один експериментальний 

підхід, який полягає у визначенні інтенсивності флуоресценції флуоресцеїну, 

який активно транспортується з клітини білком Pdr12 [312]. У цьому розділі, 

об’єднавши згадані вище два підходи, ми визначали вихід флуоресцеїну з 

клітин батьківського штаму та його мутантів (ΔPDR12 та ΔWAR1) у 

присутності ацетату і пропіонату з метою порівняння впливу цих харчових 

консервантів на транспортну систему Pdr12. 

На першому етапі ми оптимізували умови навантаження дріжджів 

флуоресцеїндиацетатом (ФДА), який має здатність вільно проникати ззовні у 
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цитоплазму клітини, де за участю внутрішньоклітинних естераз перетворюється 

на флуоресцеїн [348]. Флуоресцеїн, як щойно згадувалось, виводиться назовні 

транспортером Pdr12 [312]. Рисунок 3.71 демонструє динаміку розподілу 

флуоресцеїну між внутрішньо- і позаклітинною фракціями в дослідній культурі 

дріжджів. Як бачимо, рівень внутрішньоклітинного флуоресцеїну зростав з 

часом інкубації дріжджів з ФДА, досягаючи  найвищого значення на 20-30 хв. 

Після цього показник знижувався до найнижчого значення на 60-ту хв 

інкубації. Водночас, кількість позаклітинного флуорофору зростала постійно.  

 

Рисунок 3.71. Часова залежність 

позаклітинного та внутрішньо-

клітинного розподілу флуоресцеїну 

в культурі S. cerevisiae W303-1A. 

Дріжджі культивували як описано 

на Рис. 3.70. Наведено дані 

типового експерименту. 

 

Інтенсивність флуоресценції, яку визначали за даних експериментальних 

умов, залежить щонайменше від трьох процесів: 1) проникнення ФДА 

всередину клітини; 2) гідролітичного розщеплення ФДА 

внутрішньоклітинними естеразами; та 3) виходу флуоресцеїну з клітин. Отже, 

результати з Рисунка 3.71 можуть мати наступний фізіологічний сенс. Пул 

позаклітинного флуоресцеїну презентує молекули ФДА, які потрапили у 

внутрішньоклітинний простір, де були розщеплені естеразами та виведені 

назовні. Внутрішньоклітинна флуоресценція зумовлена молекулами 

флуоресцеїну, які не вийшли у позаклітинний простір на момент визначення 

показника. Протягом перших 20-ти хв інкубації клітин з ФДА 

внутрішньоклітинна флуоресценція зростала паралельно з позаклітинною. 

Після цього рівновага зсувається в бік позаклітинної флуоресценції, тобто вихід 

флуоресцеїну з клітин дріжджів починає переважати над його акумуляцією в 
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клітинах. Загальна інтенсивність флуоресценції зростала протягом всього часу 

інкубації дріжджів з ФДА. Цікаво зазначити, що хоча динаміка інтенсивності 

флуоресценції внутрішньо- і позаклітинного флуоресцеїну була різною, 

загальна флуоресценція відповідала сумі обох параметрів. Дуже подібні 

результати були отримані нами при використанні іншого штаму S. cerevisiae 

YPH250 [362]. Оскільки максимального значення внутрішньоклітинний 

показник сягав на 20-30 хв інкубації (Рис. 3.71), для наступних експериментів 

обрали 20-ти хв обробку дріжджів ФДА.  

На наступних етапах досліджувалась динаміка виходу флуоресцеїну з 

клітин дріжджів за різних експериментальних умов. Рисунок 3.72 демонструє 

лінійність цього процесу принаймні протягом перших 4,5 хв від початку 

визначення показника. Це дозволило нам розраховувати початкову швидкість 

процесу за кутом нахилу відповідних ліній тренду. Як бачимо з рисунка, вихід 

флуоресцеїну відбувається як у присутності глюкози, так і за її відсутності в 

середовищі інкубації клітин. Раніше інші автори зробили висновок про 

енергетичну залежність транспорту флуоресцеїну з клітин дріжджів і 

неможливість цього процесу без його стимуляції глюкозою [312]. Ми 

припустили, що за відсутності глюкози вихід флуоресцеїну (Рис. 3.72) 

відбувається шляхом пасивної дифузії або за рахунок використання 

внутрішньоклітинних енергетичних ресурсів.  

Для з’ясування потенційного джерела, яке забезпечує енергією 

досліджуваний процес, ми використали низку інгібіторів (Рис. 3.73А). У 

випадку вихідного штаму інгібітор ATФаз ортованадат пригнічував 

нестимульований глюкозою вихід флуоресцеїну на 34%, демонструючи 

потенційну участь ATФаз у цьому процесі. Йодоацетат, інгібітор гліколізу не 

впливав при цьому на досліджуваний процес. Водночас, інгібітор окисного 

фосфорилювання цианід сповільнював вихід флуоресцеїну на 75%. Отже, 

ґрунтуючись на отриманих даних, ми припускаємо, що виведення флуоресцеїну 

за відсутності глюкози у середовищі є АТФ-залежним процесом і енергією 

забезпечує цей процес переважно окисне фосфорилювання. З Рисунка 3.73А 
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також видно, що у присутності глюкози вихід флуоресцеїну з клітин 

батьківського штаму повністю інгібується йодоацетатом, тоді як ортованадат і 

цианід не впливають на цей процес. Це може свідчити про те, що глюкоза, яку 

додавали у середовище перед початком проведення визначень, пригнічує 

дихання і гліколіз при цьому відіграє основну роль в енергозабезпеченні 

виведення флуоресцеїну з клітини. 

 

Рисунок 3.72. Часова динаміка 

стимульованого і нестимульова-

ного глюкозою виходу флуоресце-

їну з клітин S. cerevisiae W303-1A. 

Дріжджі культивували як описано 

на Рис. 3.70. Аліквоти 

експериментальної культури 

інкубували з ФДА протягом 20-ти 

хв, після чого визначали 

інтенсивність позаклітинної 

флуоресценції. У відповідних експериментах 10 мM глюкозу додавали за 5 хв 

дo визначення. Наведено дані типового експерименту. 

 

Порівнюючи результати, отримані для вихідного штаму (W303-1A, Рис. 

3.73А) та його похідних ΔPDR12 (YBB14, Рис. 3.73Б) і ΔWAR1 (YAK120, Рис. 

3.73В), можна зауважити, що вихід флуоресцеїну назовні мутантних клітин 

ΔPDR12 і ΔWAR1 відбувався приблизно у 2,3 рази швидше, ніж з клітин 

батьківського штаму (Рис. 3.73А). У випадку обох мутантів використані 

інгібітори пригнічували вихід флуорофору, який не стимулювався глюкозою. 

Так, в клітинах штаму ΔPDR12 ортованадат, йодоацетат і цианід інгібували 

процес відповідно на 48%, 55% і 95%, а в клітинах мутанту ΔWAR1 – на 38%, 

70% і 92%. Отримані дані свідчать, що дефекти у транспортній системі Pdr12 (у 

штамі ΔWAR1 ген PDR12 теж не експресується [51]) роблять систему 
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чутливішою до використаних інгібіторів, і дають можливість припустити 

участь гліколізу та окисного фосфорилювання в енергозабезпеченні процесу 

виведення флуоресцеїну з мутантних клітин.  

Рисунок 3.73. Початкова швидкість 

стимульованого і нестимульованого 

глюкозою виходу флуоресцеїну з 

клітин S. cerevisiae в присутності 

різних інгібіторів. Використані 

штами: вихідний штам W303-1A (A), 

ΔPDR12 (Б) і ΔWAR1 (В). Дріжджі 

культивували як описано на Рис. 

3.70. Аліквоти експериментальної 

культури інкубували з ФДА як описано на Рис. 3.72. Ортованадат натрію і 

цианід калію додавали за 5 хв дo визначення флуоресценції, а йодооцтову 

кислоту – за 60 хв до навантаження клітин ФДА. *Вірогідно відмінне від 

відповідних значень, отриманих для контрольних клітин (без інгібітора), з P < 

0,05, M ± m, n = 3-4. 

 

Подібно до батьківського штаму в дефектних клітинах виведення 

флуоресцеїну, яке стимулювали глюкозою, теж не було чутливим до 

ортованадату, тоді як цей процес повністю пригнічувався йодоацетатом. Проте 
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в обох мутантів, на відміну від батьківського штаму, цианід значно 

сповільнював досліджуваний процес. Отже, отримані результати чітко 

демонструють участь білків Pdr12 та War1 у транспортуванні флуоресцеїну. 

Водночас, існують певні незалежні від Pdr12 складові цього процесу. 

Наші дані не відповідають попереднім роботам Holyoak і колег [312], які не 

спостерігали Pdr12-незалежного транспорту флуоресцеїну. Таку 

невідповідність між результатами з різних лабораторій можна пояснити 

різними експериментальними умовами. У згаданій вище роботі виведення 

флуорофору з клітин вивчали у дріжджів, які вирощували в присутності 

невисоких концентрацій сорбінової кислоти. Водночас відомо, що низькі 

концентрації сорбату суттєво підвищують активність транспортера Pdr12 [54; 

312]. Ймовірно, за використаних у нашому дослідженні умов, а саме за 

вирощування дріжджів у присутності глюкози і за відсутності органічних 

кислот як стимуляторів Pdr12, коли його активність є відносно низькою, ми 

змогли спостерігати ще одну відмінну від Pdr12, енергозалежну і малоактивну 

компоненту виведення флуоресцеїну з клітини.  

На наступному етапі ми оцінювали вихід флуоресцеїну з клітин 

батьківського та дефектних за генами PDR12 або WAR1 штамів за їхньої 

інкубації з кислотами. Обидві кислоти лінійно інгібували як стимульований 

глюкозою (Tабл. 3.13), так і нестимульований нею (не показано) вихід 

флуоресцеїну з дріжджових клітин. При цьому слід зауважити, що у випадку 

використання глюкози константи інгібування, отримані для вихідного штаму, 

були  втричі нижчими порівняно з відповідними константами, отриманими за 

відсутності глюкози. На відміну від цього, константи інгібування виходу 

флуоресцеїну з мутантних клітин за стимуляції глюкозою статистично не 

відрізнялись від відповідних констант, отриманих за відсутності глюкози. 

Якщо ж порівняти константи інгібування досліджуваного процесу, 

отримані за присутності ацетату та пропіонату, то можна зауважити, що для 

вихідного штаму показники були практично однаковими за викорисання обох 

досліджуваних кислот (Табл. 3.13). Водночас, вихід флуоресцеїну з мутантних 
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клітин також пригнічувався ацетатом, але константи інгібування у цьому разі 

були втричі вищими, ніж у вихідного штаму. На противагу цьому, ані дефект 

гену PDR12, ані гену WAR1 не змінювали константи інгібування у випадку 

використання пропіонової кислоти. Таким чином, можна зробити висновок, що 

білок Pdr12 певним чином впливає на вихід флуоресцеїну в присутності 

ацетату, але не пропіонату.  

 

Taблиця 3.13 

Константи інгібування (мM) стимульованого 10 мМ глюкозою 

транспорту флуоресцеїну з клітин різних штамів S. cerevisiae за присутності 

25-400 мM СН3СООН та 10-200 мM С2Н5СООН 

 

 

 

 

 

 

 

Вірогідно відмінне від відповідних величин, отриманих для: 
a
W303-1A та 

*
СН3СООН з P < 0,005, M ± m, n = 3-4. 

 

На закінчення, пригнічення енергетичних процесів, зокрема гліколізу і 

окисного фосфорилювання, може бути однією з причин зниження активності 

білка Pdr12 у присутності кислотних аніонів.
 
Не можна також виключити й те, 

що такі білки як Pdr10 [511]
 
чи Fps1 [307; 512], які беруть участь у транспорті 

речовин через мембрану та модуляції активності білка Pdr12, також можуть 

піддаватись впливу оцтової та пропіонової кислот. Зважаючи на те, що 650 

генів були нещодавно ідентифіковані як детермінанти стійкості дріжджів до 

ацетату [513], для повного з’ясування ролі транспортної помпи Pdr12 в 

адаптації дріжджів до органічних кислот необхідні комплексні дослідження. 

Штам Константа половинного 

інгібування 

СН3СООН С2Н5СООН 

W303-1A (вихідний штам) 

ΔPDR12 

ΔWAR1 

18,6 ± 4,0 

53,9 ± 2,8
a
 

55,0 ± 2,8
a
 

     15,3 ± 4,7 

     18,3 ± 2,5* 

     15,2 ± 2,8* 
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Проте на цьому етапі можна зробити висновок, що Pdr12 за використаних у 

цьому дослідженні умов є мішенню інгібування ацетатом, але не пропіонатом, 

оскільки константи інгібування транспорту флуоресцеїну обома кислотами 

відрізняються у дефектних штамів (ΔPDR12 і ΔWAR1), але не у батьківського 

штаму (Taбл. 3.13).  

 

3.4.2. Ацетат, на відміну від пропіонату, індукує оксидативний стрес  

3.4.2.1. Показники оксидативного стресу за дії ацетату та пропіонату 

Ефекти слабких органічних кислот загалом є комплексними і включають 

різні механізми. Зокрема, відомо, що за певних умов дія оцтової кислоти може 

призводити до розвитку оксидативного стресу, а отже антиоксидантна система 

відіграє важливу роль в адаптації дріжджів до ацетату [55-61]. Водночас, 

практично відсутня інформація про можливий взаємозв’язок між оксидативним 

стресом і дією пропіонату, тому наступним етапом нашого дослідження було 

порівняння впливу ацетату і пропіонату на рівень карбонільних груп білків.  

Раніше Piper спостерігав, що мутантні клітини ΔPDR12 демонструють 

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

та сорбінової кислот [317]. Mollapour з колегами зробили висновок про те, що 

зниження інтенсивності ендогенного оксидативного стресу є однією з важливих 

функцій білка Pdr12 [50]. Показані на Рисунку 3.74 дані повністю узгоджуються 

із зазначеним вище і свідчать про розвиток оксидативного стресу у дріжджів з 

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

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

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

клітин 200 мМ СН3СООН призводила до зростання параметру в 1,4 рази в 

клітинах батьківського штаму та в 1,3 рази в клітинах мутанту ΔWAR1. Слід 

зауважити, що інкубація дріжджів при pH 3,0 (HCl) за відсутності ацетату не 

змінювала вмісту окислених білків у клітинах обох згаданих вище штамів (Рис. 

3.74). На відміну від ацетату, пропіонат жодним чином не впливав на рівень 

карбонільних груп білків у клітинах досліджуваних штамів (Taбл. 3.14). 
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Рисунок 3.74. Рівень 

карбонільних груп білків у 

S. cerevisiae W303-1A 

(вихідний штам) та його 

похідного ΔWAR1 за дії 

оцтової кислоти. Дріжджі 

культивували і стресували 

як описано на Рис. 3.70. 

Вірогідно відмінне від 

відповідних величин, отриманих для: *контрольних клітин (рН 6,75) і 
a
W303-

1A, з P < 0,05, M ± m, n = 3-4.  

 

Taблиця 3.14 

Рівень карбонільних груп білків та активність СОД і каталази у                  

S. cerevisiae W303-1A за дії пропіонової кислоти 

 

Дріжджі культивували і стресували як описано на Рис. 3.70, M ± m, n = 3.  

НВ – не визначено.  

 

Нещодавно було виявлено, що СОД і каталаза, знешкоджуючи АФК, 

відіграють важливу роль у захисті дріжджів від апоптичної дії ацетату [57]. У 

Умови інкубації 

Рівень КБ  

(нмоль/мг білка) 

Активність СОД 

(Од/мг білка) 

Активність каталази 

(мкмоль/хв∙мг білка) 

контроль (pH 6,75) 

контроль  (pH 3,0) 

С2Н5СООН (pH 3,0) 

10 мM 

50 мM 

100 мM 

         12,8 ± 0,5 

     12,5 ± 0,9 

 

       НВ 

       НВ 

       10,1 ± 1,0 

317 ± 7 

  323 ± 11 

 

310 ± 23 

292 ± 34 

347 ± 18 

34,3 ± 4,4 

33,0 ± 4,3 

 

34,3 ± 3,2 

33,0 ± 2,5 

39,0 ± 4,7 
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нашому дослідженні ми порівняли вплив оцтової та пропіонової кислот на 

активність СОД і каталази в клітинах трьох досліджуваних штамів. На Рисунку 

3.75 показано вплив ацетату на активність обох ферментів. Як контрольні 

використовували проби без СН3СООН з рН 6,75 (Рис. 3.75) та рН 3,0 (не 

показано). При цьому зазначимо, що досліджувані параметри в обох 

контрольних групах статистично не відрізнялись. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Рисунок 3.75. Активність СОД (A) і каталази (Б) у S. cerevisiae W303-1A та 

його похідних ΔPDR12 та ΔWAR1 за дії оцтової кислоти різних концентрацій. 

Дріжджі культивували і стресували як описано на Рис. 3.70. *Вірогідно 

відмінне від відповідних величин, отриманих для контрольних клітин (pH 6,75), 

з P < 0,05, M ± m, n = 4-6. 
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Активність СОД зростала в клітинах всіх трьох штамів після їхньої 

обробки ацетатом, проте ефекти залежали від штаму (Рис. 3.75A). Так, дія 200 

мМ оцтової кислоти призводила до зростання активності СОД відповідно в 2,5, 

1,6 та 2,1 в клітинах батьківського штаму та дефектних за PDR12 і WAR1 

порівняно з відповідними контрольними клітинами. Активність каталази 

загалом зростала зі збільшеням концентрації оцтової кислоти (Рис. 3.75Б). 

Проте в клітинах батьківського штаму в межах концентрацій 50-100 мM ацетат 

спричиняв незначне зниження показника. Водночас, 200 мM СН3СООН 

призводила до зростання активності каталази в 1,6, 2,6 та 2,5 разів у клітинах 

батьківського штаму та дефектних за PDR12 і WAR1 порівняно з відповідними 

контрольними клітинами. Рисунок 3.76 демонструє наявність позитивних 

кореляційних зв’язків між активностями СОД і каталази, подібних до описаних 

у попередніх розділах і отриманих за різних експериментальних умов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.76. Кореляція між активністю 

СОД і каталази у S. сerevisiae W303-1A (А) 

та його похідних ΔPDR12 (Б) і ΔWAR1 (В) за 

дії оцтової кислоти різних концентрацій. 

Дріжджі культивували і стресували як 

описано на Рис. 3.70, M ± m, n = 4-6. 

 

Слід зазначити, що активність обох ферментів також зростала з часом дії 

ацетату (не показано). Так, інкубація клітин батьківського штаму з 200 мМ 
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оцтовою кислотою протягом 2-х год призводила до зростання активності СОД у 

2,5 рази,  а каталази – в 1,4 рази. 

На відміну від цього, кислотний стрес, індукований пропіоновою 

кислотою, не змінював жодним чином активність ані СОД, ані каталази в 

клітинах батьківського штаму (Taбл. 3.14). Нагадаємо, що інкубація дріжджів 

призводить до підвищення також рівня окислених білків (Рис. 3.74), проте 

пропіонат жодним чином не впливав на цей параметр (Taбл. 3.14). Отже, ми 

можемо припустити, що в основі токсичності оцтової і пропіонової кислот у 

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

пропіонату, виявляє прооксидантні властивосі in vivo. 

 

3.4.2.2. Роль антиоксидантної системи в захисті дріжджів від ацетату 

Оскільки ацетат спричинює зростання рівня маркерів оксидативного 

стресу, на наступному етапі ми дослідили роль СОД і каталази та їх 

транскрипційного регулятора Yap1 на чутливість дріжджів до оцтової кислоти. 

Для цього були використані батьківський штам YPH250 та його ізогенні 

похідні: ΔCTA1ΔCTT1, ΔSOD1ΔSOD2 і ΔYAP1.  

На Рисунку 3.77 показано залежність репродуктивної здатності 

досліджуваних штамів від концентрації оцтової кислоти. Інкубація клітин 

батьківського штаму YPH250 з кислотою призводила до зниження параметру, 

причому ефект посилювався зі збільшенням концентрації ацетату. Так, 

інкубація клітин штаму YPH250 з 200 мМ СН3СООН спричинювала зменшення 

кількості колоній на 60% порівняно з контролем (без СН3СООН). При цьому 

слід зауважити, що штам YPH250 демонстрував дещо вищу чутливість до дії 

200 мM СН3СООН, якщо порівняти з іншим батьківським штамом W303-1A 

(Рис. 3.70), та подібну до нього чутливість до пропіонату (не показано). З 

Рисунку 3.77 також видно, що дефект генів, які кодують каталазу в S. cerevisiae, 

не вплинув на чутливість дріжджів до 200 мM СН3СООН порівняно з 

батьківським штамом YPH250. Проте безсупероксиддисмутазний штам 

порівняно з  вихідним штамом YPH250 демонстрував зниження стійкості до 



232 

 

200 мM СН3СООН на 36%.  Штам, дефектний за білком Yap1, демонстрував 

характеристики подібні до штаму, дефектного за обома СОД, за тих же умов 

(Рис. 3.77). Слід зазначити, що подібні ефекти оцтової кислоти ми виявили, 

вивчаючи її вплив на репродуктивну здатність інших штамів – батьківського 

EG103 та його ізогенного похідного EG133, дефектного за обома генами СОД 

(не показано). 

 

Рисунок 3.77. Репродуктивна 

здатність S. cerevisiae YPH250 та його 

похідних ΔCTA1ΔCTT1, ΔYAP1 і 

ΔSOD1ΔSOD2 за дії оцтової кислоти. 

Дріжджі культивували і стресували 

як описано на Рис. 3.70. *Вірогідно 

відмінне від відповідних величин, 

отриманих для клітин, інкубованих з 

80 мM СН3СООН, з P < 0,005, M ± m, n = 4-6. 

 

Подібно до штаму W303-1A (Рис. 3.75), в клітинах штаму YPH250 

активність СОД та каталази зростала після обробки 200 мM ацетатом 

відповідно в 1,6 та 1,5 разів (Рис. 3.78). Проте в клітинах мутанту ΔYAP1 

активність СОД не змінилась після інкубації з 50-200 мМ СН3СООН (Рис. 

3.78A). За тих самих умов активність каталази у дефектному за Yap1 штамі 

зросла (Рис. 3.78Б) подібно до того, як це спостерігалось у батьківському 

штамі. При цьому слід також зазначити, що інгібітор синтезу білка в еукаріотів 

циклогексимід блокував зростання активності СОД, але не каталази за дії 

оцтової кислоти (не показано).  

Відомо, що експресія гену PDR12 знаходиться під контролем єдиного 

транскрипційного регулятора WAR1 [51] і не контролюється ані 

транскрипційним фактором Yap1, ані іншими регуляторами відповіді дріжджів 

на оксидативний стрес [310]. Проте нещодавні роботи Mira та колег 
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демонструють, що обидва білки Pdr12p та Yap1p є членами регулону Haa1p, 

який бере участь в адаптації дріжджів до дії оцтової кислоти [62; 351].
 
Дані, 

представлені на Рисунку 3.77, свідчать про те, що Yap1 є щонайменше частково 

відповідальним за виживання дріжджів за стресу, індукованого оцтовою 

кислотою. Крім того, від наявності білка Yap1 залежить активація СОД 

ацетатом (Рис. 3.78A), причому цей феномен залежить від біосинтезу білка de 

novo.  

На відміну від цього, зростання активності каталази в присутності оцтової 

кислоти не залежить від білка Yap1 (Рис. 3.78Б). Як раніше було показано, 

експресія гену CTT, який кодує цитозольну каталазу T, активується сорбіновою 

кислотою через Msn2/4-залежний шлях [313]. Крім того, відомо, що Msn2/4 

бере участь у відповіді дріжджів на дію ацетату [62; 351].
 
Отже, зростання 

активності каталази за дії оцтової кислоти (Рис. 3.75Б та 3.78Б) може бути 

зумовлене дією не Yap1, а інших регуляторів. 

 

  

Рисунок 3.78. Активність СОД (A)  і каталази (Б) у S. cerevisiae YPH250 та його 

похідного ΔYAP1 за дії оцтової кислоти. Дріжджі культивували і стресували як 

описано на Рис. 3.70. *Вірогідно відмінне від відповідних величин, отриманих 

для контрольних клітин (pH 6,25), з P < 0,05, M ± m, n = 5-6.  
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Іншим поясненням може бути наступне – ацетат не змінює експресію 

генів каталази, але активує присутні в клітині в неактивному стані молекули 

цього ферменту. Нагадаємо, що у Розділі 3.1.2 ми припустили накопичення 

неактивних захисних молекул в клітині, яке забезпечує її швидку відповідь і 

здатність пережити наступний летальний стрес. 

 

3.4.3. Перехресні адаптації в S. cerevisiae: потенційна роль білка Yap1 

Добре відомо, що помірний стрес призводить до появи толерантності 

клітин до наступного летального стресу [8; 62; 393]. Це явище отримало назву 

“передадаптації” і виявлене у різних організмів: від бактерій до людини  [27]. 

Цікаво, що часто помірний стрес спричинює стійкість не тільки до того самого 

стресового фактору, а й до інших. Цей феномен, своєю чергою, отримав назву 

“перехресної адаптації” [27-29]. Зазначене вище свідчить про існування 

комплексного і тонкорегульованого механізму, який дозволяє ідентифікувати і 

адаптуватись організму до різних видів стресу. 

 Сучасна література містить дані про загальну відповідь S. сerevisiae на дію 

різноманітних факторів, зокрема екстремальних температур, осмотичного і 

оксидативного шоку тощо, а також передадаптацію та перехресний захист 

дріжджів від цих факторів [27; 29; 123; 147; 435; 514-516]. Опубліковані також 

дані, які свідчать про важливу роль транскрипційного фактору Msn2/4 в 

передадаптації дріжджів до дії летальних чинників, а саме під контролем цього 

регулятора знаходиться експресія генів загальної відповіді на глобальний стрес 

[27; 29; 125; 126; 436]. Зокрема, активація Msn2/4 є важливим механізмом 

індукції антиоксидантних ферментів за дії пероксиду водню [361; 393]. Білок 

Yap1 також відіграє суттєву роль в адаптивній відповіді дріжджів на 

присутність H2O2 [8; 123; 125; 126; 361; 393]. Сублетальні горметичні 

концентрації пероксиду водню індукують захисну відповідь дріжджів, яка 

супроводжується підвищенням резистентності їхніх клітин до наступного 

летального стресу [27; 29; 516]. Проте, на відміну від Msn2/4, потенційна роль 

Yap1 у перехресній адаптації дріжджів не вивчена. У цій роботі ми дослідили 
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участь білка Yap1 у перехресних адаптаціях дріжджів до оксидативного, 

етанольного та кислотного стресів. 

 

3.4.3.1. Пероксид водню та етанол демонструють горметичний ефект  

Двофазна відповідь мікроорганізмів на дію пероксиду водню є феноменом, 

який цікавить, насамперед, дослідників у галузі гормезису [287; 514; 515; 517-

519]. Вивчаючи гормезис у дріжджів, найчастіше використовують концентрації 

пероксиду водню нижчі від 0,4 мM. Раніше було показано, що саме ці 

концентрації стимулюють ріст колоній (біля 30% – стимулююча/горметична 

зона) у S. дріжджів cerevisiae RZ53-6 [515]. Проте пероксид водню є токсичним 

за концентрацій, вищих від 0,5 мM. Подібну відповідь S. cerevisiae YPH250 на 

дію пероксиду водню різних концентрацій ми також спостерігали у нашому 

дослідженні (Рис. 3.79). Кількість колоній порівняно з контролем (без H2O2) 

спочатку знижувалась на 29% (0,05 мM H2O2), але потім зростала на 22%  (0,25 

мM H2O2). Після цього з наступним збільшенням концентрації пероксиду 

водню відбувалось поступове зниження показника спочатку до контрольних 

величин (0,3-0,5 мМ H2O2), а потім до 54% (2,5 мМ H2O2) відносно контрольних 

значень. Оскільки H2O2 за низьких концентрацій (≤ 0.5 мM) суттєво 

пригнічував ріст колоній мутанту ∆YAP1 (Рис. 3.79), не призводячи до жодного 

зростання показника, ми можемо зробити висновок про участь білка Yap1 в 

горметичному ефекті пероксиду водню, виявленому в клітинах батьківського 

штаму.  

На різних експериментальних тваринних моделях було виявлено також 

двофазну залежність функцій організму від концентрації етанолу – пригнічення 

високими концентраціями і стимуляція низькими [520; 521]. Подібну 

залежність ми виявили і для дріжджів S. cerevisiae YPH250 (Рис. 3.80). Так, 

здатність дріжджів утворювати колонії після обробки 1% етанолом спадала на 

30%. Клітини, піддані дії 2,5% етанолу, демонстрували ріст колоній на 20% 

вищий порівняно з контрольними клітинами (без етанолу). За вищих 



236 

 

концентрацій (≥ 5%) етанол суттєво пригнічував проліферативну активність 

дріжджів. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.79. Репродуктивна здатність  S. cerevisiae YPH250 та його похідного 

ΔYAP1 за інкубації з пероксидом водню різних концентрацій. Дріжджі 

вирощували у середовищі YPD протягом 24-х год та інкубували з пероксидом 

водню протягом 30 хв за 28 °С. 
#
Вірогідно відмінне від відповідних величин, 

отриманих для S. cerevisiae YPH250, та *для відповідних клітин, інкубованих з 

0,05 мM H2O2, з P < 0,05, M ± m, n = 4-6. 

 

Відомо, що у відповідь на дію пероксиду водню транскрипційний фактор 

Yap1 регулює експресію більш як 150 генів у S. cerevisiae, забезпечуючи їх 

виживання [8; 120; 123; 125; 126; 147], тому участь Yap1 у горметичному 

ефекті, спричиненому H2O2, була очікуваною. За нормальних не стресових 

умов Yap1 локалізується у цитоплазмі, та за дії пероксиду водню білок швидко 

транслокується в ядро і змінює експресію генів-мішеней [8; 120; 125; 126, 160; 

498]. Хоча раніше було висловлене припущення про те, що регулятор Yap1 

відіграє несуттєву роль у відповіді дріжджів на дію етанолу [522], нещодавно 

було показано, що подібно до H2O2 етанол змінює внутрішньоклітинну 
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локалізацію Yap1 з цитоплазматичної на ядерну та індукує деякі 

антиоксидантні ферменти у S. cerevisiae [523].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.80. Репродуктивна здатність S. cerevisiae YPH250 та його 

похідного ΔYAP1 за інкубації з етанолом різних концентрацій. Дріжджі 

культивували як описано на Рис. 3.79. Аліквоти експериментальних 

культур інкубували з етанолом за 28 °С протягом 1 год. 
#
Вірогідно 

відмінне від відповідних величин, отриманих для S. cerevisiae YPH250, та 

*для відповідних клітин, інкубованих з 1% етанолом, з P < 0,05, M ± m, n = 

4-6. 

 

Рисунок 3.80 демонструє вплив етанолу різних концентрацій на 

репродуктивну здатність мутантного штаму ∆YAP1. Загалом, ефекти, які 

спостерігались для цього штаму, були дещо подібними до отриманих для 

YPH250. Обробка мутантних клітин ∆YAP1 1% етанолом знижувала кількість 

колоній на 22% відносно контролю (без етанолу). Слід зауважити, що обробка 

цих клітин 2,5% етанолом призводила до зростання їхньої репродуктивної 

здатності порівняно з клітинами, інкубованими з 1% етанолом. Проте ріст 
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колоній не перевищував контрольних величин (без обробки етанолом). Таким 

чином, отримані дані свідчать про участь білка Yap1 у забезпеченні 

стимулюючого ефекту 2,5% етанолу на ріст дріжджів, який спостерігався в 

батьківського штаму.  

 

3.4.3.2. Пероксид водню, але не етанол індукує перехресні адаптації 

Оскільки в нашому дослідженні як етанол, так і пероксид водню за 

низьких концентрацій стимулювали ріст колоній S. cerevisiae YPH250 (Рис. 3.79 

і 3.80), на наступному етапі було досліджено роль однієї сполуки у перехресній 

адаптації клітин до пригнічуючої дії іншої сполуки, а також до оцтової і 

пропіонової кислот високих концентрацій. На Рисунку 3.81 показано вплив 

преінкубації дріжджів з H2O2 на їхню репродуктивну здатність за умов стресу, 

індукованого етанолом, ацетатом і пропіонатом. Як видно з рисунка, всі 

стресові агенти суттєво інгібували ріст колоній S. cerevisiae YPH250 (на 35%, 

57%, 23% і 32% у відповідь на дію 15% чи 20% етанолу і 200 мM ацетату чи 

100 мM пропіонату відповідно). Проте попередня інкубація дріжджів з 

низькими концентраціями пероксиду водню значно підвищила репродуктивну 

здатність клітин за стресових умов. Так, найвищий параметр (134% і 118% 

порівняно з контролем) спостерігався після попередньої обробки дріжджів 0,25 

мM H2O2 і наступним стресом, індукованим 15% чи 20% етанолом. У випадку 

стресу, викликаному слабкими органічними кислотами, найвища 

репродуктивна здатність була отримана після преінкубації клітин з 0,5 мM H2O2 

(118% і 113% для клітин, стресованих відповідно ацетатом і пропіонатом).  

Добре відомо, що пероксид водню змінює експресію генів, які беруть 

участь у клітинному сигналюванні, регуляції транскрипції і трансляції, 

антиоксидантного захисту, метаболізму білків, вуглеводів і ліпідів у різних 

організмів [29; 120; 123; 133; 147; 157; 282; 524; 525]. Таким чином, за 

горметичних концентрацій H2O2 може діяти як сигнальна молекула, регулюючи 

різні функції, стимулюючи захисні механізми, і таким чином, підвищуючи 

життєвий потенціал за умов летального стресу.  
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Рисунок 3.81. Репродуктивна здатність S. cerevisiae YPH250 за попередньої 

інкубації з H2O2 низьких концентрацій та наступного стресу, індукованого 

етанолом та кислотами високих концентрацій. Дріжджі культивували як 

описано на Рис. 3.79. Аліквоти експериментальних культур піддавали 

попередній обробці пероксидом водню протягом 30 хв за 28 °С, після чого 

індукували стрес. *Вірогідно відмінне від відповідних величин, отриманих для 

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

 

Слід зауважити, що порівняно з вихідним штамом мутант ∆YAP1 

демонстрував вищу чутливість до всіх використаних у цьому дослідженні 

стресових агентів і відсутність перехресної адаптації пероксидом водню 

низьких концентрацій як до етанолу, так і слабких органічних кислот (Рис. 

3.82). Останнє підтверджує важливу роль Yap1 у розвитку перехресної 

адаптації, викликаної пероксидом водню у батьківського штаму YPH250.  

 Для того, щоб перевірити потенційну участь транскрипційного фактору 

War1 у перехресній адаптації, спричиненій пероксидом водню, до дії оцтової 

кислоти  ми  використали  батьківський  штам  W303-1A   та   його   похідний   



240 

 

 

Рисунок 3.82. Репродуктивна здатність S. cerevisiae ΔYAP1, похідного від 

YPH250, за попередньої інкубації з H2O2 низьких концентрацій та наступного 

стресу, індукованого етанолом та кислотами високих концентрацій. Дріжджі 

вирощували та інкубували як описано на Рис. 3.81. *Вірогідно відмінне від 

відповідних величин, отриманих для клітин без попередньої інкубації, з P < 

0,05, M ± m, n = 5-6. 

 

ΔWAR1. З Рисунка 3.83 бачимо, що присутність 200 мМ СН3СООН спричинила 

зниження репродуктивної здатності вихідного штаму на 15%, проте попередня 

інкубація клітин з 0,1 мМ і 0,25 мМ H2O2 підвищила показник до контрольного 

значення. Для мутантних клітин ΔWAR1 преінкубація з пероксидом водню 

виявилась ще ефективнішою, ніж для клітин батьківського штаму. З Рисунка 

3.83 видно, що дія 200 мМ СН3СООН спричинила зниження репродуктивної 

здатності мутантних клітин майже на 95%, проте попередня обробка з 0,1 мМ і  

0,25 мМ H2O2 призвела до зростання показника відповідно у 4,7 і 6,6 разів 

порівняно зі стресованими ацетатом клітинами без преінкубації з пероксидом 

водню.   
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Рисунок 3.83. Репродуктивна здатність S. cerevisiae W303-1A і його похідного 

ΔWAR1 за дії 200 мМ оцтової кислоти після попередньої інкубації з H2O2 

сублетальних концентрацій. Дріжджі вирощували та інкубували як описано на 

Рис. 3.81. *Вірогідно відмінне від відповідних величин, отриманих для клітин, 

інкубованих з 200 мM СН3СООН без попередньої інкубації, з P < 0,01, M ± m, n 

= 5-6. 

 

Раніше Hatzixanthis та інші продемонстрували, що H2O2 не впливає на 

експресію гену PDR12 [52]. Piper також висловив думку про те, що викликана 

органічними кислотами індукція PDR12 не є прямою відповіддю на 

оксидативний стрес, викликаний у клітинах дріжджів дією сорбінової кислоти 

[317].
 
Цікаво, що в експериментах Papadimitriou та колег преіндукція білка 

Pdr12 дo максимального рівня помірними концентраціями сорбінової кислоти 

не призводила до появи стійкості до летального стресу [54]. Автори зробили 

висновок про неефективність індукції Pdr12 у цьому випадку для досягнення 

резистентності до летального кислотного стресу. Таким чином, перехресна 

адаптація невисокими концентраціями H2O2, виявлена у цій роботі, дуже 

ймовірно не пов'язана з безпосередньою активацією системи виведення 

кислотних аніонів з клітини, проте цей ефект залежить від транскрипційного 

фактора Yap1. Отже, можна припустити, що клітина володіє комплексним 

механізмом, який “відчуває” різні стресові чинники внаслідок зміни 
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внутрішньоклітинного редокс-статусу, на який, своєю чергою, може впливати 

такий оксидант як H2O2. 

Незважаючи на те, що дріжджі демонстрували двофазну відповідь на дію 

етанолу (Рис. 3.80), ми не спостерігали жодного стимулюючого ефекту цієї 

сполуки на ріст колоній за стресових умов (Рис. 3.84). Як бачимо, 50 мM H2O2, 

200 мM СН3СООН і 100 мM С2Н5СООН пригнічували здатність S. cerevisiae 

YPH250 утворювати колонії відповідно на 33%, 76% і 69%. При цьому 

попередня інкубація з етанолом ніяк не вплинула на досліджуваний показник. 

Мутант ∆YAP1 демонстрував вищу чутливість до всіх використаних тут 

стресових агентів порівняно з вихідним штамом, а також відсутність 

передадаптації етанолом до цих стресових чинників (не показано). Раніше було 

встановлено, що залежно від генетичних особливостей штамів етанол може 

забезпечувати або не забезпечувати стійкість дріжджів до стресу [27]. 

 

Рисунок 3.84. Репродуктивна здатність  S. сerevisiae YPH250 за попередньої 

інкубації з етанолом низьких концентрацій та наступного стресу, індукованого 

пероксидом водню та кислотами високих концентрацій. Дріжджі культивували 

як описано на Рис. 3.79. Аліквоти експериментальних культур  піддавали 

попередній обробці етанолом за 28 °С протягом 1 год, після чого індукували 

стрес, M ± m, n = 5-6. 
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Таким чином, на відміну від етанолу, низькі концентрації пероксиду 

водню спричинюють перехресну стійкість S. cerevisiae до стресу, викликаного 

різними стресовими чинниками. Регуляторний білок Yap1 відіграє важливу 

роль у горметичних ефектах низьких концентрацій пероксиду водню і етанолу, 

а також бере участь в індукції пероксидом водню перехресної стійкості до 

стресових умов. 

  

Підсумки до Розділу 3.4 

Проведено порівняльне дослідження впливу оцтової і пропіонової кислот 

на S. cerevisiae, а також вивчено взаємозв’язок кислотного стресу з 

оксидативним, участь антиоксидантної і транспортної War1/Pdr12 систем та 

перехресних адаптацій у захисті дріжджів від токсичної дії кислот. В роботі 

використано штами, дефектні за транспортним білком Pdr12, його 

транскрипційним регулятором War1 та різними ділянками антиоксидантного 

захисту дріжджів. Для оцінки ефективності функціонування транспортної 

системи Pdr12 in vivo використано ще один експериментальний підхід, який 

ґрунтувався на визначенні інтенсивності флуоресценції флуоресцеїну, який за 

участю білка Pdr12 виводиться з клітини назовні. У цьому розділі, об’єднавши 

згадані вище два підходи, визначали вихід флуоресцеїну з клітин батьківського 

штаму та його мутантів (ΔPDR12 та ΔWAR1) у присутності ацетату і 

пропіонату з метою порівняння впливу цих харчових консервантів на 

транспортну систему Pdr12.  

Як наслідок, можна зробити кілька висновків: 1) пропіонова кислота за 

низьких концентрацій є токсичнішою, а за високих концентрацій – менше 

токсичною для дріжджів порівняно з оцтовою; 2) білок Pdr12 впливає на 

транспорт флуоресцеїну в присутності ацетату, але не пропіонату; 3) інкубація 

дріжджів з оцтовою кислотою призводить до збільшення рівня окислених білків 

та активності антиоксидантних ферментів, а пропіонова кислота не змінює цих 

параметрів; 4) білок Yap1 тa синтез білка de novo задіяні в активації ацетатом 

СОД, але не каталази. Таким чином, в основі токсичності оцтової і пропіонової 
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кислот лежать різні механізми: ацетат, на відміну від пропіонату, демонструє 

прооксидантний ефект in vivo. Крім того, показано, що преінкубація дріжджів з 

пероксидом водню низьких концентрацій спричиняє Yap1-залежну перехресну 

адаптацію їхніх клітин до високих токcичних концентрацій етанолу, оцтової і 

пропіонової кислот.  
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РОЗДІЛ 4  

АНАЛІЗ ТА УЗАГАЛЬНЕННЯ ОТРИМАНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ  

В природних умовах мікроорганізми часто змушені пристосовуватись до 

дії несприятливих чинників. Це зумовлено тим, що ці умови переважно є 

досить далекими від оптимальних. Серед найпоширеніших стресових факторів, 

які діють на мікроорганізми – голодування, кислотний стрес, осмотичний шок, 

ріст за температур вищих або нижчих від оптимальних, радіоактивне 

випромінювання, оксиданти, токсичні речовини тощо [26-30]. Вибір дріжджів 

S. cerevisiae як об’єкту вивчення різних типів стресів зумовлений, насамперед, 

відносною простотою генетичних маніпуляцій, секвенованим геномом і 

широкою доступністю мутантних штамів, що дає можливість прицільно 

вивчати роль окремих генів або їх груп в адаптації до стресових умов. Крім 

того, ця модель є відносно дешевою і вирізняється господарсько-промисловим 

значенням. 

Сучасні дослідження свідчать про те, що дія багатьох несприятливих 

чинників може бути пов’язана за певних умов з оксидативним стресом [1-3], 

який виникає внаслідок порушення рівноваги між процесами утворення та/або 

детоксикації АФК і, як наслідок, збільшенням їх стаціонарного рівня в клітині 

[4; 5; 8]. Зокрема, в попередніх дослідженнях інших авторів та у роботах з 

нашої лабораторії показано, що оксидативний стрес супроводжує голодування, 

зміну температури, дію етанолу, іонів важких металів, пестицидів тощо [4; 6-9]. 

Проте часто участь і координація антиоксидантної, а також інших систем 

захисту в адаптації до дії різних стресових чинників є недостатньо вивченою. 

Розпочинаючи дослідження у цьому напрямку, ми обрали як стресовий 

чинник пероксид водню. З одного боку, це один з найкраще вивчених факторів 

оксидативного стресу, але з іншого – фактор впливу, механізми дії та адаптації 

до якого залишають ще багато запитань. Насамперед, складність дії Н2О2 

пов’язана з його протилежними ефектами in vivo: з одного боку – окисні 

пошкодження біомолекул, а з іншого регуляція і координація багатьох 

фізіологічних процесів [5]. Отже, вивчаючи вплив пероксиду водню на S. 
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сerevisiaе у цій роботі, було показано, що активність СОД і каталази – 

ферментів першої лінії антиоксидантного захисту, зростає за дії оксиданту 

невисоких сублетальних концентрацій (Розділ 3.1.1.2, Рис. 3.2 і 3.3). Відповідно 

до даних Mesquita та колег, активація СОД пероксидом водню пов’язана з 

мітохондріальною Mn-вмісною СОД2 [526]. Проте наші попередні дані [527] та 

роботи інших [147] свідчать про участь обох ізоферментів СОД1 і СОД2 в 

адаптивній відповіді S. cerevisiae на дію H2O2. Щодо каталази, то зростання 

активності  цього ферменту зумовлено активацією його цитозольної форми 

CTT1 [142; 147; 527]. За дії H2O2 індукція трьох названих вище ізоферментів у 

S. cerevisiae знаходиться під контролем транскрипційного фактору Yap1 [125; 

126; 497; 498]. Цей білок за нормальних умов знаходиться в цитоплазмі, але в 

присутності пероксиду водню відбувається його швидка транслокація в ядро 

(Розділ 3.1.1.2, Рис. 3.8 і Розділ 3.3.3.5, Рис. 3.51), де він регулює експресію 

щонайменше 167 генів-мішеней [160; 498].  

При цьому нами показано, що від активності СОД і каталази  суттєвим 

чином залежить виживання дріжджів, культури яких знаходяться в середині 

експоненційної фази росту, за умов оксидативного стресу, індукованого 

пероксидом водню (Розділ 3.1.1.2, Рис. 3.4 і 3.5). У попередніх роботах 

японських дослідників, які люб’язно надали нам дефектні за каталазами штами 

дріжджів, було показано, що мутанти не відрізняються від вихідного штаму 

чутливістю до пероксиду водню в ранній експоненційній фазі росту [142]. 

Проте наші результати (Розділ 3.1.1.1, Рис. 3.1Б) свідчать про різну за дії H2O2 

проліферативну активність досліджуваних мутантів, культури яких досягли 

середини експоненційної фази. Отже, роль системи захисту від пероксиду 

водню, зокрема каталази, може суттєво змінюватися залежно від фази росту 

культури та інших експериментальних умов. 

Слід зауважити, що зростання активностей СОД і каталази внаслідок 

інкубації дріжджів з пероксидом водню, знайдене нами (Розділ 3.1.1.2, Рис. 3.2 і 

3.3), кількісно повністю відповідає результатам, отриманим іншими 

дослідниками    раніше    (Табл. 4.1),    які   свідчать   про   незначне   (у ~2 рази)  
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Таблиця 4.1   

Вплив пероксиду водню на індукцію деяких генів стимулонів Yap1 і Skn7 

на рівні транскрипції, трансляції та активності відповідних ферментів у S. 

cerevisiae (опубліковано в огляді Semchyshyn, 2009, Centr. Europ. J. Biol. [125]) 

Концентрації Н2О2, які використовувались у відповідних дослідженнях: 
1
–0,4 мM 

 

2
–0,02, 0,2, 0,4 і 0,8 мM  

3
–0,5, 1,0, 2,0, 3,5, 5,0 і 10,0 мM  

4
–0,25, 0,5, 1,0, 2,0, 3,5, 5,0 і 10,0 мM  

5
–0,25, 0,5, 1,0, 2,0, 3,5, 5,0 і 10,0 мM  

НВ – не виявлено  
“-”– не досліджували 
a
– загальна активність каталази CTT1 в клітинах ізогенного похідного YPH250, 

дефектного за геном CTA1 
b
– загальна активність каталази CTA1 в клітинах ізогенного похідного YPH250, 

дефектного за геном CTT1 
c
– загальна каталазна активність 

d
– загальна СОД активність 

 

зростання активності обох ізоферментів каталаз T (цитозольної) та A 

(пероксисомної) внаслідок інкубації дріжджів з пероксидом водню 

сублетальних концентрацій [142].  Проте  роботи Labbare і Toledano [123; 

147] засвідчують, що низькі концентрації пероксиду водню суттєво 

збільшують синтез de novo цитозольної каталази T (в 14,7 разів) та обидвох 
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СОД: мітохондріальної Mn-СОД (в 5,9 разів) і цитозольної Cu,Zn-СОД (в 4,3 

рази) у S. cerevisiae (Табл. 4.1).  

Отже, наші спостереження кількісно не відповідають щойно згаданим 

даним [123; 147], незважаючи на максимальне відтворення умов експерименту 

французьких вчених. Загалом, шукаючи сильніші ефекти пероксиду водню на 

активності СОД і каталази, які б узгоджувалися з високим рівнем відповідних 

новосинезованих білків, ми модифікували умови індукції стресу, а саме 

використовували різні штами дріжджів (Розділ 3.1.2.1), змінювали 

концентрацію H2O2 (Розділ 3.1.2.2), середовища інкубації та кількість клітин у 

середовищі (Розділ 3.1.2.3), в якому індукували оксидативний стрес, а також 

час дії H2O2 (Розділ 3.1.2.4). Проте за різних експериментальних умов, які були 

використані нами, показано, що загалом низькі сублетальні концентрації 

пероксиду водню спричиняють зростання активності каталази тільки у 2-3 рази 

та незначно підвищують або ж взагалі не впливають на активність СОД у         

S. cerevisiae. 

Слід зазначити, що загалом чимало робіт свідчать про відсутність 

кореляції між змінами за стресових умов як рівня певних іРНК та відповідних 

білків, так і рівня експресії окремих генів та функціональною активністю білків, 

які кодуються цими генами [171-174]. Зокрема, Cyrne з колегами показали, що 

зростання рівня іРНК SOD2 (Mn-СОД), SOD1 (Cu,Zn-СОД) тa GLR1 (ГР) у       

S. cerevisiae внаслідок обробки менадіоном не відповідає змінам активностей 

цих ферментів за тих самих стресових умов. Шукаючи потенційні пояснення 

відсутності кореляції між рівнем експресії окремих генів на різних етапах 

потоку генетичної інформації автори встановили, що менадіон модифікує 

експресію згаданих генів за рахунок комплексних механізмів, які діють не 

тільки на рівні транскрипції, але й посттранскрипційному, трансляційному і 

посттрансляційному рівнях. Інші автори показали, що відповідь дріжджів на 

дію стресора залежить не тільки від транскрипції окремих генів, а також 

тривалості життя відповідних іРНК [178], та, що характер відповіді на дію 

стресових чинників залежить від змін балансу в трансляційному апараті 
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дріжджів [179; 180]. Зокрема, регуляція на рівні елонгації трансляції у S. 

cerevisiae визначала зміни у співвідношенні іРНК, які приєднались або не 

приєднались до специфічних ділянок рибосом. Наприклад, H2O2 за низьких 

концентрацій призводив до паралельного зростання кількості як певних іРНК, 

так і відповідних білків. Проте за високих концентрацій H2O2 хоча й 

відбувалось утворення полірибосом, але це зовсім не обов’язково призводило 

до зростання продукції відповідного білка [180]. 

Таким чином, хоча вивчення особливостей транскриптому і протеому 

дозволяє виявити гени і білки, чутливі до дії H2O2, складність і комплексність 

відповіді організму на присутність оксиданту, про яку свідчить відсутність 

кореляції між змінами в клітині на різних етапах потоку генетичної інформації, 

вимагає обов’язкової оцінки функціональності відповідних білків. На жаль, 

більшість робіт у цій галузі присвячена вивченню модифікації експресії певних 

генів тільки на рівні транскрипції та/або трансляції. 

 Добре відомо, що обробка мікроорганізмів пероксидом водню низьких 

сублетальних концентрацій призводить до розвитку толерантності клітин до 

наступного летального стресу, викликаного тим самим або ж іншим чинником 

[26; 29; 182; 184; 393; 405; 406]. Ці явища відомі як передадаптація та 

перехресна адаптація [27-29]. Цілком очевидно, що особливу роль у цьому 

феномені відіграють функціонально активні білки, які є кінцевим та 

найважливішим етапом адаптивної відповіді організму на дію будь-якого 

стресового чинника. Беручи до уваги все зазначене вище, можна припустити, 

що клітини дріжджів здатні швидко відповідати на дію сублетальних 

концентрацій пероксиду водню, суттєво підвищуючи індукцію відповідних 

генів та білків (як зокрема показано в роботах французьких дослідників [123; 

147]) і накопичуючи в клітинах захисні молекули, зокрема каталазу і СОД. 

Проте, оскільки раптове зростання активності цих ферментів могло б суттєво 

порушити внутрішньоклітинний редокс-гомеостаз і призвести до додаткового 

стресу, більшість синтезованих de novo молекул  каталази і СОД залишаються у 

неактивному стані. Виникає питання: навіщо клітини акумулюють неактивні 
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антиоксидатні ферменти? Ймовірно, це і є тим механізмом, який лежить в 

основі передадаптації і перехресної адаптації, тобто забезпечує здатність 

клітини миттєво пристосовуватись та виживати за дії несприятливих і навіть 

летальних умов. Це припущення пояснює невідповідність між кількостями 

продукту експресії генів, які кодують каталазу і СОД, на різних етапах 

реалізації генетичної інформації, а саме між рівнем іРНК та кількістю 

відповідних синтезованих de novo ферментів [123; 147] та їх активністю (Розділ 

3.1.2). 

Цікавою особливістю адаптації дріжджів до дії пероксиду водню є 

координація СОД і каталази. Зокрема, між обома ферментами виявлений тісний 

взаємозв’язок, що вказує на чітку взаємодію цих ферментів за умов 

оксидативного стресу, індукованого пероксидом (Розділ 3.1.1.2, Рис. 3.6 і 

Розділ 3.3.3.4, Рис. 3.50). На наступних етапах проведеного дослідження було 

встановлено, що такий зв'язок між згаданими антиоксидантними ферментами 

існує й за інших експериментальних умов: модуляції різними способами 

активності СОД (Розділ 3.2.1.2, Рис. 3.23A, Розділ 3.2.2.2, Рис. 3.28Б і Розділ 

3.2.3.2, Рис. 3.34Б), тривалого культивування дріжджів у присутності 

вуглеводів (Розділ 3.3.2.3, Рис. 3.43), карбонільного стресу, індукованого 

високими концентраціями редукуючих моносахаридів (Розділ 3.3.4.3, Рис. 3.58) 

та кислотного стресу, спричиненого оцтовою кислотою (Розділ 3.4.2.1, Рис. 

3.76). Крім того, подібні взаємозв’язки між СОД і каталазою-

гідропероксидазою І були виявлені нами раніше у дослідженнях 

антиоксидантної системи E. сoli [528]. 

Така тісна  “співпраця” СОД і каталази може мати, зокрема наступні 

пояснення (Рис. 4.1): 1) СОД продукує субстрат реакції, яку каталізує каталаза; 

2) обидва ферменти захищають активні центри одне одного від інактивації 

оксидантами [182; 387-392]. Крім представлених на Рисунку 4.1 пояснень 

тісного взаємозв’язку СОД і каталази, нами також було висловлено 

припущення про взаємну регуляцію індукції СОД і каталази за умови інкубації 

дріжджів з пероксидом водню. Це припущення ґрунтувалось на тому, що 
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виявлений в клітинах батьківського штаму пік активації СОД за дії низьких 

концентрацій H2O2 не спостерігався в клітинах мутанту ΔCTT1ΔCTA1 (Розділ 

3.1.1.2, Рис. 3.3 і Розділ 3.3.3.6, Рис. 3.52). Проте, на відміну від дефектного за 

каталазами штаму, де пероксид водню не активував СОД, мутант 

ΔSOD1ΔSOD2 демонстрував зростання активності каталази (Розділ 3.3.3.6, Рис. 

3.53). Отже, найвірогіднішими поясненнями тісної взаємодії двох 

досліджуваних ферментів є згадані щойно (Рис. 4.1), зокрема взаємний захист 

від оксидантів.  

 

 

Рисунок 4.1. Гіпотетична схема взаємодії СОД і каталази (опубліковано в 

експериментальній роботі Semchyshyn та Lozinska, 2012, FEMS Yeast Res 

[529]). 

 

Ґрунтуючись на даних літератури [6; 96; 397], а також проведеного 

кореляційного аналізу між відповідними показниками, отриманими у цій 

роботі, можна стверджувати, що каталаза (Розділ 3.1) і СОД (Розділ 3.2) 

захищають не тільки одне одного від окисної інактивації,  але також певні 

дегідрогенази гліколізу, пентозофосфатного шляху, циклу Кребса та деякі інші 

чутливі до процесів окислення ферменти. Захисну роль СОД і каталази 

виявлено, зокрема за умов: 1) гострого оксидативного стресу, індукованого 
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пероксидом водню у дріжджів на експоненційній фазі росту (Розділ 3.1.1) та за 

умов голодування (Розділ 3.1.3); 2) хронічного оксидативного стресу, який 

розвивався впродовж культивування дріжджів у присутності неферментованих 

джерел вуглецю – етанолу (Розділ 3.2.1) і гліцеролу (Розділ 3.2.2); та 3) 

модуляції активності каталази (Розділи 3.1.1.3 і 3.1.3.3) і СОД (Розділи 3.2.1.2, 

3.2.2.2 і 3.2.3.2) у мутантних штамах, а  також за дії відповідних інгібіторів 

каталази і СОД – АМТ (Розділ 3.1.4) і ДДК (Розділ 3.2.3).  

Зокрема, нами показано, що за присутності пероксиду водню або сам 

оксидант, або ж продукти його метаболізму призводять до зниження активності 

ГР, Г6ФДГ та ІЦДГ, ймовірно, внаслідок їх окисної модифікації, а каталаза і 

СОД, активність яких зростає у відповідь на присутність низьких концентрацій 

H2O2, відіграють важливу роль у захисті цих ферментів від їх інактивації у 

нативній клітині (Розділ 3.1.1.3). При цьому слід зауважити, що серед всіх 

досліджуваних ферментів тільки Г6ФДГ відповідала на дію низьких 

концентрацій пероксиду водню вірогідним зниженням активності. Таким 

чином, Г6ФДГ серед інших досліджуваних тут ферментів є найчутливішою до 

низьких концентрацій пероксиду водню і може слугувати маркером помірного 

оксидативного стресу.  

Аналіз даних, отриманих для штамів S. cerevisiae, дефектних за 

ізоферментами СОД, свідчить про важливу роль цього ферменту в забезпеченні 

аеробного росту дріжджів у присутності етанолу та гліцеролу, який пов’язують  

з інтенсивним утворенням АФК у мітохондріях [438; 444]. За цих 

експериментальних умов було виявлено наявність тісних позитивних 

кореляційних зв’язків між СОД і Г6ФДГ (Розділ 3.2.1.2, Рис. 3.23 Б), СОД і 

ІЦДГ (Розділ 3.2.1.2, Рис. 3.23В) та СОД і МДГ (Розділ 3.2.2.2, Рис. 3.29Б). Це 

підтверджує висловлене нами припущення про захист каталазою і СОД 

ферментів, пов’язаних з антиоксидантною системою, від окисної інактивації та 

цілком узгоджується із загальноприйнятою концепцією про захисну 

антиоксидантну роль каталази і СОД [96; 441].  
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Проте залежність загального рівня окислених білків, який вважається 

надійним маркером оксидативного стресу в багатьох організмів [412-414], від 

активності СОД у клітинах мутантів, які росли у середовищі з гліцеролом, не 

відповідає антиоксидантним захисним функціям СОД. Це твердження 

ґрунтується на нелінійному характері дзвоноподібної кривої залежності вмісту 

карбонільних груп білків від активності СОД (Розділ 3.2.2.2, Рис. 3.27Б). 

Назагал, порівняно з батьківським штамом мутанти за ізоферментами СОД 

демонстрували у 1,5 разів нижчий рівень карбонільних груп білків. Нижчий 

показник в клітинах мутантів може свідчити про наявність додаткової системи 

захисту білків від окислення в клітинах дріжджів, дефектних за генами СОД. 

Наприклад, нещодавно було показано, що дефектні за Cu,Zn-СОД дріжджі 

мають вищий рівень глутатіону порівняно з батьківським штамом як в нормі, 

так і за стресових умов [451].  

Однак, коли для оцінки взаємозв’язку між активністю СОД та процесами 

вільнорадикального окислення, ми дослідили залежність вмісту модифікованих 

окисленням білків та активністю Cu,Zn-СОД у S. cerevisiae EG110 (∆Mn-SOD), 

клітини яких інкубували з інгібітором Cu,Zn-СОД ДДК різних концентрацій, 

нами теж було виявлено нелінійну дзвоноподібну залежність (Розділ 3.2.3.2, 

Рис. 3.33). Отримані нами дані (Розділ  3.2.3.2, Табл. 3.9) свідчать, що рівень 

окислених білків спочатку зростав приблизно в 1,5 рази у відповідь на дію 0,1-

5,0 мМ ДДК. Такий розвиток подій за використання інгібітора був очікуваним. 

Проте при наступному збільшенні концентрації ДДК цей показник несподівано 

починав знижуватись, повертаючись до величин близьких до контрольних (без 

ДДК). Можливим поясненням зниження рівня маркера оксидативного стресу зі 

зниженням активності СОД можна запропонувати наступне. За високих 

концентрацій інгібітор ДДК, який зв’язує іони міді (Розділ 3.2.3, Рис. 3.30), 

може діяти як міметик СОД та/або зменшувати ймовірність реакції Фентона за 

участю міді. Якщо це припущення вірне, то згаданий вище ефект інгібітора не 

повинен залежати від присутності Cu,Zn-СОД, тому на наступному етапі 

дослідження був використаний мутант, який не продукує жодного з 
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ізоферментів СОД. Проте, як було виявлено, при використанні цього штаму, 

рівень карбонільних груп білків не змінювався за жодної з використаних у 

цьому дослідженні концентрацій ДДК. Цей результат свідчить на користь 

нашого припущення про залежність рівня окислених білків від активності 

Cu,Zn-СОД, а не присутності її інгібітора ДДК. 

Таким чином, ймовірним поясненням отриманих нами нелінійних 

залежностей рівня карбонільних груп білків від активності СОД може бути 

прооксидантна функція цього ферменту in vivo, незважаючи на те, що його 

традиційно відносять до первинної лінії антиоксидантного захисту [96; 441]. 

Раніше дзвоноподібний взаємозв’язок між супероксиддисмутазною активністю 

Cu,Zn-СОД, Mn-СОД, а також деяких міметиків СОД та рівнем маркерів 

окисної модифікації біомолекул був отриманий за різних експериментальних 

умов, але виключно у системах in vitro [37; 38; 141]. Зокрема, вивчення 

взаємозв’язку між активністю СОД та інтенсивністю ПОЛ в ізольованому серці 

кроля продемонструвало, що за низьких значень активності СОД рівень 

пероксидів ліпідів був відносно низьким і продовжував спадати за збільшення 

активності ферменту, але потім неочікувано суттєво зростав [141]. Автори 

зробили висновок про існування певних оптимальних активностей СОД, 

відхилення від яких посилює ПОЛ. Це пов’язали з тим, що супероксид-аніон-

радикал може брати участь у термінації ланцюгового вільнорадикального 

окислення ліпідів [141]: 

LOO
• 
+ O2

•− 
+ H

+
 → LOOH + O2  

Таким чином, внаслідок посилення дисмутації O2
•−

, яку каталізує СОД, 

концентрація радикалу суттєво знижується, що у цьому разі сприяє посиленню 

вільнорадикальних ланцюгових процесів через зниження можливості їх 

термінації. На користь цього припущення свідчать нещодавно отримані дані 

про те, що за певних умов супероксид захищає дріжджі від токсичної дії 

пероксиду водню [453], а отже і від гідроксильного радикалу. Зокрема, автори 

виявили, що найчутливіші до H2O2 штами характеризуються найнижчим 

внутрішньоклітинним рівнем O2
•−

. На додаток до наведеного вище можна 
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запропонувати ще одне пояснення потенційної прооксидантної функції СОД. В 

інших модельних експериментах in vitro було показано що за відповідних умов 

Cu,Zn-СОД каталізує утворення з пероксиду водню гідроксильного радикалу 

[40; 454]:  

СОД-Cu
+
 + H2O2 → СОД-Cu

2+
 + HO

• 
+ HO

−
 

 

Іншими словами, Cu,Zn-СОД за певних умов може брати участь у 

подібних до реакції Фентона прооксидантних процесах.  

Наостанок, “надлишкова” активність СОД сприяє утворенню пероксиду 

водню, в результаті чого може спостерігатись вищий рівень гідроксильного 

радикалу, який є основним ініціатором окислення білків [6; 414; 452]. Крім 

того, нещодавні дослідження здатності нативних СОД та її міметиків захищати 

фероцианід та тіоли від окислення, спричиненого АФК, підтвердили, що 

нелінійна залежність пов’язана зі значним підвищенням рівня пероксиду водню 

у системі [38]. 

Таким чином, за використаних нами умов вперше показано, що СОД 

може проявляти прооксидантні властивості in vivo. Що ж до прооксидантної 

функції каталази, активність якої, як показано у цій роботі, у більшості 

випадків змінюється паралельно з активністю СОД, то таких даних у доступній 

нам літературі не знайдено. Проте, якщо вільні іони металів зі змінною 

валентністю сприяють утворенню вільних радикалів, наприклад Fe
2+

 – генерації 

гідроксильного радикалу в реакції Фентона, то не виключено, що гемове залізо 

в активному центрі каталази та інших білків теж може бути залучене до 

подібних процесів, проявляючи таким чином прооксидантні властивості. На 

користь такого припущення свідчать дані про здатність гемоглобіну і 

міоглобіну генерувати пероксид водню [276]: 

Hb-Fe
2+

   +   O2    →  Hb-Fe
2+

–O2   +   e
-
  + 2H

+
  → Hb–Fe

3+   
+  H2O2   

 

Процес, схема якого наведена вище, зафіксований у деяких дослідженнях, 

незважаючи на те, що гемоглобін як і каталаза може дисмутувати пероксид 

водню, проявляючи антиоксидантні властивості [276]. Тобто, молекули 
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антиоксидантів за певних умов можуть кардинально змінювати свої властивості 

у редокс-процесах, проявляючи прооксиданту здатність. Отже, балансування 

процесів окислення-відновлення загалом відбувається у дуже вузьких межах, і 

будь-який незначний чинник може суттєвим чином дестабілізувати ситуацію. 

Якщо даних стосовно прооксидантних властивостей антиоксидантних 

ферментів, особливо у системах in vivo, є небагато, то на сьогоднішній день 

існує достатньо експериментальних свідчень щодо прооксидантних 

властивостей багатьох екзогенних низькомолекулярних антиоксидантів [31-34]. 

Зокрема, виявлено, що за певних умов, особливо за високих концентрацій, 

низькомолекулярні антиоксиданти можуть брати безпосередню участь в 

утворенні вільних радикалів, та АФК загалом, і таким чином сприяти 

неферментативним процесам окислення. Це, ймовірно, є одним з пояснень 

доведеної у переважній більшості випадків неефективності антиоксидантної 

терапії [35; 36].  

Крім того, використання екзогенних антиоксидантів із сильною дією, як 

наприклад аскорбінова кислота чи інші, може призводити до суттєвого 

порушення редокс-гомеостазу і створення передумови стресу [254], не важливо 

– оксидативного чи редуктивного. У такому разі, реакція організму 

передбачувана – активація механізмів захисту, скерованих на знешкодження дії 

потужного низькомолекулярного антиоксиданту. На відміну від антиоксидантів 

із сильною дією, фруктоза та її похідні, як-то фруктозо-1,6-дифосфат, не 

піддаються атаці механізмів збереження редокс-гомеостазу, оскільки 

розпізнаються організмом як енергетичні субстрати та інтермедіати. Водночас, 

згадані речовини відомі на сьогодні своїм захисним ефектом від оксидантів 

[254]. Щоправда, свідчень про захисну антиоксидантну функцію фруктози та 

деяких її фосфорильованих похідних, є зовсім небагато, крім того, це дані, 

отримані виключно в системах in vitro [42; 43; 495; 496].  

Натомість, переважаюча більшість досліджень ефектів фруктози in vivo 

присвячена її “шкідливій” ролі, внаслідок чого існує твердження про 

відсутність даних про будь-який захисний ефект цього моносахариду [46]. 
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Незважаючи на це, застосування харчової фруктози значно зросло протягом 

останніх дисятиліть і продовжує зростати з року в рік, з чим, в основному, 

пов’язують  епідемію ожиріння в країнах з відносно високим рівнем життя [47; 

238; 528-530]. Це пояснюється, мабуть, тим, що більшість дієтологів 

переконані, що фруктоза є безпечнішою і кориснішою, ніж глюкоза. А отже, 

часто пропонують фруктозу, як замінник глюкози для різних категорій 

населення, особливо для хворих на цукровий діабет. І дійсно, порівняно з 

глюкозою фруктоза швидше включається в метаболізм, не потребує інсуліну 

для засвоєння та має ряд інших переваг.  

На додаток, як щойно згадувалось, незначна кількість модельних 

досліджень in vitro свідчить, що фруктоза, на відміну від інших моносахаридів, 

наприклад, глюкози, за умови короткотривалого споживання ефективніше 

захищає клітину від оксидативного стресу [42; 43]. Ґрунтуючись на цих 

результатах, дослідники пропонують застосовувати нетривале включення 

фруктози в раціон пацієнтів з нейродегенеративними та раковими 

захворюваннями, атеросклерозом, гострими запальними процесами та іншими 

патологіями, пов’язаними з розвитком оксидативного стресу [42]. Проте навіть 

ці дослідники, а також інші автори наголошують про небезпечність тривалого 

споживання фруктози, оскільки воно може пришвидшувати старіння, 

призводити до розвитку денегеративних захворювань, метаболічного синдрому, 

ожиріння, цукрового діабету, гіпертезії, хвороб нирок, серця, печінки тощо, про 

що свідчить величезна кількість експериментальних модельних та клінічних 

досліджень [12; 14; 42-45; 238; 492; 530; 531]. На жаль, механізми розвитку 

порушень, спричинених тривалим споживанням фруктози, залишаються 

вивченими недостатньо.  

Ґрунтуючись на даних сучасної літератури, ми припустили, що в основі 

“шкідливих” ефектів тривалого споживання фруктози лежать неферментативні 

процеси [17; 254]. При цьому слід зауважити, що традиційно одним з основних 

напрямків досліджень у біохімії є ферментативні метаболічні перетворення, які 

є унікальною особливістю живого і справедливо вважаються основою життя. 
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Водночас, неферментативні реакції в живих системах у переважній більшості 

випадків знаходяться поза увагою дослідників. Проте дослідження останніх 

десятиліть спростовують традиційну думку про несуттєву роль 

неферментативних процесів у функціонуванні живого [10]. Яскравими 

прикладами є, зокрема, вільнорадикальне окислення та глікація. Обидва згадані 

вище процеси можуть призводити до хімічної модифікації біологічних молекул, 

впливати на функціональну здатність клітини, а також ініціювати розвиток та 

супроводжувати різноманітні захворювання [16; 188; 225]. Як вільнорадикальне 

окислення, так і глікація вважаються ймовірними причинами ускладнень 

різноманітних захворювань та швидкого старіння [11-13; 242].  

Глікація або неферментативне глікозилювання це процес, у якому 

карбонільні групи електрофільних сполук, наприклад, редукуючих вуглеводів 

взаємодіють з аміногрупами біомолекул. У випадку участі глюкози та фруктози 

процес відповідно має назву глюкації та фруктації (Рис. 4.2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4.2. Реакція глікації за участю глюкози (глюкація) та фруктози 

(фруктація). Альдогексози в процесі глікації утворюють продукти Амадорі, а 

кетогексози – продукти Гейнса, які називають ранніми продуктами глікації. 
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Слід також зазначити, що хоча добре відомо, що альдегідні групи 

внаслідок їх більшої електрофільності є хімічно активнішими за кетогрупи, а 

отже альдози є реакційноздатнішими, ніж відповідні кетози, в літературі 

існують суперечливі порівняльні дані щодо хімічної активності глюкози та 

фруктози. Хоча є певні роботи, які свідчать про вищу реакційну здатність 

глюкози порівняно з фруктозою в неферментативних процесах in vitro [463-

465], у численних експериментах in vitro та in vivo представлено протилежні 

дані [10; 277; 373].
 
Ситуація ще більше ускладнюється тим, що залежно від 

умов in vivo фруктоза може проявляти подвійні біологічні ефекти. Тривале 

споживання надлишку фруктози, як вже згадувалось, пов’язують з її 

“шкідливою” дією у різних експериментальних моделях [14; 254; 472-474].
 
З 

іншого боку, нетривале застосування фруктози захищає клітини різних типів 

від екзогенного оксидативного стресу [42; 48; 254; 495; 496].  

Дані, отримані нами при порівнянні здатності глюкози і фруктози брати 

участь в утворенні in vitro продуктів неферментативного процесу глікоксидації, 

демонструють, що фруктоза генерує вищі кількості активних інтермедіатів 

(АФК і α-дикарбонільних сполук, Розділ 3.3.1.1, Рис. 3.35 і Розділ 3.3.1.2, Рис. 

3.36), а також кінцевих продуктів глікоксидації (окислених білків і кінцевих 

продуктів глікації, Розділ 3.3.1.2, Рис. 3.37), ніж глюкоза. Отримані результати 

добре узгоджуються з чисельними даними літератури, які свідчать про 

сильнішу реакційну здатність фруктози in vitro, яка продукує більші кількості 

АФК і АКС, ніж глюкоза [277; 373; 467; 468].  

Проте, на перший погляд, з позиції загальної органічної хімії такі дані все 

ж є неочікуваними. Одним з можливих пояснень нижчої хімічної активності 

глюкози є її здатність у водних розчинах формувати стабільну циклічну 

молекулу (глюкопіранозу та/або глюкофуранозу), що знижує її реакційну 

здатність. Саме через цю особливість глюкоза у розчиненому стані є одним з 

найменш активних моносахаридів і, тому була “обрана” природою як основне 

клітинне паливо [217; 467-469]. Фруктоза також утворює обидві піранозну та 

фуранозну структури [470], але у розчинах знаходиться також як лінійна 
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ациклічна структура у значно більших кількостях, ніж глюкоза. 

Співвідношення ациклічних активних форм глюкози і фруктози у водних 

розчинах становить відповідно 0,001-0,002% та 0,7% [200; 471].  

Беручи до уваги різну здатність глюкози і фруктози генерувати АКС та 

АФК in vitro, на наступному етапі ми порівняли ефекти моносахаридів in vivo, 

вирощуючи дріжджі в присутності цих вуглеводів.  Було виявлено, що клітини 

розмножувались швидше в середовищах, які містили  фруктозу, а не глюкозу 

(Розділ 3.3.2.1, Рис. 3.39 і Табл. 3.10). Крім того, варто зауважити, що 

протягом культивування в середовищі з фруктозою у дріжджів швидше 

знижувалась репродуктивна здатність (Розділ 3.3.2.1, Рис. 3.38А) та зростала 

кількість мертвих клітин (Розділ 3.3.2.1, Рис. 3.38Б), ніж в культурах, які 

росли в присутності глюкози. Проте такі відмінності між двома дослідними 

групами клітин не спостерігались за умов обмеження вуглеводів. Крім того, 

зниження концентрації як глюкози, так і фруктози в середовищі 

культивування сприяло сповільненню втрати проліферативної активності та 

життєздатності клітин, що узгоджується з даними про суттєве збільшення 

тривалості життя дріжджів за умов обмеження глюкози [475-479]. Таким 

чином, можна припустити, що дріжджі швидше старіють у присутності 

високих концентрацій вуглеводів, ніж низьких, а також у присутності 

фруктози, ніж глюкози.  

Рівень карбонільних груп білків вважається надійним маркером 

фізіологічного стану організму, який, зокрема, відображає і його старіння [413; 

414; 484; 485]. Оскільки швидший ріст дріжджів у присутності фруктози 

призводив до їхньої швидшої загибелі, ніж у присутності глюкози, ми 

порівняли рівень окислених білків у клітинах, які культивували в середовищах 

із цими моносахаридами різних концентрацій. У відповідності до описаних 

вище спостережень (Розділ 3.3.2.1, Рис. 3.38 і 3.39, Табл. 3.10) рівень 

карбонільних груп білків виявився вищим у клітинах, які росли в присутності 

фруктози (Розділ 3.3.2.2, Рис. 3.41). Згідно з нашими уявленнями про цей 

показник як маркер старіння [413; 414; 484], його величина поступово зростала 
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з часом культивування, відображаючи процес старіння дріжджів. Слід 

зазначити, що вміст карбонільних груп білків є також маркером 

карбонільного/оксидативного стресу [468; 474; 485; 486]. Таким чином, 

знайдене вище свідчить про вищу інтенсивність стресу в дріжджів, що росли у 

середовищі з фруктозою. 

Цей висновок підтвердився також виявленими відмінностями між двома 

досліджуваними групами клітин щодо рівня α-дикарбонільних сполук та АФК 

(Розділ 3.3.2.2, Табл. 3.11). Впродовж культивування дріжджів за описаних 

вище умов концентрація α-дикарбонільних сполук в клітинах, які росли у 

присутності фруктози, була вищою, ніж у клітинах, які росли в середовищі з 

глюкозою. Рівень АФК та метаболічна активність також були вищими за 

культивування у дріжджів, які росли у присутності фруктози (Розділ 3.3.2.2, 

Табл. 3.11 та Розділ 3.3.3.2, Рис. 3.47 і Рис. 3.48, контроль). Відомо, що 

метаболічна активність визначає тривалість життя клітин, і повільніший 

метаболізм супроводжує триваліше життя [492]. З іншого боку, інтенсивний 

метаболізм може бути причиною високого рівня АФК, продуктів глікації та 

пришвидшувати старіння. Отримані нами результати повною мірою 

узгоджуються із зазначеним вище.  

Гіпотетичний механізм утворення α-дикарбонільних сполук та АФК в 

процесі глюкації та фруктації представлено на Рисунку 4.3. На першому етапі 

неферментативної взаємодії між аміногрупами білків та карбонільними 

групами редукуючих моносахаридів утворюються основи Шиффа, які далі 

перетворюються на продукти Амадорі або Гейнса. Ці сполуки можуть 

трансформуватися на енедіоли, і пізніше – на алкоксильні радикали, які своєю 

чергою, взаємодіють з молекулярним киснем, продукуючи при цьому 

супероксид-аніон-радикал та α-дикарбонільні сполуки. Супероксид далі може 

перетворюватись на пероксид водню і гідроксильний радикал. Обидві групи 

АКС і АФК вважаються основними факторами карбонільного/оксидативного 

стресу. 
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Рисунок 4.3. Утворення в процесах глюкації та фруктації ɑ-дикарбонільних 

сполук і активних форм кисню, збільшення стаціонарних концентрацій  яких 

призводить до розвитку карбонільного та оксидативного стресів (опубліковано 

в експериментальній роботі Semchyshyn та ін., 2011, Carb. Res.[536]). 

 

Таким чином, глікоксидація, як наслідок споживання надлишкової 

кількості вуглеводів, може вважатися підґрунтям для розвитку 

карбонільного/оксидативного стресу, який своєю чергою, є відповідальним за 

пошкодження клітини, її пришвидшене старіння і втрату функціональної 

активності (Рис. 4.4). Загалом, цей неферментативний процес пов’язують з 

інактивацією ферментів, окисленням і фрагментацією білків, накопиченням 

різноманітних адуктів, які погано піддаються деградації тощо [267; 277; 499].
  

 Крім того, отримані нами результати (Розділ 3.3.2) свідчать про 

інтенсивнішу участь фруктози порівняно з глюкозою у процесі глікоксидації, 

генерації АФК і АКС протягом культивування дріжджів у присутності цих 

моносахаридів. Це може пояснювати різні ефекти глюкози та фруктози, описані 

нами у S. cerevisiae – фруктоза вираженіше пригнічує репродуктивну здатність 

дріжджів та провокує їхню загибель. Отже, “шкідливі” ефекти тривалого 

використання фруктози, знайдені в різних експериментальних модельних і 
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клінічних дослідженнях можуть пояснюватися вищим рівнем продуктів 

глікоксидації, зокрема АКС і АФК, які утворюються в присутності фруктози, 

аніж глюкози.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4.4. Участь глюкози і фруктози в глікоксидації, яка призводить до 

карбонільного/оксидативного стресу, пошкодження біомолекул, клітинних 

компонентів, втрати функціональної здатності організму (опубліковано в 

експериментальній роботі Semchyshyn та Lozinska, 2012, FEMS Yeast Res 

[529]). 

 

Проте ми припустили участь АФК і АКС не тільки у токсичному 

(протягом тривалого використання), але і захисному ефектах фруктози 

(внаслідок короткочасного використання) [130; 254]. З метою підтвердження 

або ж спростування цієї думки ми використали як модель нативні клітини 

дріжджів, які вирощували у присутності глюкози або фруктози до досягнення 

середини експоненційної фази (нетривале використання вуглеводів), після чого 

їх інкубували з пероксидом водню різних концентрацій (Розділ 3.3.3).  
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У цьому випадку дріжджі, які росли в середовищі з фруктозою, 

демонстрували дещо вищу репродуктивну здатність за умов індукованого H2O2 

оксидативного стресу, ніж ті, що росли у присутності глюкози (Розділ 3.3.3.1, 

Рис. 3.46). Ці дані свідчать про певну роль фруктози у захисті дріжджів від 

пероксиду водню. Для встановлення потенційного зв’язку виявленого 

феномену з вільнорадикальними процесами ми порівняли рівень АФК та 

активність антиоксидантних ферментів у двох дослідних групах дріжджів за дії 

пероксиду водню. Подібно до результатів попереднього експерименту, в якому 

дріжджі росли в середовищі з фруктозою та глюкозою протягом 1 доби (Розділ 

3.3.2.2, Табл. 3.11), у цій роботі ми виявили, що загальний рівень АФК був 

вищим у ~2,0 рази в контрольних клітинах (без H2O2), які росли в присутності 

фруктози, ніж у тих, що росли в середовищі з глюкозою (Розділ 3.3.3.3, Рис. 

3.48, контроль). Проте додавання до дріжджів пероксиду водню змінило 

картину суттєвим чином – загальний рівень АФК в клітинах, що росли в 

присутності фруктози, став таким самим (Розділ 3.3.3.3, Рис. 3.48Б) або ж 

навіть нижчим (у 1,4 рази, Розділ 3.3.3.3, Рис. 3.48A), як в клітинах, що росли в 

середовищі з глюкозою.  

Отже, стрес, індукований H2O2, загалом призвів до суттєвого зниження 

рівня АФК у дріжджів, які культивували з фруктозою, тоді як показник зростав 

або суттєво не змінювався за дії пероксиду водню на клітини дріжджів, які 

росли у присутності глюкози. Отримані результати добре узгоджуються з 

даними Spasojević та колег [42]. Автори показали, що обробка астрогліальних 

клітин С6 пероксидом водню в середовищі з глюкозою підвищила оксидантний 

статус клітин. На противагу цьому, такого підвищення не спостерігалось у 

середовищі інкубації з фруктозою. Крім того, хоча H2O2 й призводив дo 

зниження життєздатності астрогліальних клітин C6 в обох дослідних 

середовищах, але ефект був вираженіший у тому, яке містило глюкозу.  

Ці ж автори продемонстрували, що за умов in vitro фруктоза порівняно з 

глюкозою ефективніше пригнічує утворення гідроксильного радикалу [43]. У 

відповідності зі щойно зазначеним ми виявили, що обробка пероксидом водню 
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не змінила рівень HO
•
 у клітинах дріжджів, які росли в присутності глюкози, 

але суттєво знизила цей показник у клітинах, які культивували з фруктозою 

(Розділ 3.3.3.3, Рис. 3.48В). Цікаво зазначити, що подібні ефекти були нами 

виявлені не тільки за дії пероксиду водню, але й іншого оксиданту – менадіону 

(Розділ 3.3.3.3). У кількох інших дослідженнях раніше було показано, що 

фруктоза знижувала внутрішньоклітинний рівень АФК у гепатоцитах щурів за 

умов оксидативного стресу [48; 495; 496]. 

Представлена нами робота, проведена на нативних клітинах дріжджів, 

цілком узгоджується з наведеними вище даними, отриманими іншими авторами 

в різних системах in vitro, про захист фруктозою культур клітин від екзогенних 

оксидантів. Крім того, у нашій роботі вперше встановлено взаємозв’язок між 

антиоксидантними ферментами та захисним ефектом фруктози, який, зокрема, 

полягає у зниженні внутрішньоклітинного рівня АФК за дії пероксиду водню. 

Зниження рівня АФК у клітинах, які росли в присутності фруктози (Розділ 

3.3.3.3, Рис. 3.48), ймовірно, пов’язане з широким піком активації пероксидом 

водню СОД і каталази (Розділ 3.3.3.4, Рис. 3.49). У той же час, клітини, які 

культивували у середовищі з глюкозою, характеризувались вузьким піком 

активації цих ферментів та паралельним зростанням рівня АФК за дії H2O2. При 

цьому, незважаючи на різний характер відповіді ферментів у двох дослідних 

групах дріжджів на присутність H2O2, СОД і каталаза в обох випадках 

демонстрували тісний взаємозв’язок (Розділ 3.3.3.4, Рис. Рис. 3.50).  

Виявивши суттєві відмінності в характері активації антиоксидантних 

ферментів пероксидом водню у двох дослідних групах клітин, ми вирішили 

з’ясувати чи не пов’язані вони з особливостями активації транскрипційного 

фактору Yap1, який контролює експресію відповідних генів у S. cerevisiae за дії 

H2O2 [160; 498]. Було показано, що незалежно від типу моносахариду в 

середовищі культивування дріжджів, їхні клітини характеризуються однаковою 

локалізацією білка Yap1: цитоплазматичною за нормальних умов (без H2O2) та 

ядерною – за дії H2O2 (Розділ 3.3.3.5, Рис. 3.51). У зв’язку з цим виникло 

наступне питання: якщо стосовно субклітинної локалізації білка Yap1 немає 
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відмінностей між клітинами, які росли у присутності глюкози та фруктози, які 

ж механізми визначають різну поведінку антиоксидантних ферментів у цих 

клітинах за дії H2O2?  

Вище ми висловлювали думку про акумуляцію внаслідок синтезу de novo 

неактивних молекул антиоксидантних ферментів, швидка активація яких на 

наступних етапах реалізації генетичної інформації, забезпечує виживання 

клітин за виникнення стресу. У цьому випадку ми можемо припустити 

існування певних відмінностей у посттрансляційній активації пероксидом 

водню молекул СОД і каталази у клітинах дріжджів, які росли у присутності 

глюкози і фруктози. Також вище було висловлено припущення про участь 

каталази і СОД у взаєморегуляції за дії H2O2, оскільки отримані дані чітко 

демонстрували відсутність зростання активності СОД за дії H2O2 в мутантних 

клітинах ΔCTT1ΔCTA1(Розділ 3.1.1.2, Рис. 3.3 і Розділ 3.3.3.6, Рис. 3.52). 

Проте, на відміну від цього, в клітинах штаму ΔSOD1ΔSOD2 пероксид водню 

викликав зростання активності каталази (Розділ 3.3.3.6, Рис. 3.53). Крім того, 

отриманий ефект у цьому випадку не відрізнявся у клітинах ΔSOD1ΔSOD2, які 

росли у присутності двох різних моносахаридів (Розділ 3.3.3.6, Рис. 3.53). На 

відміну від дефектного за СОД штаму, батьківський штам (Розділ 3.3.3.4, Рис. 

3.49) демонстрував різну відповідь антиоксидантних ферментів на дію H2O2 у 

клітинах, які росли в присутності глюкози (гострий пік активації) та фруктози 

(широкий пік активації). Отже, ймовірно, каталаза певним чином бере участь у 

регуляції активності СОД за дії H2O2 в обох досліджуваних групах клітин, а 

СОД може бути пов’язана з індукцією каталази тільки за дії високих 

концентрацій пероксиду водню на дріжджі, які культивували у середовищі з 

фруктозою. 

Ще один цікавий факт можна зауважити у відповіді клітин батьківського 

штаму, які росли в присутності глюкози, на вплив високих концентрацій H2O2 – 

зростання внутрішньоклітинного рівня АФК (Розділ 3.3.3.3, Рис. 3.48A і Б) з 

одночасним зниженням активності СОД і каталази (Розділ 3.3.3.3, Рис. 3.48). 

Наведені дані можуть свідчити про перевагу окисних процесів за дії високих 
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концентрацій H2O2, внаслідок яких спостерігається інактивація СОД і навіть 

каталази (Розділ 3.3.3.4, Рис. 3.49). При цьому слід зазначити, що зниження 

активності антиоксидантних ферментів у клітинах, вирощених у присутності 

фруктози, спостерігалось тільки за найвищої використаної нами концентрації 

H2O2 (10 мM), а у вирощених в середовищі з глюкозою клітинах – цей процес 

відбувався вже за дії 0,5 мМ H2O2. При цьому, як було зазначено, загальний 

рівень АФК у клітинах, вирощених в присутності фруктози, знижувався зі 

збільшенням концентрації H2O2, а у випадку глюкози – зростав або ж не 

змінювався. Отже, можна висловити припущення про те, що фруктоза, на 

відміну від глюкози, певним чином захищає СОД і каталазу від інактивації 

пероксидом водню.  

Аналіз літератури дозволяє запропонувати принаймні кілька механізмів, 

відповідальних за захисний ефект фруктози від оксидативного пошкодження 

клітини: 1) попередження реакції Фентона зв’язуванням іонів заліза [495]; 2) 

стабілізація внутрішньоклітинного пулу глутатіону [496]; та 3) посилення 

інтенсивності пентозофосфатного шляху, у якому продукуються відновні 

еквіваленти NADPH [43].  

Наші спостереження дають можливість припустити ще один механізм – 

нетривале застосування фруктози за певних умов може індукувати помірний 

стрес, стимулюючи захисні системи клітини, що у підсумку забезпечує її 

виживання за умов сильного і навіть летального стресу. Це припущення 

ґрунтується також на отриманих in vitro та in vivo нами та іншими дослідниками 

даних, які свідчать, що фруктоза є потужнішим агентом глікації, ніж інші 

моносахариди, зокрема глюкоза, оскільки продукує більші кількості АКС та 

АФК [42; 277; 499]. In vivo АКС та АФК можуть відігравати подвійну роль і 

ефект залежить від їхньої концентрації [5; 16; 103; 104; 130; 191; 249; 254; 272]. 

За високих концентрацій вони є потенційно небезпечними, оскільки внаслідок 

високої реакційної здатності можуть взаємодіяти з різними біомолекулами, 

пришвидшуючи старіння і супроводжуючи пов’язані з ним хвороби. Навпаки, 

за низьких концентрацій АФК і АКС можуть відігравати важливу роль у 
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клітинному сигналюванні, адаптації до несприятливих факторів тощо. Отже, 

залежно від умов фруктоза теж може мати подвійні ефекти у живій клітині. 

Вірогідними учасниками молекулярних механізмів, які лежать в основі як 

токсичних, так і захисних ефектів фруктози, є АКС та АФК (Рис. 4.5).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4.5. Роль АФК і АКС у цитотоксичних і захисних ефектах фруктози in 

vivo (опубліковано в огляді Semchyshyn, 2013, Biomed. Res. Intern. [254] та 

експериментальній роботі Semchyshyn та Lozinska, 2012, FEMS Yeast Res. 

[529]). 

 

Таким чином, тривале споживання надлишку фруктози призводить до 

утворення АФК і АКС та накопичення пошкоджених ними молекул, а також 

різноманітних адуктів, супроводжуючи старіння та пов’язані з ним дисфункції і 

хвороби. З іншого боку, нетривале застосування фруктози спричинює помірний 

стрес, за дії якого організм набуває стійкості до інтенсивніших несприятливих 
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факторів. Ймовірно також, що фруктоза має здатність захищати від окисної 

інактивації тісно пов’язані між собою СОД і каталазу. 

Оскільки у порівняльних дослідженнях впливу глюкози і фруктози за їх 

тривалої та нетривалої дії на дріжджі ми отримали протилежні дані – 

пошкоджуючий та захисний ефекти фруктози, на наступному етапі роботи ми 

порівняли вплив на дріжджі стресу, спричиненого глюкозою і фруктозою 

високих концентрацій. Для цього інтактні клітини дріжджів інкубували з 10% 

розчином глюкози або фруктози.  

На перший погляд, ми отримали результати, які не узгоджуються з  

нашими даними, отриманими in vitro (Розділ 3.3.1.1, Рис. 3.35 та Розділ 3.3.1.2, 

Рис. 3.36 і 3.37) та in vivo за умов культивування дріжджів у присутності 

досліджуваних моносахаридів (Розділ 3.3.2.2, Рис. 3.41 і Табл. 3.11 та Розділ 

3.3.3.3, Рис. 3.48, контроль). Так, за умов вуглеводного стресу, індукованого у 

дріжджів їх інкубацією з 10% моносахаридами, не було виявлено вираженої 

різниці між двома типами дослідних клітин на рівні внутрішньоклітинних 

продуктів глікоксидації – АФК і α-дикарбонільних сполук (Розділ 3.3.4.1, Рис. 

Рис. 3.54) та окислених білків і КПГ (Розділ 3.3.4.1, Рис. 3.55). Крім того, 

жодних відмінностей не спостерігалось між дослідними групами дріжджів 

щодо їх репродуктивної здатності, оскільки клітини з обох дослідних груп 

однаково швидко втрачали здатність утворювати колонії (Розділ 3.3.4.2, Рис. 

3.56). Ґрунтуючись на даних попередніх експериментів інших авторів [480-483], 

можна припустити, що втрата проліферативної активності дріжджів, які 

інкубували в 10% розчинах глюкози і фруктози, відбувається внаслідок 

апоптозу. Раніше Granot і колеги повідомляли, що інкубація S. cerevisiae в 

розчинах глюкози або фруктози за відсутності інших живильних речовин 

призводить до значної втрати життєздатності клітин протягом кількох годин 

[480-482]. При цьому в клітинах дріжджів за їх обробки вуглеводами були 

виявлені характерні ознаки апоптозу [483].  

Подібно до інших факультативних анаеробів, S. cerevisiae можуть 

здійснювати як аеробний, так й анаеробний метаболізм, а отже зберігають 
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життєздатність за різких змін концентрації кисню в середовищі. Такі 

особливості зумовлені існуванням у дріжджів ефективної антиоксидантної 

системи [8; 126]. З іншого боку, характеризуючись високою гліколітичною 

активністю, клітини дріжджів володіють потужною антиглікаційною системою 

[211; 246; 297]. На Рисунку 4.6 показані деякі неферментативні перетворення 

глюкози та фруктози, які призводять до утворення АФК і АКС, а також важливі 

ферментативні механізми захисту клітини від оксидативного/карбонільного 

стресу. Як бачимо, автоокислення та глікація за участю обох редукуючих 

моносахаридів можуть призводити до утворення відповідних енедіолів та 

алкоксильних радикалів. Останні відносно легко взаємодіють з молекулярним 

киснем, утворюючи супероксид-аніон-радикал, який при поетапному 

одноелектронному відновленні перетворюється на пероксид водню і потім – на 

гідроксильний радикал. Водночас, ці перетворення призводять також до 

утворення метилгліоксалю та/або інших α-дикарбонільних АКС, які, окрім того, 

можуть бути побічними продуктами гліколізу або інших ферментативних 

метаболічних процесів [16; 130; 254]. Отже, in vivo глікоксидація є потужним 

фактором виникнення оксидативного/карбонільного стресу.  

До системи захисту S. cerevisiae від небезпечних наслідків глікоксидації 

відносять антиоксидантні, антиглікаційні та пов’язані з ними ферменти (Рис. 

4.6). Серед них ті, активності яких ми визначали у цьому дослідженні за дії 

стресу, індукованого глюкозою та фруктозою: 1) антиоксидантні (СОД і 

каталаза, Розділ 3.3.4.3, Рис. 3.57-3.59); 2) антиглікаційні (ГЛO1 і ГЛO2, Розділ 

3.3.4.3, Рис. 3.60); та 3) ферменти, функціонально пов’язані із зазначеними 

вище (ГР і Г6ФДГ, Розділ 3.3.4.3, Рис. 3.61 і 3.62). Отримані дані демонструють 

зростання активностей всіх досліджуваних ферментів, окрім Г6ФДГ, впродовж 

інкубації дріжджів у 10% розчинах як глюкози, так і фруктози, що, своєю 

чергою, дає можливість зробити висновок про розвиток 

оксидативного/карбонільного стресу за використаних нами експериментальних 

умов.  
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Рисунок 4.6. Участь глюкози і фруктози в неферментативному утворенні АФК 

і АКС, які детоксикуються ферментами захисту від 

оксидативного/карбонільного стресу (опубліковано в експериментальній роботі 

Semchyshyn та ін., 2014, Сarb. Res [537]). 

 

Аналіз активностей антиоксидантних ферментів свідчить, що так само як 

і в представлених вище експериментах СОД та каталаза демонструють тісний 

взаємозв’язок (Розділ 3.3.4.3, Рис. 3.58). Крім того, зростання активностей обох 

ферментів за дії стресу, індукованого вуглеводами (Розділ 3.3.4.3, Рис. 3.57) та 

зниження при цьому внутрішньоклітинного рівня АФК (Розділ 3.3.4.1, Рис. 

3.54A і Б) демонструють негативний кореляційний зв'язок (Розділ 3.3.4.3, Рис. 

3.59). Це свідчить про важливу роль антиоксидантних ферментів у захисті 

дріжджів від небезпечної дії редукуючих вуглеводів високих концентрацій.  

Подібно до антиоксидантних ферментів активність гліоксалаз також 

зростала за цих експериментальних умов (Розділ 3.3.4.3, Рис. 3.60), що, 

ймовірно, пов’язано зі зростанням рівня α-дикарбонільних сполук (Розділ 
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3.3.4.1, Рис. 3.54В). Підтвердженням цього припущення слугують дані про 

індукцію експресії гену GLO1 у S. cerevisiae метилгліоксалем, кількість якого 

зростає в клітині внаслідок метаболізму вуглеводів [211; 244; 297].  

Активність ГР, як й активності антиоксидантних та антиглікаційних 

ферментів, також зростала за дії вуглеводного стресу (Розділ 3.3.4.3, Рис. 

3.61A), що свідчить про важливу роль ГР у підтримці відповідного 

внутрішньоклітинного рівня відновленого глутатіону, ключового 

низькомолекулярного антиоксиданту та антиглікаційного агенту (Рис. 4.6). 

Забезпечуючи відновними еквівалентами NADPH реакцію відновлення 

окисленого глутатіону, Г6ФДГ також відіграє важливу роль у функціонуванні 

антиоксидантної та антиглікаційної системи. Проте дещо неочікувано 

активність цього ферменту поступово знижувалася протягом всього періоду 

інкубації дріжджів з моносахаридами (Розділ 3.3.4.3, Рис. 3.61Б). Цікаво, що 

при цьому її зниження супроводжувалось зростанням рівня α-дикарбонільних 

сполук (Розділ 3.3.4.1, Рис. 3.54В), і залежність одного параметра від іншого 

демонструвала тісний негативний кореляційний зв'язок (Розділ 3.3.4.3, Рис. 

3.62). На основі наших та отриманих іншими авторами даних [494; 502; 503] 

можна зробити висновок, що порівняно з іншими досліджуваними тут 

ферментами Г6ФДГ є найчутливішою до АКС і АФК, а отже може бути 

інактивована продуктами глікоксидації навіть за умов помірного 

карбонільного/оксидативного стресу.  

Нагадаємо, що в експериментах, описаних вище, зокрема за умов індукції 

у дріжджів оксидативного стресу пероксидом водню, ми спостерігали зниження 

активності Г6ФДГ (Розділ 3.1.1.3, Табл. 3.2). При цьому було показано, що 

пероксид водню призводить до зростання загального внутрішньоклітинного 

рівня АФК (Розділ 3.3.3.3, Рис. 3.48 – показник для дріжджів, вирощених в 

присутності глюкози), які також є причиною інактивації Г6ФДГ. В іншому 

досліді внаслідок інгібування каталази амінотриазолом активність Г6ФДГ 

також знижувалась (Розділ 3.1.4.3, Табл. 3.6). Оскільки інгібування каталази 

амінотриазолом призводить до збільшення внутрішньоклітинної стаціонарної 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Ponces%20Freire%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=14641076
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концентрації АФК у S. cerevisiae [427], ймовірність окисної модифікації та 

інактивації білків, зокрема й Г6ФДГ, зростає. Крім того, активність Г6ФДГ 

була нижчою в дефектних за ізоферментами СОД клітинах дріжджів, які росли 

в присутності неферментованих джерел вуглецю (Розділ 3.2.1.2, Табл. 3.7 і 

Розділ 3.2.2.2, Табл. 3.8). При цьому загальний рівень АФК в клітинах мутантів 

був вищим, ніж у вихідного штаму (Розділ 3.2.2.2, Рис. 3.26). Раніше у нашій 

лабораторії було продемонстровано вільнорадикальну інактивацію Г6ФДГ у 

системі Fe
2+

/H2O2 in vitro [418] та зниження активності ферменту in vivo при 

вивченні вихідного та дефектних за каталазами штамів S. cerevisiae [6]. 

Щоправда, активність інших досліджуваних нами дегідрогеназ теж у деяких 

випадках знижувалась за умов оксидативного стресу, але Г6ФДГ серед інших 

відрізняється вираженішою чутливістю до АФК та процесів окислення за їх 

участю.  

Повертаючись до ефектів редукуючих вуглеводів, слід додати, що 

внаслідок інкубації in vitro Г6ФДГ, а також каталази і СОД в присутності 

фруктози, Г6ФДГ втрачала активність найшвидше [502; 503]. В іншому 

експерименті in vitro внаслідок інкубації Г6ФДГ, Cu,Zn-СОД, 

глутатіонпероксидази та глутатіон-S-трансферази з такими АКС і АФК як 4-

гідроксиноненаль, акролеїн, H2O2, малоновий альдегід, метилгіоксаль, гліоксаль 

було встановлено, що Г6ФДГ у більшості випадків серед інших досліджуваних 

ферментів виявилась найчутливішою до цих реагентів [494].  

Таким чином, за використаних у нашому дослідженні умов Г6ФДГ є саме 

тим ферментом, який може слугувати індикатором навіть незначного посилення 

неферментативних процесів за умов оксидативного/карбонільного стресу 

низької інтенсивності в S. cerevisiae, особливо коли інші ферменти “не 

відчувають” несуттєвого зростання внутрішньоклітинного рівня АФК/АКС. 

Ще однією вартою уваги характеристикою вуглеводного стресу, який 

індукували глюкозою та фруктозою у дріжджів, є те, що клітини обох груп не 

відрізнялися за величинами всіх досліджуваних параметрів, окрім гліоксалаз ‒ 

фруктоза сильніше, ніж глюкоза, активувала ці ферменти (Розділ 3.3.4.3, Рис. 
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3.60). Оскільки основною функцією гліоксалазної системи у всіх живих 

організмів є детоксикація α-дикарбонільних сполук [188; 211; 294], ми можемо 

припустити, що інкубація з фруктозою спричинює утворення вищого рівня 

АКС у клітинах дріжджів, ніж обробка глюкозою. Проте внаслідок сильнішої 

активації гліоксалаз фруктозою, аніж глюкозою, різниці між клітинами двох 

дослідних груп щодо інших потенційно чутливих до АКС параметрів не 

спостерігається (Рис. 4.7).  

 

Рисунок 4.7. Порівняння ефектів глюкози і фруктози in vitro та in vivo 

(опубліковано в експериментальній роботі Semchyshyn та ін., 2014, Сarb. Res 

[537]). 

 

Метаболізм не тільки вуглеводів, але й харчових консервантів, таких як 

органічні кислоти, призводить до утворення АФК та ініціації процесів 

неферментативної модифікації біомолекул [56; 319; 326; 327; 339]. Негативні 

ефекти слабких органічних кислот у внутрішньоклітинному середовищі 

пов’язують насамперед з дією їхніх аніонів, яка загалом є комплексною і 
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включає різні механізми. Наприклад, кислотні аніони пошкоджують 

мітохондріальну ДНК S. cerevisiae навіть за таких концентрацій, які не 

інгібують ріст дріжджів [317]. Деякі кислоти-консерванти у дріжджів знижують 

рівень АТФ, призводячи до енергетичного стресу [310; 322], пошкоджують 

біологічні мембрани [62; 304; 310; 317; 323],  спричинюють пероксидацію та 

агрегацію білків і ліпідів [10; 323]. Подібно до пероксиду водню органічні 

кислоти призводять також до розвитку апоптозу у дріжджів [56-58; 317; 324; 

325]. Раніше було виявлено, що мутанти з дефектами транспортної системи 

Pdr12, яка виводить кислотні аніони з дріжджових клітин, демонструють вищий 

рівень супероксид-аніон-радикалу, ніж вихідний штам [317]. Згодом також 

було зроблено висновок про те, що білок Pdr12 сприяє зниженню інтенсивності 

ендогенного оксидативного стресу [50].  

Все це вказує на потенційний зв'язок між АФК і кислотним стресом. 

Зокрема, щодо оцтової кислоти, то показано, що її дія за певних умов 

призводить до оксидативного стресу, тому антиоксидантна система відіграє 

важливу роль в адаптації дріжджів до ацетату [57]. Водночас, практично 

відсутня інформація про можливий зв’язок між оксидативним стресом і дією 

пропіонату, що теж широко застосовується як консервант. Загалом, механізми 

розвитку кислотного стресу, його взаємозв’язок з оксидативним стресом та 

захист організму від шкідливого впливу кислот-консервантів досліджені 

недостатньо. З метою розширення уявлень про адаптацію клітини до дії 

монокарбонових кислот, нами було проведене порівняльне дослідження впливу 

оцтової та пропіонової кислот на транспортну систему Pdr12 і показники 

оксидативного стресу в S. cerevisiae.  

На першому етапі роботи було показано, що оцтова і пропіонова кислоти 

по-різному впливають на S. сerevisiae, зокрема на їхню репродуктивну здатність 

(Розділ 3.4.1.1, Рис. 3.70). Добре відомо, що токсичність органічних кислот 

визначається, насамперед, їхньою гідрофобністю та значенням pKa [62]. Хоча 

обидві кислоти є гідрофільними та мають близькі значення pKa, за 

використаних у цьому експерименті умов пропіонова кислота виявилась 
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токсичнішою для дріжджів за її низьких концентрацій і менше токсичною за її 

високих концентрацій порівняно з оцтовою кислотою. Раніше також було 

показано, що дріжджі мають вищу чутливість до низьких концентрацій 

пропіонату, ніж ацетату [509; 510].
 

Загалом, S. сerevisiae є відносно 

резистентними до дії монокарбонових органічних кислот [50; 310]. У зв’язку з 

цим можна виділити щонайменше три різні механізми, які забезпечують таку 

стійкість дріжджів: 1) попередження проникнення екзогенних молекул кислот 

всередину клітини; 2) виведення кислотних аніонів з клітини; тa 3) 

внутрішньоклітинні метаболічні перетворення кислот. Таким чином, 

відмінності у чутливості дріжджів до пропіонату і ацетату можуть бути 

пов’язані з різницею у функціонуванні принаймні одного із цих трьох 

механізмів. 

Як зазначалось вище (Розділ 1.5.1, Рис. 1.10), за низьких значень pH 

молекули органічних кислот з низькими значеннями pKa знаходяться 

переважно у недисоційованому стані, а отже вони можуть відносно легко 

проникати всередину клітини шляхом простої дифузії. Крім того, оцтова 

кислота потрапляє в клітину за допомогою полегшеної дифузії, яку забезпечує 

певною мірою білок Fps1 [307]. Проте на сьогодні нічого не відомо про який-

небудь зв'язок між білком Fps1 і проникненням в клітину пропіонової кислоти.  

У внутрішньоклітинному середовищі за нейтральних значень pH 

молекули кислот дисоціюють [50; 515].
 
Аніони, які

 
при цьому утворюються, 

можуть бути виведені з дріжджових клітин завдяки роботі аніонної помпи 

Pdr12, від якої, як було показано Holyoak з колегами, залежить стійкість 

дріжджів до ацетату, пропіонату та інших аніонів монокарбонових кислот 

[312].
 
Зокрема, авторами було показано, що активність аніонної помпи Pdr12 

зростає в присутності оцтової та пропіонової кислот, але кілька наступних робіт 

з тієї самої лабораторії продемонстрували, що на відміну від пропіонату, ацетат 

не індукує експресію гену PDR12 [51; 52].
 
На противагу цьому, в одному з 

нещодавніх досліджень Mira і колег було показано, що ацетат спричиняє більш 

як чотирикратне зростання експресії гену PDR12 [351]. Крім того, хоча й 
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вважається, що індукція PDR12 регулюється єдиним транскрипційним 

фактором War1 [51],
 
Mira та співавтори довели, що загальна відповідь дріжджів 

на дію органічних кислот, контролюється також іншими регуляторними 

білками, зокрема Msn2/Msn4 і Rim101 [62]. Також нещодавно з’явилось 

повідомлення про те, що активність помпи Pdr12 в присутності ацетату 

залежить певним чином і від білка Haa1 [351]. Аналіз цих різноманітних, а 

часом і суперечливих даних, загалом свідчить про те, що, на відміну від 

пропіонату, потенційна роль Pdr12 у транспортуванні ацетату з клітин дріжджів 

вважається суперечливою і все ще дискутується [53-55]. 

Раніше для оцінки ефективності функціонування in vivo транспортної 

системи Pdr12 був запропонований оригінальний експериментальний підхід, 

який ґрунтується на здатності Pdr12 виводити з дріжджових клітин молекули 

флуоресцеїну [53; 312]. При цьому було встановлено неможливість протікання 

цього процесу за відсутності глюкози [312]. У нашій роботі, об’єднавши цей 

підхід з використанням відповідних штамів, ми дослідили вихід флуоресцеїну з 

клітин батьківського штаму та його мутантів (ΔPDR12 та ΔWAR1) у 

присутності ацетату і пропіонату з метою порівняння впливу цих харчових 

консервантів на транспортну систему Pdr12. Обидві кислоти інгібували процес 

в усіх досліджуваних штамах (Розділ 3.4.1.2, Табл. 3.13). Крім того, на відміну 

від попередніх даних [312], вихід флуоресцеїну відбувався як у присутності 

глюкози, так і за її відсутності в середовищі інкубації клітин. Отже, ми 

припустили, що без глюкози вихід флуоресцеїну відбувається шляхом пасивної 

дифузії та/або за рахунок використання внутрішньоклітинних енергетичних 

ресурсів.  

Використавши низку інгібіторів (Розділ 3.4.1.2, Рис. 3.73), було показано, 

що у випадку вихідного штаму нестимульований глюкозою вихід флуоресцеїну 

є АТФ-залежним процесом і переважно окисне фосфорилювання забезпечує 

цей процес енергією. На відміну від цього, у присутності глюкози важливу роль 

у виведенні флуоресцеїну відіграє гліколіз. Таким чином, в присутності 

глюкози інгібування гліколізу кислотними аніонами може бути залучене до 
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зниження активності білка Pdr12. Щоправда, не можна також виключити й 

того, що такі білки як Pdr10 [511]
 
чи Fps1 [307; 512], які беруть участь у 

транспорті речовин через мембрану та модуляції активності білка Pdr12, також 

можуть піддаватись впливу кислот.  

Порівнюючи дані, отримані для вихідного штаму (Розділ 3.4.1.2, Рис. 

3.73А) та його похідних ΔPDR12 (Розділ 3.4.1.2, Рис. 3.73Б) і ΔWAR1 (Розділ 

3.4.1.2, Рис. 3.73В), можна зауважити, що дефекти у транспортній системі 

Pdr12p роблять клітину чутливішою до використаних інгібіторів. Ці результати, 

як й у випадку батьківського штаму, дають можливість припустити участь 

гліколізу та окисного фосфорилювання в енергозабезпеченні процесу 

виведення флуоресцеїну з мутантних клітин залежно від присутності глюкози 

чи її відсутності в середовищі інкубації дріжджів. 

Порівняння впливу  оцтової і пропіонової кислот на вихід флуоресцеїну з 

клітин батьківського та дефектних за генами PDR12 або WAR1 штамів свідчить 

про те, що обидві кислоти лінійно інгібують як стимульований глюкозою 

(Розділ 3.4.1.2, Tабл. 3.13), так і нестимульований нею [538] процес. Якщо ж 

порівняти константи інгібування стимульованого глюкозою процесу, отримані 

за присутності ацетату та пропіонату, то можна зауважити, що білок Pdr12 

певним чином впливає на вихід флуоресцеїну в присутності ацетату, але не 

пропіонату.  

Окрім можливих дефектів у транспортній системі Pdr12, ще однією з 

важливих причин токсичності оцтової кислоти у дріжджів вважається 

продукція АФК [57-61]. Нещодавно було виявлено, що СОД і каталаза, 

знешкоджуючи АФК, відіграють важливу роль у захисті дріжджів від 

апоптичної дії ацетату [57]. У нашому дослідженні показано, що ацетат 

призводить до підвищення рівня карбонільних груп білків (Розділ 3.4.2.1, Рис. 

3.74), а також активності СОД і каталази (Розділ 3.4.2.1, Рис. 3.75), тоді як 

пропіонат не змінює цих параметрів (Розділ 3.4.2.1, Taбл. 3.14). Отже, ми 

можемо припустити, що в основі токсичності оцтової і пропіонової кислот у 
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дріжджів лежать різні механізми, зокрема ацетат, на відміну від пропіонату, 

виявляє прооксидантні властивосі in vivo.  

Раніше в присутності бензойної та сорбінової кислот спостерігали вищий 

рівень супероксид-аніон-радикалу в клітинах мутанту ΔPDR12 порівняно з 

вихідним штамом [317]. Було зроблено висновок, що зниження інтенсивності 

ендогенного оксидативного стресу є однією серед інших важливих функцій 

білка Pdr12 [50]. У нашій роботі показано, що рівень карбонільних груп білків у 

дефектних за War1 клітинах є вірогідно вищим, ніж у батьківського штаму 

(Розділ 3.4.2.1, Рис. 3.74). Таким чином, отримані нами та іншими 

дослідниками дані підтверджують ідею про розвиток оксидативного стресу в 

дріжджів з пошкодженою транспортною системою Pdr12 за нормальних умов, а 

також внаслідок дії оцтової кислоти.  

Відомо, що експресія гену PDR12 не контролюється ані транскрипційним 

фактором Yap1, ані іншими регуляторами відповіді дріжджів на оксидативний 

стрес [310], але нещодавні роботи Mira та колег засвідчують, що обидва білки 

Pdr12 та Yap1 є членами регулону Haa1, який відповідає на дію оцтової 

кислоти [62; 351].
 
Отримані нами дані (Розділ 3.4.2.2, Рис. 3.77) свідчать про те, 

що Yap1 є щонайменше частково відповідальним за виживання дріжджів за 

стресу, індукованого оцтовою кислотою. Крім того, від наявності білка Yap1 

залежить активація СОД ацетатом (Розділ 3.4.2.2, Рис. 3.78A), причому цей 

феномен вимагає біосинтезу білка de novo. На відміну від цього, зростання 

активності каталази в присутності ацетату не залежить від білка Yap1 (Розділ 

3.4.2.2, Рис. 3.78Б). Як раніше було показано, експресія гену CTT1, який кодує 

цитозольну каталазу T, активується сорбіновою кислотою через Msn2/4-

залежний шлях [313]. Крім того, відомо Msn2/4 бере участь у загальній 

відповіді дріжджів на стрес, індукований ацетатом [62, 351].
 
Отже, зростання 

активності каталази за дії оцтової кислоти (Розділ 3.4.2.2, Рис. 3.78Б) може бути 

зумовлене дією не Yap1, а інших регуляторів, зокрема Msn2/4.  

Іншим поясненням може бути наступне – ацетат не змінює експресію 

генів каталази, але активує присутні в клітині у неактивному стані молекули 
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цього ферменту. У Розділі 3.1.2 ми припустили накопичення неактивних 

захисних молекул в клітині, що забезпечує швидку відповідь і здатність 

пережити наступний летальний стрес. 

Загалом, є досить експериментальних підтверджень того, що помірний 

стрес у мікроорганізмів призводить до розвитку їх стійкості до летального 

стресу, викликаного тим самим або й іншим несприятливим чинником [27; 62; 

125; 393]. У цьому дослідженні ми показали, що преінкубація дріжджів із 

низькими концентраціями H2O2 підвищує репродуктивну здатність клітин за 

умов стресу, викликаного етанолом, оцтовою і пропіоновою кислотами (Розділ 

3.4.3.2, Рис. 3.81). При цьому у клітинах мутанту ∆YАР1 такого ефекту 

пероксиду водню не виявлено (Розділ 3.4.3.2, Рис. 3.82), що свідчить про 

важливу роль транскрипційного фактору Yap1 у розвитку перехресної 

адаптації, викликаної пероксидом водню.  

Водночас, у клітинах, дефектних за War1, спостерігався найвищий 

захисний ефект попередньої інкубації мутанту з пероксидом водню від 200 мМ 

оцтової кислоти (Розділ 3.4.3.2, Рис. 3.83). Тобто, транскрипційний фактор 

War1 не бере участі у перехресних адаптаціях дріжджів за використаних тут 

експериментальних умов, що узгоджується з попередніми даними про 

відсутність впливу H2O2 на експресію гену PDR12 [52]. Слід зауважити, що 

Piper також вважає, що індукція гену PDR12 не є прямою відповіддю на 

оксидативний стрес у клітинах дріжджів, інкубованих у присутності сорбату 

[317].
 
Цікаво, що в експериментах Papadimitriou та співавторів преіндукція 

білка Pdr12 дo максимального рівня помірними концентраціями сорбінової 

кислоти не призводила до появи стійкості дріжджів до летального стресу [54]. 

Автори зробили висновок про неефективність індукції транспортної системи 

Pdr12 сорбатом для досягнення резистентності до летального кислотного 

стресу.  

Таким чином, виявлена у цій роботі перехресна адаптація невисокими 

концентраціями H2O2 до дії органічних кислот, ймовірно, не пов'язана з 

безпосередньою активацією системи виведення кислотних аніонів з клітини 
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War1/Pdr12 (Розділ 3.4.3.2, Рис. 3.83), проте цей ефект залежить від 

регуляторного білка Yap1 (Розділ 3.4.3.2, Рис. 3.82). Слід зазначити, що 

транскрипційний фактор Yap1 також бере участь у перехресній адаптації S. 

сerevisiae до етанолу (Розділ 3.4.3.2, Рис. 3.82) і є відповідальним за 

горметичний ефект як пероксиду водню (Розділ 3.4.3.1, Рис. 3.79), так й етанолу 

(Розділ 3.4.3.1, Рис. 3.80).  

Отже, ґрунтуючись на даних літератури та отриманих нами результатах, 

можна зробити висновок про те, що дріжджі володіють комплексним 

механізмом, який “відчуває” різні стресові ситуації завдяки зміні 

внутрішньоклітинного прооксидантно-антиоксидантного балансу, від чого й 

залежить їх адаптивна відповідь на дію цих чинників. Прослідкуємо вплив 

різних стресових чинників на різних етапах адаптації S. cerevisiae (Рис. 4.8).  

Залежно від умов стресові чинники можуть бути сприятливими, 

несприятливими або ж навіть шкідливими для дріжджів. Дія переважної 

більшості зовнішніх чинників, незалежно від їхньої природи, пов’язана з 

розвитком оксидативного стресу, про що свідчить зростання 

внутрішньоклітинної концентрації АФК та зміна рівня маркерів оксидативного 

стресу. Проте за інтенсивністю цей стрес можна класифікувати як: 1) гострий; 

2) помірний; та 3) хронічний. Відповідно наслідки дії цих факторів можуть бути 

різними. Зокрема, гострий стрес може призводити до загибелі як окремих 

клітин, так і популяції загалом. Нетривалий помірний стрес стимулює захисний 

потенціал дріжджів. Це забезпечує виживання клітин за повторної дії тих самих 

чи інших несприятливих і навіть летальних чинників, підвищує репродуктивну 

здатність, збільшує тривалість життя. Іншими словами, тимчасова помірна дія 

несприятливих факторів пригнічує розвиток наступного гострого 

оксидативного стресу. Подібний ефект помірного стресу спостерігається і 

стосовно хронічного оксидативного стресу, який часто є наслідком 

опосередкованої дії не тільки оксидантів, а й інших чинників, що призводить до 

поступового розвитку оксидативного стресу. Проте, оскільки такий стрес має 
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пролонговану дію, його наслідки, як і у випадку гострого стресу, пов’язані зі 

зниженням життєздатності дріжджів. 

 

 

Рисунок 4.8. Молекулярні механізми адаптації S. cerevisiae до дії стресових 

чинників. 

 

Гострий оксидативний стрес виникає внаслідок присутності високих 

концентрацій таких оксидантів як пероксид водню, призводячи до зниження 

життєздатності окремих клітин та популяції загалом. Такий ефект, принаймні 

частково, пояснюється нездатністю антиоксидантних ферментів достатньою 

мірою детоксикувати АФК. При цьому внутрішньоклітинна кількість АФК 

суттєво зростає, що, своєю чергою, призводить до окисної модифікації 

біомолекул, зокрема білків. Внаслідок інтенсивного окислення спостерігається 

інактивація самих антиоксидантних ферментів, що поглиблює негативні ефекти 
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оксидантів. На додаток, система репарації – остання лінія антиоксидантного 

захисту, також не здатна виправити “пошкодження” які продовжують 

накопичуватись, а отже, за таких несприятливих умов спостерігається значне 

зниження репродуктивної здатності та виживання окремих клітин і цілої 

популяції. 

Помірний оксидативний стрес. На відміну від високих, низькі концентрації 

пероксиду водню мають майже протилежний ефект. У цьому випадку 

спостерігається активація механізмів захисту від АФК, важливу функцію серед 

яких відіграє транскрипційний фактор Yap1. Роль цього регулятора зводиться 

до модифікації експресії різноманітних генів, зокрема індукції тих, які кодують 

СОД і каталазу. Голодування або обмеження вуглеводів, які часто 

спостерігаються у пізній стаціонарній фазі росту культури, також призводять 

до зростання рівня АФК у клітинах дріжджів. Переважно це пов’язано зі 

змінами метаболізму, а саме переходом від ферментації до аеробного дихання, 

однією з ознак якого є генерація АФК у мітохондріях. Проте їх концентрація не 

досягає таких величин, коли відбувається суттєве порушення окисно-

відновного балансу в клітині (як при гострому оксидативному стрес). Подібні 

ефекти спостерігаються при нетривалому культивуванні дріжджів у 

присутності фруктози. Це пов’язано з особливостями будови молекули цього 

моносахариду, які забезпечують його здатність брати участь у 

неферментативних процесах in vivo та генерації активних карбонільних і 

кисневих сполук. Особливістю дії фруктози, внаслідок її здатності утворювати 

АКС, є розвиток карбонільного стресу, який тісно пов'язаний з оксидативним. 

Проте інтенсивність карбонільного/оксидативного стресу є невисокою і 

незначне зростання рівня АФК і АКС, як було зазначено вище, стимулює 

захисний потенціал дріжджів. Крім того, фруктоза захищає СОД і каталазу від 

інактивації АФК. 

Хронічний оксидативний стрес може виникати за умови тривалого 

використання надлишку фруктози. Внаслідок цього ефекти моносахариду 

можуть змінитися на протилежні. У цьому випадку карбонільний стрес, 
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пов'язаний з оксидативним, має пролонговану дію. За таких умов системи 

захисту від АКС і АФК поступово виснажуються, відбувається накопичення 

“пошкоджених” карбонілюванням і окисленням молекул, що призводить до 

зниження життєздатності клітин. Подібні ефекти спостерігаються і за умови 

пригнічення активності антиоксидантних ферментів, а саме СОД і каталази. 

Так, особливості аеробного росту дефектних за генами СОД і каталази 

дріжджів або за присутності інгібіторів цих ферментів з одного боку, та рівень 

маркерів оксидативного стресу – з іншого, свідчать про поступовий характер 

розвитку стресу та його пролонговану дію. Схожі ознаки хронічного стресу 

спостерігаються й за збільшення внутрішньоклітинної концентрації ацетату. 

Також зростання рівня маркерів оксидативного стресу виявлено в клітинах 

штамів з генетичними дефектами аніонної помпи Pdr12 або її транскрипційного 

регулятора War1. Кислотний стрес, який є наслідком таких маніпуляцій, тісно 

пов'язаний з оксидативним стресом, про що свідчить зростання рівня 

карбонільних груп білків у відповідних мутантів з дефектами транспортної 

системи Pdr12/War1, а також за присутності оцтової кислоти. Цікавою 

особливістю дії оцтової і пропіонової кислот є те, що кислотний стрес, який 

розвивається в обох випадках, пов'язаний з оксидативним тільки у випадку дії 

ацетату.  

Загалом, адаптивна відповідь дріжджів суттєвим чином залежить від 

природи досліджуваних факторів та умов їх дії (час, доза, склад середовища 

інкубації та кількість клітин в ньому тощо), а також фізіологічного стану 

мікроорганізмів (фаза росту дріжджів, умови культивування тощо). При цьому 

дія переважної більшості зовнішніх факторів пов’язана з розвитком 

оксидативного стресу. 
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ВИСНОВКИ 

У дисертації наведено теоретичне узагальнення порівняльного 

дослідження впливу зовнішніх чинників як потенційних факторів розвитку 

різних типів стресу в S. cerevisiae. Виявлено, що оксидативний стрес є 

складовою адаптації дріжджів до дії різних несприятливих чинників, та  

залежно від експериментальних умов, по-різному впливає на фізіолого-

біохімічні особливості S. cerevisiae. Гострий оксидативний стрес призводить до 

зниження активності антиоксидантних ферментів, а хронічний – до зростання. 

В обох випадках відбувається зміна рівня маркерів стресу та зниження 

репродуктивної здатності дріжджів. На відміну від цього, помірний нетривалий 

оксидативний стрес призводить до зростання активності антиоксидантних 

ферментів, репродуктивної здатності, стимулює захисні механізми, проявляючи 

горметичний ефект, що є підґрунтям перехресних адаптацій.  

 

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

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

рівня АФК та зниження репродуктивної здатності, метаболічної активності, 

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

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

дріжджів (до 30%), демонструючи горметичний ефект. При цьому H2O2 

спричинює зростання активності каталази у 2-3 рази та незначно підвищує або 

не впливає на активність супероксиддисмутази (СОД), що кількісно не 

узгоджується з отриманим раніше високим рівнем синтезу цих білків і свідчить 

про акумуляцію неактивних синтезованих de novo молекул каталази і СОД, яка 

лежить в основі гормезису і перехресних адаптацій дріжджів.  

 

2. Преінкубація дріжджів з горметичними концентраціями H2O2 

підвищує виживання клітин за умов летального стресу, викликаного етанолом, 

оцтовою і пропіоновою кислотами. При цьому в клітинах мутанту ∆YАР1 

горметичного ефекту пероксиду водню та явища перехресної адаптації не 
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спостерігається, що свідчить про важливу роль транскрипційного факторa Yap1 

у виявленому феномені. 

 

3. Використання дефектних за різними ізоферментами каталази і СОД 

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

встановити, що дріжджі зі зниженою активністю СОД або каталази мають 

вищий внутрішньоклітинний рівень АФК та нижчу репродуктивну здатність. 

Каталаза забезпечує життєздатність дріжджів за умов оксидативного стресу в 

культурах, які знаходяться як в багатому живильному середовищі, так і за умов 

голодування. У забезпеченні аеробного росту дріжджів у присутності 

неферментованих джерел вуглецю критичною є СОД. Висловлене вище 

узгоджується із загальноприйнятою концепцією про захисну антиоксидантну 

роль каталази і СОД. 

4. Антиоксидантний фермент СОД за певних експериментальних умов 

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

рівень окислених білків у клітинах мутантних штамів, які мають нижчу 

активність СОД порівняно з батьківським штамом. Використання інгібітора 

Cu,Zn-СОД N,N’-диетилдитіокарбамату дозволило встановити, що за найвищих 

концентрацій інгібітора дріжджі характеризуються найнижчою активністю 

СОД та найнижчим рівнем карбонільних груп білків, що не відповідає 

уявленням про антиоксидантну захисну функцію СОД.  

 

5. Між активностями каталази і СОД існує тісний позитивний 

кореляційний зв’язок за різних стресових умов: 1) гострого оксидативного 

стресу, індукованого H2O2; 2) модуляції активності СОД і каталази 

інактивацією відповідних генів та/або інгібуванням специфічними інгібіторами 

СОД і каталази в нативних клітинах дріжджів; 3) хронічного оксидативного 

стресу внаслідок тривалого культивування дріжджів у присутності 

неферментованих джерел вуглецю – етанолу і гліцеролу, та ферментованих 

редукуючих моносахаридів – глюкози і фруктози; 4) карбонільного стресу, 
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індукованого глюкозою і фруктозою високих концентрацій; 5) кислотного 

стресу, спричиненого оцтовою кислотою. Координація СОД і каталази 

пояснюється взаємною здатністю захищати одне одного від інактивації 

оксидантами.  

 

6. За тривалого культивування в присутності фруктози S. cerevisiae 

швидше ростуть і втрачають репродуктивну здатність, демонструють вищу 

інтенсивність метаболізму та смертність клітин, що вказує на їх швидше 

старіння порівняно з вирощеними в середовищі з глюкозою клітинами. В 

присутності фруктози дріжджі характеризуються вищим вмістом карбонільних 

груп білків і α-дикарбонільних сполук, ніж клітини, які росли в присутності 

глюкози, що свідчить про вищу інтенсивність глікоксидації та розвиток 

карбонільного/оксидативного стресу. Обмеження як глюкози, так і фруктози 

сповільнює старіння клітин.  

 

7. Нетривале культивування S. cerevisiae у присутності фруктози 

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

середовищі з глюкозою, клітини, що культивували у присутності фруктози, 

мають вищий рівень АФК за контрольних умов (без H2O2), що забезпечує їхню 

кращу передадаптацію до дії пероксиду водню. Про це свідчить вища 

репродуктивна здатність, нижчий рівень АФК та вища активність СОД і 

каталази за дії пероксиду водню у клітинах, що росли в присутності фруктози, 

ніж глюкози. Таким чином, вперше показано, що нетривала дія фруктози має 

захисний ефект in vivo. 

 

8. Оцтова кислота порівняно з пропіоновою за високих концентрацій є 

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

Інкубація дріжджів з оцтовою кислотою призводить до збільшення рівня 

окислених білків та активності антиоксидантних ферментів, а пропіонова 

кислота не змінює вказаних параметрів. В активації ацетатом СОД залучені 

транскрипційний регулятор Yap1 тa синтез білка de novo. Транспортна система 
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Pdr12/War1 регулює транспорт флуоресцеїну з клітин дріжджів у присутності 

ацетату, але не пропіонату. Це свідчить про різні механізми, які лежать в основі 

токсичності обох кислот – ацетат, на відміну від пропіонату, призводить до 

розвитку оксидативного стресу в дріжджів.  

 

9. Несприятливі чинники пригнічують активність антиоксидантних і 

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

стресу. За дії факторів, які спричинюють нетривалий помірний та хронічний 

стрес, активність досліджуваних ферментів зростає, проте активність глюкозо-

6-фосфатдегідрогенази знижується за більшості стресових умов. Отже, 

глюкозо-6-фосфатдегідрогеназа, на відміну від інших ферментів, що 

інактивуються високореакційними метаболітами, є чутливою до навіть 

незначного впливу факторів розвитку оксидативного/карбонільного стресу і 

може бути використана як маркер цього стану. 
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