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АЛЬТЕРНАТИВНІ ФОРМИ ЕЛІМІНАЦІЇ КЛІТИН 

Гребіник Д.М. 

ННЦ «Інститут біології»  
e-mal: grebinik@yahoo.com 

Надійшла до редакції 10.05.2014 

Розглянуто загальні та спеціалізовані шляхи неапоптичної загибелі, за якими елімінуються клітини у процесі 
розвитку організму тварин. Обговорено сучасні дані літератури стосовно механізмів активації та сигнальної 
трансдукції цих форм загибелі, а також особливості їх функціонального значення. 

Ключові слова: автофагія, некроптоз, псевдоапоптоз, злущування, аноїкис, корніфікація, ентоз. 

 

ВСТУП 
 

Як відомо, апоптоз – це вид регульованої 
клітинної загибелі, яка є еволюційно-
консервативною і контролюється на генетичному 
рівні, тобто характеризуєтьcя запрограмованістю. 
Апоптична загибель є надзвичайно важливим 
процесом, оскільки забезпечує селективне та 
«чисте» позбавлення організму від непотрібних 
(наприклад, за ембріонального розвитку) або 
пошкоджених (для захисту організму від 
патологій) клітин [4,32,61] Власне, апоптоз є 
найпершим з досліджених форм запрограмованої 
клітинної загибелі (ЗКЗ) і саме тому вважається 
канонічним (класичним) шляхом.  

Згодом були відкриті інші форми загибелі. 
Одним з перших виявився некроз - масова 
неконтрольована елімінація клітин внаслідок дії 
потужних патологічних стимулів, яка індукує 
запалення і не відноситься до ЗКЗ. Серед форм 
запрограмованої загибелі на сьогодні інтенсивно 
досліджуються автофагія (самопоглинання 
клітин), некроптоз (генетично-контрольований 
некроз), піроптоз (елімінація клітин через 
запалення), аноїкис (загибель внаслідок 
детечменту – від’єднання від зовнішньоклітинного 
матриксу), онкоз (окрема стадія набухання органел 
і клітин за некрозу), пікноз (етап зморщування і 
ущільнення органел в ході апоптозу), ентоз 
(клітинний канібалізм), а також тканинно-
специфічні види загибелі – злущування та 
корніфікація.  

Варто відмітити, що на початку дослідження 
апоптозу його утотожнювали із загальним 
поняттям запрограмованої загибелі і 
висловлювали ідею про її необхідність для 
розвитку та підтримання структурно-
функціональної цілісності тканин організму. 
Вперше апоптична загибель була показана на 
клітинах нематоди Caenorhabtidis elegans [76]. З 
того часу, зважаючи на еволюційну 
консервативність апоптозу, у численних роботах 
постулювалась його важливість як первинного 
шляху клітинної загибелі у ході ембріонального 
розвитку більш складно організованих тварин, 
зокрема, ссавців. Тому справжнім сюрпризом для 
дослідників виявився той факт, що ембріони 
мишей, нокаутні за основними факторами індукції 
та/або регуляції апоптозу (ізоформи каспаз, 
фактори Apaf-1 чи Bak/Bax), здатні нормально 
розвиватися у цілком життєздатних тварин [9,41]. І 
хоча у випадку каспаз це можна обгрунтувати 
дублюванням функціональністі ізоформ, на 
рахунок нокаутних за генами унікальних за 
функцією Apaf-1 чи білків родини Bcl-2 дати 
пояснення непросто.  

У зв’язку з цим постає питання, як саме 
співвідноситься блокування апоптозу з 
нормальним розвитком організму ссавців. 
Можливо два вирішення даної проблеми. Перше 
полягає у тому, що ЗКЗ взагалі не є важливою для 
ембріонального розвитку та підтримання 
тканинного гомеостазу. Але на цей час накопичено 
безліч доказів проти цієї гіпотези, тому вона є 
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менш ймовірною. Друга відповідь постулює, що 
клітини за ембріонального розвитку елімінуються 
за неканонічними шляхами загибелі, які 
активуються за умов дефектності та/або 
відсутності апоптичних факторів.  

Наразі існує багато даних літератури на 
підтримку другого припущення, а, отже, воно є 
справді актуальним. Саме тому у цьому огляді 
зроблено спробу систематизувати отримані за 
останні 10 років відомості про особливості деяких 
з відомих на цей час альтернативних шляхів 
запрограмованої загибелі клітин та їх 
функціональне значення для нормального 
розвитку організму. 

 

ЕЛІМІНАЦІЯ КЛІТИН У C. ELEGANS 
 

Як уже згадувалося, дослідження 
молекулярного механізму ЗКЗ почалися ще у 80-
их роках минулого століття на прикладі 
морфологічного розвитку нематоди C. elegans [76]. 
Було встановлено, що ця загибель є каспазо-
залежною і характеризується експресією генів ced-
3 (аналога каспаз), ced-4 (каспазного активатора, 
гомологічного Apaf-1 ссавців), ced-9 
(мультидоменного аналога антиапоптичного білку 
Bcl-2) та egl-1 (аналога проапоптичних білків 
Bax/Bak з родини BH-3). Завдяки цим факторам 
131 клітина з 959 апоптично гине під час розвитку 
нематоди.  

Цікавим є той факт, що блокування апоптозу 
внаслідок нокауту генів ced-3 та ced-4 призводить 
до збільшення кількості клітин дорослого 
організму, але не позначається на життєдіяльності 
нематоди [20]. Це можна пояснити тим, що у 
досить архаїчному організмі С. еlegans за 
лабораторних умов ЗКЗ може не відігравати ролі, 
критичної для виживання. З іншого боку, 
доведено, що у природних умовах активація ced-3 
та ced-4 є необхідним захисним механізмом 
протидії патогенним бактеріям [1]. 

Останнім часом встановлені неапоптичні 
шляхи ЗКЗ, яким піддається принаймні частина 
нокаутних за апоптичними факторами клітин 
нематоди. Зокрема, лінкерні клітини самців C. 
еlegans гинуть навіть за умов антифункціональних 
мутацій у генах ced-3 та ced-4 [2]. Така елімінація 
клітин забезпечує виведення назовні протоків 
статевих залоз нематоди. За результатами перших 
досліджень вважали, що ЗКЗ лінкерних клітин 
включає у себе стадію поглинання (фагоцитозу) 
[62]. Пізніше було показано, що цей етап не є 
обов’язковим. Встановлено також, що ЗКЗ 
лінкерних клітин контролюється фізіологічно і не 
супроводжується апоптичною конденсацією ядра. 
У цитозолі виявлена велика кількість 
одномембранних везикул, які, скоріше, не є 

автофагосомами, оскільки ЗКЗ лінкерних клітин, 
нокаутних за генами автофагії bec-1 та unc-51 
(аналоги дріжджових факторів Beclin-1 та 
Atg1/Unc1), розвивається без перешкод [2].  

Хоча молекулярний механізм ЗКЗ лінкерних 
клітин С. еlegans вивчено поки що недостатньо, 
відомо, що за морфологією вона нагадує 
неапоптичну загибель клітин хребетних. Одним з 
прикладів є «темна» загибель дефектних за генами 
каспази 3 або каспази 9 спінальних моторних 
ембріональних нейронів мишей. Ця ЗКЗ включає в 
себе набухання мітохондрій та утворення 
численних вакуолей у цитозолі, дуже схожих на 
виявлені у лінкерних клітинах С. еlegans [51]. 

Нарешті, давно встановлено, що в механо-
сенсорних нейронах C. elegans, що експресують 
мутантний білок MEC-4, який є чутливим до 
амілориду  родини дегенеринів, розвивалися 
морфологічні ознаки некрозу [19]. У цьому 
випадку профункціональна мутація MEC-4 
призводить до інтенсифікації транспорту натрію 
через плазматичну мембрану, що, у свою чергу, 
активує кальпаїни та аспартильні протеїнази, і веде 
до лізосомо-залежного некрозу [65]. Було 
встановлено, що мутантний MEC-4 не індукував 
загибелі клітин С. elegans, нокаутних за аналогами 
дріжджових білків автофагії Beclin 1, Atg8/LC3, та 
Atg18 [58]. Цей факт говорить на користь 
важливості автофагічної ЗКЗ для розвитку 
некрозу.  

До того ж, виявлено, що цілісність лізосом у 
клітинах C. elegans регулюється активністю 
універсальних протеаз - серпінів, оскільки 
мутантні за геном srp-6 тварини виявилися 
особливо чутливими до стресорних чинників - 
гіпоосмотичного чи теплового шоку, окисного 
стресу або гіпоксії [43]. Однак, до сьогодні 
невідомо, як саме регулюється цей лізосомальний 
шлях, і чи залучений він до ЗКЗ клітин C. elegans 
за фізіологічних умов розвитку та/або підтримання 
гомеостазу тканин організму. 

 

ПСЕВДОАПОПТОЗ - ЗАПРОГРАМОВАНА 
ЗАГИБЕЛЬ ДРІЖДЖІВ 

  

Експресія каспаз, які вважаються класичними 
факторами апоптозу, як відомо, характерна для 
тварин. І хоча рослини і одноклітинні еукаріоти 
мають лише аналоги канонічних каспаз - так звані 
метакаспази - клітини даних видів організмів 
елімінуються за механізмом, морфологічно 
подібним до апоптозу. Наприклад, у дріжджах 
активується шлях ЗКЗ, який характеризується 
конденсацією хроматину, фрагментацією ДНК та 
екстерналізацією фосфатидилсерину на зовнішню 
поверхню плазматичної мембрани. Ця форма 
загибелі індукується у відповідь на дію 
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патологічних стимулів – пероксиду гідрогену, 
оцтової кислоти, під час старіння клітин [45]. 
Таким чином, можливим є запуск схожої на 
апоптоз загибелі дріжджових клітин, незважаючи 
на той факт, що у них відсутні апоптичні каспази 
та аналоги Bax і Bak. Варто відмітити, що 
морфологічні ознаки цієї ЗКЗ дуже схожі на 
апоптичні [7]. З цієї причини деякі дослідники 
вважають недоцільним називати цей процес 
апоптозом, вважаючи правомірним термін 
«псевдоапоптоз». Вищенаведе в цілому дає 
підстави сприймати пікноз ядра, конденсацію 
хроматину та транслокацію фосфатидилсерину у 
дріжджових клітинах як біомаркери ЗКЗ у більш 
широкому сенсі, ніж як ознаки класичного 
апоптозу. 

Доказом апоптичної природи ЗКЗ дріждів є те, 
що до процесів її індукції залучені мітохондрії 
[11]. Так, відомо, що дріжджові клітини 
експресують метакаспазу YCA1 та білки Aifp і 
Nma111p (аналоги апотичного ініціюючого 
фактору AIF та мітохондріального 
проапоптичного білку HtrA2/Omi відповідно) 
[21,45,72]. Встановлено, що Aifp є ДНКазою 
мітохондріального походження, яка 
транслокується у ядро після дії на клітини Н2О2 
або ацетату. Nma111p – це серинова протеаза, що 
конститутивно перебуває у нуклеоплазмі [21,72]. 

Показано, що надлишкова експресія YCA1 у 
дріжджах ініціює загибель з апоптичною 
морфологією. В той же час блокування активності 
цього ферменту зменшує ймовірність індукції ЗКЗ 
під впливом ацетату, окисного стресу чи у процесі 
старіння [45]. Треба відмітити, що рослинні і 
дріжджові метакаспази атакують ті ж ядерні білки-
мішені, що і канонічні ферменти [64]. Хоча, в 
принципі, метакаспази відрізняються за 
специфічністю від тваринних каспаз, а саме - 
розщеплюють пептидні зв’язки, утворені 
основними амінокислотами лізином і аргініном, а 
не кислотним аспартатом. Встановлено також, що 
YCA1 опосередковано бере участь у регуляції 
автофагії дріжджових клітин. До того ж, цей 
фермент вважається стресорним білком, що тісно 
взаємодіє з шаперонами. Втрата YCA1 призводить 
до підвищення кількості і активності інших білків 
стресу та індукує формування автофагосом у 
дріжджових клітинах лінії Dyca-1 [37]. 

Отже, виходячи з вищенаведеного, за 
відсутності класичного апоптичного шляху, 
дріжджові клітини цілком здатні проявляти 
морфологічні ознаки апоптозу у відповідь на 
летальні стимули. Це дозволяє припустити 
існування псевдоапоптичного механізму (без 
залучення класичних факторів апоптозу) також і у 
клітинах інших еукаріот. Одним з факторів такого 

неканонічного шляху може бути консервативний 
білок AIF (apoptosis-inducing factor), який бере 
участь у апоптичній конденсації хроматину та 
індукції екстерналізації фосфатидилсерину на 
поверхню клітини. Встановлено, що цей фактор 
активується за умов інгібування каспаз у клітинах 
як С. elegans, так і вищих ссавців [69]. Відомо 
також, що AIF є необхідним для індукції каспазо-
незалежної загибелі як дріжджових клітин, так і 
нейронів ссавців [13,72]. Однак, для визначення 
того, наскільки залежною від каспаз є така ЗКЗ з 
апоптичною морфологією, потрібні додаткові 
дослідження.  
 

АВТОФАГІЯ 
 

Вперше морфологічні ознаки автофагії 
(«самопоглинання» у перекладі з грецької мови) 
виявлені на ембріонах. В ембріональних клітинах, 
призначених до загибелі, спостерігалася 
акумуляція одномембранних везикул [59]. Згодом 
цей процес назвали автофагічною загибеллю, або 
ЗКЗ другого типу (першим є апоптоз). Варто 
відмітити, що спочатку автофагія вважалася 
шляхом виживання, направленим на елімінацію 
застарілих або пошкоджених клітинних 
компонентів з метою реутилізації і постачання 
метаболітів для синтетичних процесів [38]. Згодом 
було встановлено, ЗКЗ у певних тканинах 
характеризується вакуолізацією цитозолю - 
накопиченням численних автофагосом, які містять 
призначені на деградацію клітинні компоненти. 
Розщеплення вмісту везикул забезпечується 
катеп*синами - кислими протеїназами 
лізосомального походження. Наразі точні 
взаємозв’язки між індукцією класичної автофагії 
та механізмами спорідненої ЗКЗ розкриті 
неповністю. 

Зручною моделлю для вивчення автофагії за 
ембріонального розвитку є клітини комах під час 
метаморфозу, оскільки у личиночних органах ЗКЗ 
відбуваІється інтенсивно. Відомо, що, наприклад, 
загибель клітин слинних залоз личинок Drosophila 
melanogaster ініціюється за рахунок підвищення 
рівнів екдизону. Цей гормон активує каспази 
Dronc, Drice та Strica, а також фактор ark та 
продукти генів Atg, які є основними 
регуляторними білками автофагії [5]. У цьому 
випадку інгібування каспаз недостатньо для 
зупинки дегенерації слинних залоз, що дозволяє 
припустити існування каспазо-незалежних форм 
загибелі клітин дрозофіли. Було виявлено, що 
антифункціональні мутації генів Atg5, Atg2, Atg3, 
або Atg18 на фоні пригнічення активності каспаз 
ведуть до збереження слинних залоз личинок 
упродовж додаткових 24 годин відносно контролю 
[5]. Таким чином, принаймні деякі з генів факторів 
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автофагії приймають участь у механізмах 
фізіологічно регульованої загибелі клітин слинних 
залоз за метаморфозу. Можливо, що у цьому 
випадку активується лише обмежена кількість 
регуляторів автофагії. Це може пояснити, чому 
дефектність певних автофагічних генів, наприклад, 
таких як Atg1, Atg 2 та Atg18, має більш 
виражений пригнічуючий ефект на процеси 
загибелі, у порівнянні, приміром, з Atg7 [5]. 

Відомо, що до активації автофагічної загибелі 
клітин слинних залоз дрозофіли за метаморфозу 
залученими є рецептор Drpr (аналог білку 
поглинання ced-1 з C. Elegans), а також низка 
інших генів, чиї продукти контролюють 
поглинання елімінованих клітин - simu (six microns 
under), crq (croque mort), ced-6, ced-12, src42A, crk 
та mbc (myoblast city). Більше того, встановлено, 
що Drpr є необхідним для індукції як класичної 
автофагії, так і опосередкованої через неї ЗКЗ у 
клітинах слинних залоз[47]. Таким чином, 
механізм поглинання клітин може представляти 
прямий зв’язок між ЗКЗ та автофагією.  

Ще одним припущенням є те, що фактор Drpr 
слугує як для активації автофагічної ЗКЗ у 
клітинах, так і індукції класичної автофагії у 
сусідніх клітинах. Причому, остання, можливо, 
відіграє координуючу роль на тканинному рівні по 
відношенню до ЗКЗ. Цілком слушною за даних 
умов була б перевірка експресії білку Pretaporter у 
цих клітинах, який є лігандом Drpr і, таким чином, 
є важливим для їх елімінації [36]. Також цікаво 
було б визначити, чи регулюється активність 
Pretaporter білками Atg. 

Встановлено, що під час ЗКЗ C. еlegans 
активуються два шляхи поглинання елімінованих 
клітин. Через перший з них, який включає фактори 
ced-1, ced-6 (GULP), ced-7 (ABС-транспортер) та 
динамін dyn-1 (має ГТФазну активність), 
здійснюється розпізнавання клітин у стані загибелі 
та забезпечується трансдукція сигналу, який 
контролює поглинання їх фагоцитами. Другий 
шлях, залежний від ced-2 (CrkII), ced-5 (Dock-180), 
ced-10 (Rac-ГТФаза), ced-12 (ELMO) та psr-1 
(рецептор до фосфатидилсерину), контролює 
перебудову цитоскелету перед поглинанням [57]. 
Процес фагоцитозу починається з формування 
кластерів рецепторних білків ced-1 для швидкого 
охоплення клітини плазматичною мембраною 
(утворення фагоцитуючої інвагінації) та 
формування везикули - ендосоми, а згодом і 
автофагосоми для деградації. Встановлено, що 
антифункціональні мутації генів поглинання ced-1 
або ced-3 пригнічують фагоцитоз і подовжують 
тривалість життя клітин, яких потрібно позбутися 
[56]. Це підтверджує важливість процесу 
поглинання для завершення елімінації клітин. 

Після фагоцитозу відбувається деградація 
апоптичних клітин у внутрішньоклітинній 
ендосомальній вакуолі. Цей процес починається з 
експозиції ced-1, dyn-1, фосфатидилінозитол-3-
фосфату та малої ГТФази RAB-7 на внутрішній 
поверхні мембрани вакуолі. Далі відбувається 
злиття ендосом з лізосомами – формується 
автофагосома. Drpr при цьому, як вважається, 
відіграє роль індуктора утворення автофагосом [75]. 

Ще одним прикладом автофагічної ЗКЗ є 
ініційована стероїдами елімінація клітин середньої 
кишки у метаморфозі личинок дрозофіли. 
Незважаючи на високий рівень активності каспаз у 
клітинах середньої кишки, виявилося, що ці 
ферменти не потрібні для деградації. При цьому у 
цитозолі перед поглинанням клітин відбувається 
акумуляція фактора pGFP-Atg8a, який є маркером 
автофагії. Встановлено, що інактивація генів Atg 
пригнічує деградацію середньої кишки [18]. В 
цілому, це свідчить про автофагічну загибель 
клітин середньої кишки личинок дрозофіли під час 
метаморфозу, а також вказує на важливість білків 
Atg для контролю ЗКЗ за цих умов. 

Процеси автофагії під час загибелі виявлені 
також і у Dictyostelium discoideum - 
одноклітинного еукаріотичного організму, який 
живе у грунті і живиться бактеріями [26]. Геном 
Dictyostelium не експресує канонічних каспаз або 
білків Bcl-2, однак містить набір генів Atg, схожий 
на дріжджовий. ЗКЗ у клітинних лініях 
Dictyostelium можна викликати додаванням у 
середовище культивування фактора диференціації 
DIF під час голодування. Клітинна загибель при 
цьому має автофагічну стадію, оскільки 
супроводжується вакуолізацією, яка пригнічується 
антифункціональними мутаціями гену Atg1. 
Причому мутантні клітини все одно гинуть, але 
морфологія такої загибелі відрізняється від 
автофагічної і нагадує, скоріше, некротичну [34]. 
Цей процес супроводжується роз’єднанням 
окислення і фосфорилювання, кластеризацією 
органел, втратою бар’єрної функції лізосомальних 
мембран та загальною деградацією клітини [25]. І 
хоча виявлено, що Atg1 є необхідним фактором 
вакуолізації, точні механізми його участі у 
клітинній загибелі залишаються невстановленими. 
Можливо, за умов відсутності цього білку 
активується неавтофагічна форма ЗКЗ. До того ж, 
сам етап вакуолізації може бути некритичним для 
загибелі, а лише супроводжувати цей процес.  

Встановлено, що надлишкова експресія Atg1 у 
трансгенних клітинах Dictyostelium викликає 
ектопічну автофагію клітин імагінальних дисків, 
жирового тіла та слинних залоз дрозофіли. Така 
загибель проходить через активацію каспаз та 
індукцію міжнуклеосомної фрагментації ДНК - 
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типові ознаки апоптозу - та пригнічується р35, 
який є універсальним каспазним інгібітором [60]. 
Таким чином, на відміну від автофагічної ЗКЗ 
клітин слинних залоз, ця форма загибелі є каспазо-
залежною. Варто відмітити, що Atg1 приймає 
участь і у інших процесах, наприклад, у регуляції 
аксонального транспорту [68], однак механізми 
такої участі не з’ясовані. 

 
ОСОБЛИВОСТІ НЕКРОПТОЗУ 

 
Класична некротична загибель, як вже 

відмічалося, є раптовою та хаотичною, тому не 
може вважатися генетично запрограмованою. Як 
відомо, морфологічно некроз характеризується 
збільшенням об’єму клітини, набуханням органел 
та раннім порушенням бар’єрної функції 
плазматичної мембрани. Це веде до викиду 
внутрішньоклітинного вмісту у міжклітинне 
середовище і неминучого запального процесу. На 
біохімічному рівні некроз полягає у масовій 
активації протеолітичних каскадів різних типів 
протеїназ - каспаз, катепсинів, кальпаїнів – що 
здійснюють деградацію клітинних компонентів.  

Однак, останнім часом встановлено, що за 
певних умов розвиток некрозу може 
контролюватися на клітинному рівні, і такий 
феномен отримав назву некроптоз [16]. Сучасні 
дослідження лише починають розкривати 
механізми ініціації і регуляції некроптичної 
загибелі. Так, виявлено, що цей процес 
активується фактором некрозу пухлин TNF-α, Fas-
лігандом (FasL), білком TRAIL, тобто, 
індукторами рецепторного апоптозу [15,16]. Таким 
чином, активація рецепторів клітинної загибелі 
(РКЗ) може індукувати, як мінімум, два 
альтернативні шляхи елімінації –апоптичний 
та/або некроптичний. 

Центральним фактором регуляції некроптозу є 
серинова/треонінова кіназа RIPK1 (receptor-
interacting serine/threonine-protein kinase 1). Цей 
фермент містить у своїй структурі домени загибелі 
DD (death domain), гомологічні до ділянок як РКЗ, 
так і пов’язаних з ними адапторних білків (FADD, 
TRADD). Наразі відомо, що RIPK1 є необхідною 
для ініціації трьох шляхів - некроптозу, апоптозу, і 
шляху виживання через NF-kB. Встановлено, що 
основну роль при цьому відіграє взаємодія між 
доменами загибелі у складі кінази та інших білків. 
[31]. Одним з таких білків є некростатин-1 (Nec-1) 
- інгібітор RIPK1, що пригнічує некроптоз [15].  

На сьогодні механізм участі RIPK1 у ініціації 
трьох вищенаведених шляхів є відомим. Зокрема, 
після приєднання TNF-α до TNFR1 (відповідного 
РКЗ) та тримеризаціх останнього, на цитозольній 
стороні плазматичної мембрани формується DISC 

(Death-inducing signaling complex) типу І. Він 
містить адапторні білки TRADD і TRAF2, кіназу 
RIPК1 та інгібітор активації каспаз cIAP1, і 
направлений на активацію транскрипційного 
фактора NF-kB. Активація проходить шляхом 
убіквітинування RIPK1 з боку cIAP, яке веде до 
залучення білка NEMO - регуляторної субодиниці 
кінази Ikβ (IKK). IKK, у свою чергу, інактивує Ikβ 
- інгібітор NF-kB.  

В умовах індукції апоптозу також формується 
мембранний DISC I, але RIPK1 одразу дисоціює з 
його  складу і приєднується до цитозольного DISC 
ІІа. Він, окрім RIPК1, містить адаптерний білок 
FADD (Fas-associated death domain) та ініціаторні 
прокаспази 8 або 10. У DISC ІІа відбувається 
активація прокаспаз, що веде до індукції 
апоптичної загибелі [14,48]. 

За умов порушення ініціації апоптозу після 
утворення мембранного DISC I, наприклад, 
внаслідок інгібування каспази 8, у цитозолі 
формується DISC ІІb, який містить білки RIPK1 та 
RIPK3. Саме він вважається ініціюючим 
комплексом некроптозу. Відомо  що RIPК1 та 
RIPК3 взаємодіють між собою через спеціальні 
гомотипові домени RHIM (RIP-homotypic 
interaction motifs), що відіграє центральну роль у 
ініціації та трансдукції некроптичного сигналу 
[63]. Виявлено також, що Nec-1 попереджає 
залучення обох кіназ до складу комплексу і блокує 
некроптичну загибель, що є доказом необхідності 
RIPK1 для ініціації некроптозу [12,28].  

Ще одним регулятором некроптозу є продукт 
гена-онкосупресора CYLD (скорочено від 
cylindromatosis), який має деубіквітинуючу 
активність. Вперше його причетність до 
індукованої TNF-α клітинної загибелі доведено 
шляхом скринінгу геному з використанням малих 
інтерферуючих РНК [30]. Антифункціональні 
мутації CYLD призводять до циліндроматозу – 
спадкової хвороби, яка проявляється 
доброякісними пухлинами волосяних фолікулів та 
потових залоз на голові та шиї. Встановлено, що 
CYLD залучається до DISC І після активації та 
тримеризації TNFR1 [6]. Оскільки RIPK1 
інактивується убіквітинуванням, CYLD, очевидно, 
підтримує активність кінази за рахунок її 
деубіквітинування, що є сприяє передачі 
апоптичного та некроптичного сигналів. 

Окрім cIAP1/2, функцію убіквітинування 
RIPK1 виконують інші Е3-лігази - TRAF2, TRAF6, 
and A20 [22,54,71]. Дія цих ферментів також 
нейтралізується CYLD. Більше того, встановлено, 
що CYLD бере участь у сигнальному шляху 
Wnt/β-катеніну, оскільки втрата цього фактору 
інтенсифікує трансдукцію через Wnt внаслідок 
підвищення рівнів убіквітинованого фактору Dvl 



 

АЛЬТЕРНАТИВНІ ФО РМИ ЕЛІМІНАЦІЇ КЛІТИН 
9

(Dishevelled) [66]. Оскільки відомо, що 
профункціональні мутації факторів шляху Wnt 
призводять до синдактильності (зрощення пальців 
на кінцівках), можливо, що однією з причин цієї 
патології є інгібування або блокування CYLD, що 
пригнічує некроптоз внаслідок посилення 
активності шляху Wnt/β-катеніну. Однак, ця 
гіпотеза потребує детальнішого обґрунтування. 

Механізми трасдукції некроптичного сигналу 
після формування DISC ІІb вивчені недостатньо. У 
деяких типах клітин месенджерами трансдукції 
вважаються активні форми кисню (АФК). Так, 
виявлено, що TNF-α збільшує рівень АФК у 
клітинах фібросаркоми лінії L929 та 
ембріональних фібробластах мишей [27,40]. 
Встановлено також, що антиоксиданти, таких як 
бутилгідроксианізол, пригнічують продукцію 
АФК та попереджають апоптичну загибель [40]. 
Однак, некроптоз за цих умов індукується без 
перешкод [16]. Виявлено також, що RIPK1 
взаємодіє з низкою метаболічних ферментів - 
глікогенфосфорилазою, глутамат-амоній-лігазою 
та глутаматдегідрогеназою [78]. Як відомо, ці 
ензими «напрацьовують» субстрати для ланцюга 
окисного фосфорилювання, який є основним 
джерелом АФК у клітині. Більше того, 
встановлено, що нокаутні за геном RIPK3 клітини 
характеризуються зниженою продукцією АФК 
після дії  TNF-α [12]. Загалом роль АФК у 
регуляції некроптозу поки що залишається 
суперечливою. 

Існують також дані про залучення мітохондрій 
до процесів некроптозу. Причому, як і за 
мітохондріальної стадії апоптозу, критичною є 
поява неселективної проникності мембран цих 
органел шляхом відкриття мітохондріальних пор 
(МП) [4,32,35,61]. Найбільш важливими 
регуляторними факторами у цьому відношенні є 
компоненти пори аденіннуклеотидтранслоказа 
(ANT) та циклофілін D. Останній є сайтом 
приєднання циклоспорину А –інгібітора відкриття 
МП, а також блокатора мітохондріального 
апоптозу [3,32,61].  

Існують дані про пригнічення активності ANT 
в клітинах, оброблених лігандами загибелі   TNF-α 
та zVAD-fmk, причому таке інгібування залежало 
від RIPK1 [67]. Також встановлено, що після 
ішемічного пошкодження кількість нокаутних за 
геном циклофіліну D некротичних кардіоміоцитів 
значно знижується порівняно з контролем [50]. 
Також виявлено, що застосування циклоспорину А 
в терапії інфаркту міокарда суттєво зменшує 
масштаб ураження тканини [55]. Очевидно, 
циклофілін D залучений до регуляції некроптозу, 
хоча механізми такої регуляції поки що 
нез’ясовані. Загалом, дані щодо участі мітохондрій 

у некроптозі поки що не численні, тому ця тема 
потребує подальших досліджень. 

Встановлено, що однією з морфологічних ознак 
клітини у стані некроптозу є вакуолізація 
цитозолю. Це дозволило деяким дослідникам 
висловити гіпотезу про існування автофагічної 
фази деградації у некроптичній загибелі. 
Насьогодні зібрано достатньо доказів на підтримку 
такої гіпотези. Зокрема, виявилося, що інгібітори 
автофагії 3-MA та вортманін пригнічують  
некроптоз, індукований zVAD-fmk у клітинах лінії 
L929. Схожий ефект спостерігається у тих же 
клітинах, нокаутних за генами Beclin1 та Atg7 [74]. 
Такий феномен, однак, не спостерігається на 
клітинах ліній Юркат, MEF та Balb c/3T3 [16]. 

Експерименти з проліферуючими  Т-
лімфоцитами показали, що втрата FADD або 
каспази 8 підвищує ймовірність ЗКЗ з 
автофагічною морфологією та інгібує 
проліферацію [3,8,52]. Однак, Nec-1 блокує цю 
загибель, що говорить на користь індукції RIPK1-
залежного некроптозу у Т-лімфоцитах[3]. Поки що 
невідомо, чи є автофагія у цьому випадку 
самостійним процесом, або однією зі стадій 
некроптозу. 

Є теорія, що некроптоз викликається, в 
основному, патологічними чинниками. Це 
підтверджується нейропротекторною дією Nec-1 
після впливу екзотоксичних речовин. Така дія була 
показана на клітинах гіпокампу HT22 та 
кортикальних нейронах щурів з глутаматом та N-
метил-D-аспартатом (NMDA) у якості індукторів 
ЗКЗ відповідно [39,73]. Нейрональна 
екзотоксичність є визначальним фактором 
розвитку нейродегенеративних хвороб, таких як 
синдром Альцгеймера, Паркінсона, а також гостра 
постінсультна втрата нейронів [49]. Встановлено, 
що Nec-1 за цих умов знижує ступінь інфарктного 
ураження після експериментальної блокади 
середньо-мозкових артерій у моделі інсульту 
мишей [16]. 

Наразі існують дані про активацію некроптозу і 
у імунних клітинах. Зокрема, методами 
генетичного скрінингу ідентифіковано гени, 
продукти яких відповідають за ініціацію та 
регуляцію некроптозу, причому їх експресія як у 
лімфоїдних, так і нервових клітинах є доволі 
активною. Більше того, активація сигнальної 
трансдукції у лімфоцитах через              Toll-
рецептори типу 3 (TLR-3) у поєднанні з терапією 
інтерфероном γ призводить до некроптозу [30]. 
Таким чином, можливою є функціонування 
некроптичної елімінації у якості лінії захисту від 
вірусних інфекцій.  

Нарешті давно відомим є той факт, що геноми 
вірусів кодують білки родини Bcl-2 та/або 
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інгібітори каспаз (v-IAP, v-FLIP (v-FLICE inhibitor 
protein)) для блокування апоптозу [24]. Цікаво, що 
у вірусах були виявлені також гени білків 
інгібування некроптозу. Прикладом є М45 - 
вірусний інгібітор RIPK1 геному 
цитомегаловірусів [44]. Більше того, встановлено, 
що у нокаутних за геном RIP3K клітинах у 
відповідь на інфікування вірусом віспи некроптоз 
не активується. Нокаутні за RIP3K миші є більш 
чутливими до вірусних інфекцій, ніж дикий тип 
[12]. Ці факти доводять важливість некроптозу для 
регуляції взаємодії між вірусом і клітиною-
хазяїном, а, отже, і для імунної протидії вірусним 
інфекціям. 

 
ЗЛУЩУВАННЯ –ФІЗИЧНА ЕЛІМІНАЦІЯ 

КЛІТИН 
 

Як відомо, епітелій слизової оболонки 
кишечника – це моношар клітин, здатних до 
самооновлення. Попередниками епітеліоцитів є 
стовбурові клітини основи кишечних крипт. У 
мишей такі клітини у процесі дозрівання мігрують 
з крипт до кінчиків мікроворсинок упродовж 2-3 
днів. Злущування застарілих епітеліальних клітин 
у верхньому шарі слизової оболонки відбувається 
з постійною частотою 1400 клітин на одну 
ворсинку щоденно. Таким чином, кишковий 
епітелій серед усіх клітин організму ссавців 
оновлюється найшвидше [70]. 

Цитологічно злущування клітин являє собою їх 
відокремлення від зовнішньоклітинного матриксу. 
Як вважається, у даному випадку індукується 
аноїкис - спеціальний тип апоптозу, викликаний 
детечментом, тобто, від’єднанням клітини. Однак, 
нещодавно було показано, що загибель 
нокаунтних за генами   каспази-3, Apaf-1 та білків 
Bax/Bak епітеліоцитів мишей під час злущування 
відбувається без змін. Цей факт, поряд з даними 
про ЗКЗ клітин кишкового епітелію мишей з 
надлишковою експресією антиапоптичного білку 
Bcl-2, говорить про індукції неапоптичної форми 
загибелі у процесі злущування епітеліоцитів, хоча 
її морфологічні прояви нагадують апоптоз [77]. 

Електронно-мікроскопічні дослідження давно 
дозволили охарактеризувати морфологічні ознаки 
злущування. Зокрема, виявлено, що між 
клітинами, що злущуються, і прилеглими до них 
виникають тісні контакти, які відіграють певну 
роль у «витісненні» епітеліоцитів, призначених до 
загибелі, у люмен кишечника [77]. Очевидно, 
клітини потрапляють у люмен ще живими, а їх 
апоптична морфологія розвивається пізніше 
завдяки аноїкису. Однак, така послідовність подій 
не є універсальною. Так, без’ядерні епітеліоцити 
гинуть перед злущуванням, а певні епітеліальні 

клітини захоплюються макрофагами, ще 
перебуваючи у контакті з матриксом. Нарешті, у 
злущених клітин проявляються морфологічні 
ознаки, схожі на некротичні – набухання та 
зниження електронної щільності, деструкції 
органел і мембран [46]. Механізм цих процесів до 
кінця не вивчений, хоча індуковані злущуванням 
морфологічні прояви свідчать про можливість 
активації декількох типів загибелі епітеліоцитів. 

Одним з центральних факторів регуляції 
злущування вважається LKB1 - 
серинова/треонінова кіназа з онкосупресорною 
функцією. Мутації гену LKB1 призводять до 
вродженого синдрому        Пейтца-Єгерса з появою 
гамартом (доброякісних поліпів) у шлунково-
кишковому тракті (ШКТ). LKB1 фосфорилює і 
активує інші кінази -наприклад, AMPK (5' AMP-
activated protein kinase) і SIK1 (salt-inducible kinase 
1). AMPK, як відомо, приймає участь у сигнальній 
трансдукції для контролю росту і регуляції 
клітинного циклу, а SIK1 є ключовим регулятором 
аноїкису [10]. Методом TUNEL давно показано, 
що у пацієнтів з цим синдромом блокується 
апоптоз клітин слизової оболонки ШКТ, в той час 
як експресія дикого типу LKB1 стимулює залежну 
від p53 клітинну загибель [33]. Отже, блокування 
LKB1 пригнічує оновлення епітеліоцитів 
кишечника, хоча механізм процесу вивчено 
недостатньо. Загалом, оскільки сучасні дані 
дозволяють припустити існування альтернативних 
механізмів злущування, LKB1, можливо, бере 
участь не лише у процесах апоптозу та аноїкису, а 
також і у інших типах елімінації клітин. 

 
КОРНІФІКАЦІЯ – СПЕЦІАЛІЗОВАНА  

ЗАГИБЕЛЬ КЕРАТИНОЦИТІВ 
 

Як відомо, шкіра ссавців ззовні вкрита 
загиблими клітинами, які відомі під назвою 
корнеоцитів і забезпечують бар’єрну функцію 
кожного покриву. Джерелом їх є кератиноцити - 
основні клітини епідермісу, які перетворюються на 
корнеоцити за рахунок спеціалізованої ЗКЗ – 
корніфікації. Під час корніфікації втрачаються всі 
органели, включаючи ядро, а на фінальних стадіях 
процесу клітини злущуються з поверхні шкіри у 
процесі десквамації [42]. 

Встановлено, що корніфікація не потребує 
апоптичних факторів, оскільки їх блокування не 
пригнічує загибелі кератиноцитів мишей. Як 
розвиток, так і корніфікація клітин епітелію 
залежать від активності неапоптичної каспази 14, 
яка експресується виключно у епітеліоцитах 
шкіри. У мишах, нокаутних за геном CASP14 
проявляються морфологічні дефекти шкіри і 
знижується її бар’єрна функція. Причиною цього, 
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як вважається є порушення дозрівання білку 
профілагрину у філагрин, яке проходить за участі 
каспази 14 [17]. Філагрин бере участь у контролі 
зволоження шкіри та забезпеченні її бар’єрної 
функції. Однак, у нокаутних епітеліоцитах 
корніфікація і дисквамація відбуваються без 
перешкод, а, отже, є незалежними від активності 
каспаз[17]. Взагалі механізм цієї ЗКЗ наразі 
достеменно не відомий. 

 
КЛІТИННИЙ «КАНІБАЛІЗМ»  

 
Як відомо, на пізніх стадіях апоптозу клітини 

фрагментуються до апоптичних тілець, які 
поглинаються спеціалізованими фагоцитами 
(макрофагами) або сусідніми клітинами тієї ж 
тканини. Однак, недавно було відкрито феномен 
фагоцитозу ще живих клітин - клітинний 
«канібалізм», що отримав назву ентоз [53]. Вперше 
цей процес спостерігали у пухлинах ссавців, 
пізніше було встановлено, що він, як і аноїкис, 
активується шляхом детечменту. Природу 
маркера, яким «мітиться» клітина перед 
поглинанням поки що не встановлено, але відомо, 
що екстерналізація фосфатидилсерину (орієнтовна 
«мітка» для фагоцитуючих клітин) у цьому 
випадку не відбувається.  

Відомо, що для тісного контакту між клітинами 
на початку ентозу необхідним є білок кадгерин. 
Процес інтерналізації залежить від присутності 
полімеризованих актину та міозину ІІ, а також 
фактора Rho та його кінази ROCK (RhoA/Rho 
kinase) у клітині, яка піддається поглинанню. Після 
закінчення інтерналізації поглинаюча клітина для 
деградації поглинутої використовує лізосомальні 
катепсини, без участі каспаз [53]. І хоча ентоз 
насьогодні описаний лише на пухлинних 
тканинах, не виключеним є існування цього 
механізму для деструкції клітин за ембріонального 
розвитку та для підтримання тканинного 
гомеостазу. 

 
ВИСНОВКИ 
 
З початку вивчення запрограмованої загибелі 

клітин головною і первинною її формою за 
розвитку вищих тваринних організмів вважався 
апоптоз. До того ж, апоптичну загибель часто 
протиставляли некрозу, як некерованому і 
хаотичному типу елімінації. Останнім часом, 
зібрані докази важливості неапоптичних шляхів 
ЗКЗ для розвитку і життєдіяльності різних видів 
організмів, причому кількість типів загибелі 
наближається до першого десятку. Особливо 
переконливими є експерименти на нокаутних за 
апоптичними генами клітинах, оскільки останні 

все одно піддаються ЗКЗ як у фізіологічних, так і у 
патологічних умовах. Варто відмітити, що 
можливість індукції неканонічних шляхів 
клітинної елімінації за розвитку ембріонів ссавців 
була показана давно [59]. І хоча більшість цих 
процесів досліджено за умов апоптичного 
дефіциту, можливою є активація альтернативних 
форм ЗКЗ у якості первинних механізмів відповіді 
клітини на фізіологічні та/або патологічні 
чинники.  

У зв’язку з вищенаведеним, дослідження 
механізмів неканонічних форм загибелі стає все 
більш актуальним. Наприклад, некроптоз 
розглядається, в основному, як допоміжний шлях у 
випадку дефектності фізіологічного рецепторного 
апоптозу. Але, останнім часом показано, що за 
патологічних умов некроптична загибель цілком 
може бути первинною і головною. Далі, 
механізми, які забезпечують оновлення 
епітеліальних клітин кишечника і шкіри, є 
неапоптичними. Нарешті, той факт, що клітини 
дріждів, еволюційно позбавлені канонічного 
апоптозу, у процесі своєї загибелі 
характеризуються апоптичної морфологією, ще 
більше обгрунтовує важливість альтернативних 
шляхів ЗКЗ як для регуляції фізіологічних 
процесів, так і з метою захисту від стресу і 
патологій. 

Зрозуміло, що залишається відкритим питання, 
як саме організм «вибирає» вид загибелі 
конкретного клітинного типу. У зв’язку з цим 
можна сформулювати декілька міркувань. 
Апоптоз є складно організованим та точно 
регульованим процесом, тому, скоріше за все, 
використовується, коли потрібна 
високоселелективна елімінація поодиноких клітин. 
Автофагія, навпаки, індукується, коли є потреба у 
деструкції великих ділянок тканини, наприклад, за 
метаморфозу комах. Нарешті, для епітеліальних 
клітин, на які постійно діють пошкоджуючі 
фактори зовнішнього середовища, найбільш 
ефективною є саме фізична деградація клітин 
шляхом злущування. 

Як відомо, канонічний апоптоз є стереотипним 
і висококонсервативним процесом, задачею якого 
є відносно повільне, але «чисте» позбавлення від 
непотрібних або пошкоджених клітин. Це 
уявлення покладено в основу системи біохімічних 
маркерів апоптичної загибелі. І хоча, наприклад, 
транслокація фосфатидилсерину на зовнішню 
поверхню плазматичної мембрани є одним із цих 
маркерів, встановлено, що експозиція 
фосфатидилсерину є характерною і для 
неапоптичних форм загибелі. Прикладом може 
слугувати ЗКЗ викликана порушенням кальцієвого 
гомеостазу клітини, або активацією катепсину β чи 



 
Гребіник Д.М. 

12

протеїнкінази С [23,29]. Інші маркери – 
конденсація та фрагментація хроматину, поява 
певних факторів, також є характерною для певних 
альтернативних форм ЗКЗ. Нарешті, на кінцевих 
стадіях неканонічної загибелі, як і за апоптозу 
основним механізмом позбавлення від клітин, 
найчастіше, є їх поглинання. 

Зрозуміло, що у порівнянні з системою уявлень 
про механізми апоптозу, які вивчається вже майже 
40 років, про неапоптичні форми загибелі відомо 
ще дуже мало. Але накопичено достатньо даних на 
користь необхідності альтернативних форм 
загибелі для ембріонального розвитку та/або 
підтримання гомеостазу тканин дорослого 
організму. Нарешті, той факт, що клітини рослин 
та примітивних одноклітинних еукаріотів, які не 
мають класичного апоптозу, гинуть за 
механізмами ЗКЗ, дозволяє припустити 
еволюційну первинність неапоптичних форм 
загибелі. Тому майбутні дослідження 
альтернативних шляхів ЗКЗ є актуальними і 
напевне збагатять біологічну науку новими 
уявленнями в різних областях біології і медицини. 
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АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ФОРМЫ ЭЛИМИНАЦИИ КЛЕТОК 

Гребинык Д.Н. 

Рассмотрены общие и специализированные пути неапоптической гибели, в ходе которых элиминируются 
клетки в процессе развития организма животных. Обговорены современные данные литературы касательно 
механизмов активации и сигнальной трансдукции этих форм гибели, а также особенности их функционального 
значения. 

Ключевые слова: автофагия, некроптоз, псевдоапоптоз, слущивание, аноикис, корнификация, энтоз. 
 

THE ALTERNATIVE CELL ELIMINATION FORMS 

Grebinyk Dmytro  

The main and specialized non-apoptotic death pathways of cell elimination in animal organism development are 
reviewed. The current literature data concerning these death forms activation and signal transduction mechanisms, as 
well as their functional meaning features , are discussed. 

Key words: autophagy, necroptosis, pseudoapoptosis, shedding, anoykis, cornification, entosis. 
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Методом молекулярної динаміки були проведено дослідження впливу концентрації катіонів Na+ та Rb+ на структуру 
ДНК, які дозволили на атомарному рівні  з’ясувати механізми взаємодії  катіонів з ДНК  та  визначити вплив процесів 
конкуренції між цими двома типами катіонів  при зміні їх концентрації у досліджуваній системі від 9:1 до 1:9. 
Одержані дані відносно конкуренції між катіонами Na+ та Rb+ та її вплив на формування форми ДНК у водному 
розчині за нормальних умов показують, що існує конкуренція між катіонами різних типів за участь у процесах 
формування структур з ДНК:  коли один тип катіонів у більшості то ці катіони здатні проникати в первинну спіраль 
ДНК і запобігати взаємодії ДНК з електронегативних атомами. Проведені розрахунки  показали, що розмір катіону 
суттєво впливає на процеси взаємодії катіонів з молекулою ДНК  у водних розчинах. 

Ключевые слова: структура  ДНК, метод молекулярної динаміки, концентрація катіонів Na+ та Rb+, конкуренція 
катіонів. 

 

ВСТУП  
 

ДНК є надійним матеріальним носієм для 
зберігання, дублювання, реалізації та передачі 
генетичної інформації, що широко 
використовується при  проведенні  досліджень в 
області біохімії, нанотехнологій, і комп’ютерного 
моделювання. Просторова структура молекули 
ДНК відіграє важливу роль у процесі взаємодії 
білок-ДНК. Структура ДНК, у свою чергу, 
залежить від взаємодії з зовнішніми  факторами 
оточуючого середовища, насамперед, взаємодією з 
молекулами води і катіонами [1]. Катіони [2] 
забезпечують стабілізацію оточуючого молекулу 
ДНК середовища, внаслідок чого вторинна 
структура ДНК стає більш компактною та 
впорядкованою. Процеси конкретних взаємодії 
катіон-ДНК і її впливу на стабільність і динаміку 
систем досліджувались авторами робот [3].  

Фізико-хімічні властивості лужних металів в 
малих каналах B-ДНК вже давно досліджуються із 
використанням чисельних експериментальних і 
теоретичних підходів. Визначено, що в таких 
рідинних системах електростатична взаємодія та 
взаємодія молекул води з гідрофобною поверхнею 
ДНК, призводить до зміни форми ДНК.  
Дослідження показали, що катіони Na

+
 і K

+
  

відіграють важливу роль у стабілізації та 
структурному поліморфізмі (наприклад, ДНК, B-
ДНК, Z-ДНК і т.д.) ДНК [4]. Стелваген і співавт. 
[5] на основі електрофоретичних експериментів 
дослідили поведінку катіонів Na

+
  в малих 

капілярних каналах. Відомо, що катіони Na
+
 

взаємодіють з фосфатною групою ДНК в той час, 
як катіони К

+ зв'язуються в малих каналах з 
електронегативною основою ДНК. Розподіл 
катіонів в малих каналах залежить від кількості 
молекул розчинника. Ці дослідження дозволили 
визначити, що катіони  Na+ і K+ взаємодіють 
переважно з різними ділянками ДНК [6]. Також 
при проведенні  експериментальних досліджень 
ДНК кристалічних структур показано, що іони Na

+
 

і K
+
 (атомний номер яких менший, ніж Rb

+
 та Cs

+
, 

можна вважати «як легкі іони») важко відрізнити 
від молекул води. Загалом проведені дослідження 
показали, що катіони Rb

+ і Cs+ («важкі катіони» в 
наступному) взаємодіють із ДНК  і можуть бути 
знайдені у частково зайнятих вузлах. Терешко [7] 
показав, що у водних розчинах катіони Rb+ або Na+ 
більш підходять для заміни води з внутрішнього 
хребта ДНК. Одержані результати дозволяють 
стверджувати, що так як різні катіони різну роль у 
підтримці вищої структури хроматину, важливо 
розглянути конкуренцію у розподілі двох рідних 
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катіонів навколо молекули ДНК. Декілька 
експериментів підтверджують існування 
конкуренції між одновалентними катіонами, 
двовалентними іонами при взаємодії з ДНК. Іда та 
співавт. [8] безпосередньо зафіксували Rb+ та Na+ 
прив'язку до G-квадруплекса. Денисов та інш. 
зосередились на дослідженні процесів конкуренції  
між Na

+ і Rb+ при взаємодії із ДНК та показали, що 
важкі лужні катіони зв'язуються з малим каналом. 
Ними також показано, що Rb+ розташовуються 
ближче до ДНК ніж Na+. Савельєв та співавт. 
використовуючи метод молекулярної динаміки 
провели порівняння систем ДНК-Na+ та ДНК-К+ з 
іоном Cl‒ та без нього. Їх результати показали, що 
в обох випадках навколо ДНК катіони Na+ 
визначаються більш чітко ніж інші катіони. На 
сьогодні залишилось відкритим наступне питання: 
чи може взаємодія катіонів з ДНК призводити до 
зміни структури ДНК.  Зважаючи на це, було і 
сформульовано мету досліджень, а саме, дослідити 
яким чином співвідношення концентрації катіонів 
Na+ та Rb+ в малих каналах впливає на структуру 
ДНК та детально, на атомарному рівні, з’ясувати 
механізми взаємодії  катіонів з ДНК. В 
представленому у цьому розділі звіту представлено 
результати дослідження взаємодії катіонів Na

+
 та 

Rb
+
 в малих каналах ДНК та вивчено процеси 

конкуренції між цими двома типами катіонів  при 
зміні їх концентрації у досліджуваній системі від 
9:1 до 1:9. 
 

ТЕОРЕТИЧНІ УЯВЛЕННЯ ТА МОДЕЛІ 
 
При проведенні досліджень первинної 

структури використовувалась  структура 
синтетичної молекули, структура якої 
представляється як «B DUPLEX D» 
(CGCGAATTCGCG) і відома під назвою 171d. 
Слід зазначити, що зважаючи на широке 
розповсюдження та його біологічне значення  
система 171d досліджена доволі детально. Віна 
містить блок впізнавання ферменту обмеження 
EcoRI і часто використовується в методах генної 
рекомбінації. Параметри силового поля Na

+, Rb+ та 
Cl

‒
катіонів обрані таким чином, що  ε

Na+
 = 0,358 

кДж / моль, σ
Na+

 = 2,73 °, ε
Rb+

 = 1,602 кДж / моль, 
σ

Rb+
 = 3,57 °, а ε

Cl‒
= 0,168 кДж / моль, σ

Cl‒
 = 4.86 ° 

.В якості розчинника використано воду, яка 
описувалась із використанням SPC моделі, в межах 
якої атоми представляються твердими 
зарядженими сферами, які мають розмір. 

Енергія міжмолекулярної взаємодії у 
досліджуваній системі описувалась за допомогою 
виразу , що складається з двох чистин. Перша з 
них описує Ван-дер Ваальсівські взаємодії, а друга 
– кулонівські. Гнучкість моделі SPC вважається з 
типом Морса потенціал для його ковалентних 

зв'язків [9]. При розрахунках використовувались 
M.DynaMix пакети, що розроблені для 
моделювання сумішей молекул та макромолекул. 
Використані припущення використані та описані  в 
роботах [10,11]. При проведенні розрахунків 
реалізовано подвійний крок по часу за алгоритмом 
Tuckerman, часовий крок якого складав  0,2 фс у 
межах швидкого наближення  (4,8°). Сумування за 
Евальдом використовувалось для врахування та 
ліквідування впливу перетину електростатичних 
взаємодій за рахунок  екранування. Досліджувана 
система складалась з одного 171d сегменту ДНК, 
3600 SPC молекул розчинника (води) та 200 
змішаних катіонів для кожної періодичної 
гексагональної комірки із розміром (48× 48 × 56 ° 
A3). 

Двісті змішаних катіонів поступово додають у 
досліджувану систему з Cl

‒
-іонів та Na

+
 та Rb

+
 

катіонів у співвідношенні, яке змінюється від 9:1 
до 1:9.  Інші системи складаються: (1) із 180 Na

+ і 
20Rb+ (скорочено Na180Rb20); (2) 150 Na+ і 50 Rb+ 
(Na150Rb50); (3) 100 Na

+
 і 100 Rb

+
 (Na100Rb100), 

(4)50 Na
+
 і 150 Rb

+
 + (Na50Rb150),(5) 20 Na

+
 та  

180 Rb
+
 (Na20Rb180). Таким чином, 

досліджуються п’ять систем, кожна з яких 
знаходиться в NVT  ансамблі при Т=298К. При 
дослідженні кожної системи, на початку 
експерименту ДНК фіксується в центрі в напрямку 
осі Z. Після стабілізації системи, досліджуються 
процеси  взаємодії молекул розчинника та іонів з 
утворенням зовнішньої оболонки навколо ДНК. На 
наступному етапі досліджень, відпускаються усі 
ступені вільності системи і врівноважується 
досліджувана система протягом 1 нс у NVT 
ансамблі. Після цього, наступні 60нс здійснюється 
експериментальне дослідження системи та 
одержуються її структурні та енергетичні 
характеристики.  

 
РЕЗУЛЬТАТИ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ 
 
При проведенні аналізу розташування катіонів 

навколо молекули ДНК у досліджуваній системі 
були розглянуті та проаналізовані  ймовірності 
розташування катіонів навколо молекули ДНК.  
Перший максимум розрахованих РФР відповідає 
відстані між взаємодіючими атомами. На рис. 1 
представлено знаходження катіонів Na

+
 та  Rb

+
 у 

випадку взаємодії з атомами внутрішньої спіралі 
ДНК. Аналіз показав, що  в системі, до складу якої 
входить 100 Rb+ a та 100 Na+ утворюється вісім 
взаємодіючих пар, а саме, 5 пар за рахунок 
взаємодії з Na

+
 та 3 пари  за рахунок взаємодії  у 

Rb
+
. Для однієї спіралі, заселеність формується в 

позитивному напрямку, а для іншої спіралі - 
негативному напрямку. Ідеальна симетрія по 
відношенню  до  горизонтальної  поверхні  майже  
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Рис. 1.  Середня ймовірність знаходження катіонів Na+ 
(а) та  Rb+ (б)  навколо молекули ДНК у водному 
розчині за температури Т=298К.  

досягнута у випадку  катіонів Na+. У випадку 
взаємодії ДНК з катіонами  Rb+ одержано 
розташування катіонів відносно молекули ДНК, 
яке корелює з висновками роботи Пономарьова 
[12]. Тобто складається враження, що 
розташування досліджуваних типів катіонів 
навколо ДНК «врівноважується». Однак, катіони 
Rb

+ мають більші значення ймовірностей  їх 
знаходження в околі молекули ДНК ніж  Na+, 
тобто  катіони Rb+ з більшою ймовірністю 
взаємодіють з ДНК та утворюють стійкі 
комплекси. Таким чином, у порівнянні з катіонами 
Na+ катіони  Rb+  можуть утворювати більш 
стабільні системи з молекулою ДНК у водних 
розчинах  ДНК. Одержані дані також дозволяють 
стверджувати, що в сиcтемі 20 Na

+
 та 180 Rb

+
 

значна кількість катіонів Na
+ 

 утворює системи 
стійкі системи з молекулами води. У випадку, коли 
катіони Na

+ в меншості, катіони відіграють 
домінуючу роль катіонів Rb

+
 у взаємодії з 

ДНК.Інша ситуація виникає за концентрації 100 
Na+ та 100 Rb+ так як, у цьому випадку 
спостерігається конкуренція між катіонами за 
формування стійких систем з молекулою ДНК. 
Тобто, ймовірність знаходження катіонів  Rb

+
 

збільшується зі збільшенням концентрації катіонів 
Na

+
, а ймовірність знаходження катіонів Na

+
 

зменшується з збільшенням числа катіонів Rb+ . 
Слід зазначити, що зв'язування катіонів з  
внутрішньою спіраллю ДНК визначається не 
тільки електростатичною взаємодією, але 
розмірами катіонів. За концентрації  100 Na

+ та 100 
Rb+  одержано, що незважаючи на розмір катіони 
Rb+  можуть бути знайдені у малих каналах ДНК з 
більшою ймовірністю, ніж катіони Na+. Також 
одержано, що катіони Rb + можуть знаходитися у 
внутрішній спіралі ДНК набагато довше. Таким 
чином, Rb + іони мають більш високу 
спорідненість за концентрації 100 Na

+ та 100 Rb. 
Можна припустити, що електростатична взаємодія 
домінувати у розподілі катіонів, зважаючи на те, 
що більшість катіонів, які знаходяться на 
внутрішній спіралі ДНК розташовуються на всій 
довжині молекули ДНК. 

 
ВИСНОВКИ 
 
Проведені дослідження дозволяють 

стверджувати, що необхідною умовою виконання 
молекулою ДНК своєї біологічної функції є її 
взаємодія з катіонами різних типів.  Одержані дані 
відносно конкуренції між катіонами Na+ та Rb + та 
її вплив на формування форми ДНК у водному 
розчині за нормальних умов показують, що існує 
конкуренція між катіонами різних типів за участь у 
процесах формування структур з ДНК:  коли один 
тип катіонів у більшості то ці катіони здатні 
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проникати в первинну спіраль ДНК і запобігати 
взаємодії ДНК з електронегативних атомами. 
Проведені розрахунки  показали, що розмір 
катіону  суттєво впливає на процеси взаємодії 
катіонів з молекулою ДНК  у водних розчинах.  
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ВЛИЯНИЕ КАТИОНОВ  Na + И Rb+ НА СТРУКТУРУ ДНК У ВОДНЫХ РАСТВОРАХ 

Чен Х., Цханг Ф.-Ш.,  Атамась Н.А. 

Методом молекулярной динамики были проведены исследования влияния концентрации катионов Na+ и Rb+ на 
структуру ДНК, которые позволили на атомарном уровне выяснить механизмы взаимодействия катионов с ДНК и 
определить влияние процессов конкуренции между этими двумя типами катионов при изменении их концентрации в 
исследуемой системе от 9:1 до 1:9. Полученные данные относительно конкуренции между катионами Na+ и Rb+ и ее 
влияние на формирование формы ДНК в водном растворе при нормальных условиях показывают, что существует 
конкуренция между катионами различных типов за участие в процессах формирования структур с ДНК: когда один 
тип катионов преобладает то эти катионы способны проникать в первичную спираль ДНК и предотвращать 
взаимодействия ДНК с электроотрицательных атомами. Проведенные расчеты показали, что размер катиона 
существенно влияет на процессы взаимодействия катионов с молекулой ДНК в водных растворах. 

Ключевые слова: структура ДНК, метод молекулярной динамики, концентрация катионов Na+ и Rb+, 
конкуренция катионов. 
 

THE STUDY OF THE INTERACTION BETWEEN Na+ , Rb+  AND  DNA  IN WATER SOLUTION 

Shen X., Zhang F. S.,  Atamas N. A. 

The competition between Na+ and Rb+ ions in the minor groove of a synthetic B-DNA dodecamer d(CGCGAATTCGCG) is 
studied using molecular dynamics simulations as the ratio of these two ions changing from 9:1 to 1:9 with the DNA merged 
into the solvent of water molecule at 298 K. When the concentration of Rb+ ions increases, from minority to majority, Na+ 
ions are gradually released from the A tract, and the binding sites in the minor groove are occupied by Rb+ ions, extending 
from the A tract to the whole minor groove. Comparing Na+ with Rb+ ions, the conformation of the minor groove is 
influenced strongly by Na+ ions 

Key words: the structure of DNA, molecular dynamics method, the concentration of the cations Na+ and Rb+, competition 
between cations. 
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DNA CONFORMATIONAL TRANSFORMATIONS UNDER HYPERTHERMIA 
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A molecular mechanism of DNA double helix transformations under hyperthermia has been proposed. Evaporation of NaCl – 
distilled water – DNA sys tem has  been experimentally studied. The textures formed after evaporation are showed to have 
different structure for the experiments  at different temperature (20˚С and 42̊ С). The DNA helix bending as a result of rupture 
of hydrogen bonds in the course of dynamic phase transition in water at temperature of 42˚С is assumed to be a likely reason 
for this difference. 

 Key words: hyperthermia, DNA double helix transformation. 

 

INTRODUCTION 
 

Hyperthermia is a condition when temperature of 
the body or its areas increases over that which is 
required for normal metabolism and body functions as 
a result of external influence. It should be noted that in 
accordance with the generally accepted classification 
the states of hyperthermia are divided into three 
groups. For the first group the temperature is within 
the range 38-39 ºC, for the second group it ranges 39-
40 ºC, for the third group it exceeds 41.1 ºC. The last 
group is the most dangerous condition as it is very 
close to the upper limit temperature which threatens 
the human life [1]. Currently, there is no accurate 
information about the statistical data on occurrence of 
pathological conditions in the human body under the 
influence of high temperature. The danger of this 
physiological state is related to the fact that the 
qualitative disturbances of biological processes occur 
in the human organism [2, 3]. Hyperthermia is widely 
used in oncology. To create a hyperthermia state there 
is a lot of methods (laser, electromagnetic, etc.) [4].  
However, as it is noted in [5], today, the application of 
them does not solve a number of problems associated 
with the preservation of the functional state of tissues 
under external influence. 

In [6], the hypothesis about the properties of cancer 
cells to apoptosis and about DNA damage has been 
forwarded. Understanding the molecular processes 
occurring during metastasis paves the way for 
developing effective approaches to treatment and 
prevention of cancer tumors. This paper deals with 
attempts to identify possible transformations in DNA 
conformations under conditions of hyperthermia. 

 

MATERIALS AND METHODS 
 
The object of study is a two-layer system in which 

the first layer is a glass plate and the second layer is a 
dried film of aqueous system distilled water-NaCl-
DNA. The samples have been selected in such a way 
as to study the interaction of hydrogen ions from the 
solution with the ions of the substrate. For such 
interaction the result of molecular rearrangements is 
textures formed on the surface after evaporation of 
liquid [7]. The ions on the glass surface play an 
important role in the formation of textures[8]. To 
obtain the textures the aqueous solution with DNA 
molecules and sodium ions has been used. The 
solution has been prepared by dissolving dry DNA 
powder in distilled water. For this experiment the 
DNA molecules extracted from salmon testis with 
molecular mass of one molecule being equal to 10

7 a. 
u. m. have been used. This study has been carried out 
for the DNA solutions with concentrations 0% - 0.2%. 

The aqueous solution with different concentrations 
of DNA is dropped on a glass plates manufactured by 
PJSC Steklopribor  (dimensions 25,4  76,2 mm and a 
thickness 1-1.2 mm). The drop mass has been 
determined through comparing the mass of the glass 
plate and the glass plate with solution, with the use of 
scales PS110/C/1. The drop is dried in the air tank at a 
constant temperature with connection to a digital 
thermostat TP2. The experiment has been carried out 
at temperatures of 20 ˚C and 42 ˚C. After formation of 
the texture on the glass substrate its mass has been 
measured by the scales PS110/C/1. With the help of an 
optical system comprising a microscope MBC-9 and a 
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camera with photo eyepiece Canon PC1355 the texture 
images have been obtained.  

 
RESULTS AND DISCUSSION 
 
Figure 1 shows the concentration dependences of 

change in mass of samples after drying (the difference 

between the mass of drop on glass 1m  and mass of 

texture 2m ) at temperature 20 ˚C and 42˚ C. These 

dependences are marked as
20m 42m , accordingly. 

As one can see from Fig.1, at T = 20˚C, the mass of 
texture formed after evaporation for different 
concentrations of DNA remains practically the same. 
The random errors have been caused by the fact that in 
this experiment it is impossible to drop a liquid of 
precise mass on the glass surface. The experimental 
result shows that evaporation of water does not depend 
on concentration of DNA.  

Figure 2-3 show the textures formed at 20˚C and 
42˚C. 

The following experimental facts can be seen from 
Figure 2.3: 

1) The salt aggregates obtained at T = 20˚C and T 
= 42˚C after evaporation of solutions without DNA 
appear as structures chaotically located on the surface 
of the substrate; 

2) The salt aggregates obtained at T = 20˚C and T 
= 42˚C after evaporation of solutions containing DNA 
are structured as the textures characterized by 
cylindrical symmetry, the elements of which resemble 
rectangles with radially directed long axis; 

3) At T = 20 ˚C, the number of much smaller 
texture fragments is larger than in the case of T = 
42˚C. 

First of all, we try to explain why after evaporation 
of solutions with and without DNA the textures have 
different structures (Fig. 1 and Fig. 2). 

In fact, in our experiment, we study crystallization 
of NaCl solution. It is known [9] that crystallization 
proceeds in two stages: formation of crystalline 
nucleus and its subsequent growth. Let us analyze the 
possible mechanisms of nucleus formation. 
NaCl solution contacts with the glass substrate. It is 
known [10] that the glass surface can have local 
defects (e.g. microscopic cracks, etc.). Broken 
structure in the defect area provokes the formation of 
so-called silanol groups SiOH. The defect area is an 
area where the crystalline nucleus is the most likely to 
appear. For this it is necessary that the particles of 
crystallizing substance can join a SiOH group. In the 
absence of DNA neither Na+ nor Cl- ions can do this. 
So, we can conclude that in the absence of DNA the 
NaCl crystallites are formed in the solution. After 
evaporation these crystallites precipitate on the 
substrate forming a chaotic structure observed in the 
experiment (see Fig.2a and Fig.3). 

A different picture is observed for DNA water 
solution. Having oxygen in the phosphate groups this 
macromolecule can form hydrogen bonds with the 
silanol groups of substrate surface. Assuming the 
existence of a crystalline nucleus on the DNA 
molecules the growth of the nucleus occurs due to 
more and more ions joining Na + and Cl-. The main 
difference of this mechanism is that proliferation of 
crystallites takes place along the surface. In other 
words, we deal with epitaxy [10]. 
The fact which confirms the epitaxial mechanism of 
crystallization is cylindrical symmetry of the structure. 
It is known [10] that the process of crystallization is 
governed by temperature and concentration gradients, 
so that the direction of the crystallite growth turns out 
to be parallel to the direction of these gradients. In our 
case, the above gradients have radial direction. The 
long axes of rectangular texture fragments of salt 
aggregates have the same direction (Fig. 2c-2e, 3c-3e). 

What are the nuclei of crystallization on DNA 
molecules? It is known [11] that in aqueous DNA 
solutions the DNA molecule dissociates splitting into 
the double helix with the negative ions O from 
phosphate groups and the positive ions Na+ 
surrounding the helix and forming its ionic 
atmosphere. On these double helices which are the 
decay products a certain number of Na atoms remains. 
The potential nuclei of crystallization arise when 
several sodium atoms are located close to each other. 
Clearly, such an arrangement can be achieved if: 1) the 
above mentioned atoms remaining on the double helix 
(Fig. 4) belong to the neighboring phosphate groups 
and 2) in this region the straightness of helix axis is 
broken to bring the sodium atoms closer to each other. 
More precisely, the second condition is not an 
independent requirement: it is automatically realized if 
the first condition is true. 

It is well known [11]  the DNA - molecule  in the 
solutions has coil's configuration. This configuration 
consists of series-connected with each other segments. 
Each segment has the shape of a double helix, the axis 
of which is straightforward. 

 The same is observed in solutions of DNA. This 
property is a result of the repulsive Coulomb forces 
acting between the oxygen ions of phosphate groups. 
Neutralization of these ions by the positive sodium 
ions causes a decrease in these repulsive forces i.e. 
weakens the cause for the straightness of the helix 
axis. 

The residual Na atoms located one after the other 
(as shown on Fig. 4b) may weaken the force of 
repulsion in such a way as it can bend the helix axis at 
this point.  

Each of the crystallites (rectangular texture 
fragment) on Fig. 2-3 grows from its nucleus. If so, in 
our experiment the amount of crystalline nuclei at T = 
42˚C is much larger as compared with that at T=20 ˚C. 
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According to the mechanism showed on Fig. 4 this 
means that in the first case the number of bended areas 
on the helix axes is much larger. Thus, at temperature 
T=42 ˚C conformation of DNA molecules undergoes 
significant changes. What does cause these changes? 

In [12, 13] it has been showed that in water at 
temperature T = 42 ˚C there is a dynamic phase 
transition. This shift significantly changes the structure 

of water, particularly, at T = 42 ˚C a lot of hydrogen 
bonds is broken. We guess that this is just that factor 
which causes conformational changes in DNA at the 
mentioned temperature. Indeed, the rupture of 
hydrogen bonds in water leads to a decrease in the 
degree of DNA dissociation, which in its turn changes 
the conformation of these molecules. 

 
Fig.1.  Concentration dependence of change in mass of the samples at ●20˚С, та ■ 42 ˚С 
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Fig.2. Images of textures formed after evaporation of DNA water solution of different concentrations at Т=20˚С (enlarged 9 
times) 
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Fig.3. Images of textures formed after evaporation of DNA water solution of different concentrations at Т=420˚С (enlarged 9 
times) 

 
Fig. 4. Bending of the helix axis by residual sodium atoms (1 - helix axis, 2 - Na atoms) 

 
CONCLUSIONS 
 

1. Under hyperthermia the DNA conformation 
changes. 

2. These changes are reduced to local bending of 
helix axis, which is shaped as a bump. 

3. Conformational transformations of DNA 
molecules is a result of changes in the structure of 
water at T = 42 ˚C. 

4. These conformational transformations are 
likely to be one of the factors disturbing the 
physiological processes in the body under 
hyperthermia. 
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КОНФОРМАЦІЙНІ ПЕРЕТВОРЕННЯ ДНК ПРИ ГІПЕРТЕРМІЇ  

Булавін Л.А., Забашта Ю.Ф., Вергун Л.Ю., Zagorodnia О.А., Шапар I.O. 

Пропонується молекулярний механізм перетворень подвійної спіралі ДНК в умовах гіпертермії. Експериментально 
досліджуються затверділі трьохкомпонентні рідинні системи «NaCl-дистильована вода-сухий препарат ДНК». 
Показано, що плівки, сформовані при температурах 20ºС та 42ºС відрізняються за своєю структурою Встановлено, 
що імовірною причиною такої різниці є утворення уступів у спіралі ДНК, що виникають  в результаті розриву 
водневих зв'язків під час динамічного фазового переходу у воді при температурі 42 ºС. 

Ключові слова: гіпертермія, перетворення подвійної спіралі ДНК. 
 

КОНФОРМАЦИОННЫЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ДНК ПРИ ГИПЕРТЕРМИИ  

Булавин Л.А., Забашта Ю.Ф., Виргиния Л.Ю., Zagorodnia А.А., Шапар I.O. 

Предложено молекулярный механизм преобразований двойной спирали ДНК при гипертермии. Исследованы 
результаты испарения растворов «NaCl - дистиллированная вода – ДНК». Пленки, которые образовывались после 
испарения, имели разную стуктуру при различных температурах (20° С и 42˚С). Изгибы спирали ДНК, образующиеся 
в результате разрыва водородных связей в процессе динамического фазового перехода в воде при температуре 42˚С, 
является вероятной причиной этой разницы. 

Ключевые слова: гипертермия, преобразования двойной спирали ДНК. 

 
 

 
 



 
24 

Фізика живого, Т. 21, No1-2, 2014.С.24-28. 
© Чиста С.В., Корнелюк О.І. 

 

УДК 577.152.611 

ФЛУОРЕСЦЕНЦІЯ І ДИНАМІКА МІКРООТОЧЕННЯ ТРИПТОФАНОВИХ ЗАЛИШКІВ 
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Методом флуоресцентної спектроскопії досліджена внутрішньомолекулярна динаміка N-кінцевого каталітичного 
модуля (міні-TyrRS) тирозил-тРНК синтетази в розчині. На основі даних флуоресцентної спектроскопії та 
комп’ютерного моделювання охарактеризовано мікрооточення залишків триптофану та ступінь доступності поверхні 
Trp40, Trp87 і Trp283 молекулам розчинника. Швидку конформаційну динаміку міні-TyrRS в наносекундному 
часовому інтервалі визначено за допомогою гасіння флуоресценції міні-TyrRS нейтральним гасником акриламідом, 
іонами I-  та Cs+. 

Ключові слова: міні-TyrRS, флуоресценція, динаміка білка. 

 

ВСТУП 
 

Тирозил-тРНК синтетаза (TyrRS) ссавців 
складається з двох структурних модулів: 
N-кінцевого каталітичного (міні-TyrRS) і 
С-кінцевого некаталітичного [1]. N-кінцевий 
модуль (біля 360 а. з.) відповідає вкороченій формі 
ферменту Мr 2  39 кДа, йому притаманна повна 
ферментативна активність в експериментах 
in vitro [2]. Згідно з сучасними уявленнями, 
функціональні властивості ферментів можуть бути 
адекватно описані з точки зору їхньої динаміки в 
розчині. Механізм дії ферментів визначається їх 
здатністю до флуктуацій конформації 
макромолекули, скоректованих у часі. Отже, для 
розуміння і побудови механізму функціонування 
ARS необхідні вивчення і опис їх динамічних 
властивостей у розчині. Розробка цієї проблеми 
особливо актуальна для ARS еукаріот, у котрих 
останні схожі за своїми структурою і 
властивостями з ARS людського організму. 
ТyrRS B. taurus виявляє спорідненість до 
високомолекулярних РНК [3-5] аналогічно 
багатьом іншим ARS ссавців. Важливо 
підкреслити, що протеолітично модифікована 
функціонально-активна форма міні-TyrRS B. taurus 
також частково зберегігає РНК-зв’язуючу 
здатність [2], однак її активність, на відміну від 
основної форми ензиму, не інгібується 
рибосомальною РНК [4]. Відповідно сучасним 
уявленням впізнавання тРНК ARS є динамічним 
процесом, під час якого, як правило, відбувається 
конформаційна адаптація партнерів комплексу з 

наступним утворенням продукту реакції - 
аміноацил-тРНК [1, 5].  

Одним із найбільш інформативних методів 
дослідження конформаційних особливостей і 
внутрішньомолекулярної динаміки білків є 
флуоресцентна спектроскопіях [6-8]. Власна 
флуоресценція білків обумовлена, в основному, 
залишками триптофану, які є своєрідними зондами 
в просторовій структурі білка. Завдяки цим зондам 
можна отримати інформацію про властивості 
мікрооточення флуорофора, про динаміку білка в 
розчині, здійснити моніторинг конформаційних 
змін білка, які мають функціональне значення.  

Для дослідження конформаційних змін міні-
TyrRS в розчині, в даній роботі охарактеризована 
власна флуоресценція цього білка і проаналізована 
його внутрішньомолекулярна динаміка методами 
флуоресцентної спектроскопії, також проведений 
аналіз властивостей мікрооточення і особливостей 
локалізації триптофанових залишків, 
відповідальних за власну флуоресценцію 
міні-TyrRS. 

 

МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ 
 

Об’єкт досліджень - N-модуль тирозил-тРНК 
синтетази - був експресований у клітинах 
Escherichia coli і очищений до гомогенного 
стану (~95%) за допомогою металхелатуючої 
хроматографії згідно [9]. 

Спектри флуоресценції реєстрували на 
спектрофлуориметрі Hitachi M850 (Японія), який 
був обладнаний термостатованим 
кюветотримачем. Температуру у кюветі визначали 
з точністю ±0,2

o
С. Вимірювання проводили у 
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кварцовій кюветі з довжиною оптичного шляху 0,5 
см. Спектральна ширина щілин для монохроматора 
збуджуючого світла та реєструючої системи 
становила 5-10 нм. Довжина хвилі збуджуючого 
світла дорівнювала 280 та 296 нм, інтервал 
довжини хвиль для спектрів флуоресценції 
становив 300-400 нм, реєстрацію флуоресценції 
проводили під кутом 90

о до напрямку пучка 
збуджуючого світла при температурі 25оС. Для 
зниження впливу випадкових факторів спектри 
визначали не менше трьох разів. Відтворюваність 
спектрів флуоресценції по інтенсивності в 
максимумі була не меншою 98-99%. 

Вимірювання спектрів флуоресценції 
N-кінцевого каталітичного модуля TyrRS 
проводили в 20 мМ трис-HCl, 500 мМ NaCl. 
Використовуваний буфер перевіряли на 
відсутність флуоресціюючих домішків, записуючи 
спектр флуоресценції. Будь-яких домішків, 
флуоресціюючих в досліджуваному спектральному 
діапазоні 300-400 нм, в буферних розчинах не 
виявлено. 

Перед вимірюванням спектрів флуоресценції 
досліджуваного білка записували його спектри 
поглинання на спектрофотометрі BioMate 5 
(Велика Британія) у кварцовій кюветі з довжиною 
оптичного шляху 1,0 см, об’єм досліджуваного 
зразка складав 150-200 мкл. Спектри поглинання 
записували в УФ-області. Концентрацію білка 
визначали спектрофотометричним способом по 
поглинанню світла на довжині хвилі 280 нм з 
урахуванням довжини оптичного шляху і 
молярного коефіцієнта екстинкції білка 
(ε280

N-модуль=77950 M-1см-1). 
В експериментах по гасінню триптофанової 

флуоресценції міні-TyrRS вимірювані значення 
інтенсивності флуоресценції білка з гасниками 
корегували на коефіцієнт розведення і екранування 
додаваних в розчин реагентів [10]. 

 
РЕЗУЛЬТАТИ ТА ОБГОВОРЕННЯ 
 

Спектри флуоресценції міні-TyrRS при 
температурі 25

о
С і довжинах хвиль збудження 280 

та 296 нм представлені на рис. 1. Флуоресценція 
білка обумовлена випромінюванням як 
триптофанових, так і тирозинових залишків при 
збудженні в максимумі спектра поглинання (280 
нм). При збудженні на довжині хвилі 296 нм в 
спектрі флуоресценції ферменту присутня тільки 
триптофанова компонента.  

В первинній структурі субодиниці мономеру 
міні-TyrRS міститься три триптофанових залишки 
(Trp40, Trp87 і Trp283) (рис. 2), а також п'ятнадцять 
залишків тирозину (Tyr39, Tyr52, Tyr79, Tyr96, 
Tyr97, Tyr123, Tyr129 Tyr134, Tyr166, Tyr176, 
Tyr198, Tyr204, Tyr289, Tyr292, Tyr341).  

Рис. 1. Спектри флуоресценції міні-TyrRS при довжинах 
хвиль збудження 280 нм (1) та 296 нм (2). 
 

 

Рис. 2. Локалізація триптофанових залишків в 
просторовій структурі димеру міні-TyrRS B. taurus. 

 

Форма спектрів флуоресценції окремих 
триптофанових залишків залежить від полярності 
їх мікрооточення і його здатності релаксувати за 
час життя збудженого стану триптофанового 
залишку. Необхідно враховувати, що полярність 
мікрооточення триптофанового залишку 
визначається не тільки його доступністю для 
молекул розчинника, але і власними полярними 
групами білка, які входять до складу 
мікрооточення. В роботі візуалізовано і 
проаналізовано оточення залишків Trp40, Trp87 і 
Trp283 міні-TyrRS в сфері з радіусом 5 Å (в центрі 
якої відповідно розміщені ці залишки) за 
допомогою програми PyMOL 1.3 (рис. 3). 
Обчислювальний аналіз показав, що в заданій 
області навколо Trp40 знаходиться 9 
амінокислотних залишків: 5 гідрофобних (Val38, 
Tyr39, Ile71, Leu72, Phe183), 2 гідрофільних (Thr42, 
Thr70) та 2 нейтральних (Gly41, Gly184); 8 
залишків в оточенні Trp87: 5 гідрофобних (Tyr79, 
Ala85, Leu89, Leu90, Leu131), 2 негативно 
заряджених залишки (Glu88, Glu91) та 
нейтральний Pro86; 8 залишків в оточенні Trp283: 
3 позитивно заряджених залишки (Arg279, Lys282, 
His305), 3 негативно заряджених залишки (Asp280, 
Glu281, Asp308), та 2 нейтральних (Gly284, 
Gly285). Звичайно приймається, що флуоресцентні 
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характеристики триптофанових залишків залежать 
від їх доступності для розчинника. Доступність 
триптофанових залишків для молекул розчинника 
залежить не тільки від щільності упаковки 
мікрооточення триптофанового залишку, але також 
від його локалізації в макромолекулі білка. 
Доступність триптофанового залишку залежить від 
того, розташований він в центрі макромолекули 
білка чи на її периферії. Відповідно до нашого 
аналізу, триптофанові залишки міні-TyrRS 
частково доступні розчиннику. Проведений 
розрахунок експонованості залишків Trp40, Trp87 і 
Trp283 в N-кінцевому каталітичному модулі TyrRS 
за допомогою веб-серверу GetArea 
(http://curie.utmb.edu/getarea.html). Розрахунок 
вказує на 8,8% експонованість Trp40; 62,1% 
експонованість Trp87 і 56,6% експонованість 
Trp283 в субодиниці А; та на 7,3% експонованість 
Trp40, 46,1% експонованість Trp87 і 58,1% 
експонованість Trp283 в субодиниці В, що свідчить 
про асиметричність субодиниць А і В міні-TyrRS. 

 
а 

 
б 

 
в 

 

Рис. 3. Електростатичне оточення триптофанових 
залишків Trp40 (а), Trp87 (б), Trp283 (в). 

 

Визначено відстані до найближчих 
амінокислотних залишків (від Сα

 відповідного 
атома Trp до Сα

 атома відповідного залишку), які 
потрапляють в сфери радіусом 5 Å з центром для 
залишків Trp40, Trp87, Trp283. Отримані 
результати вимірювань наведено в таблиці 1. 

Для дослідження доступності залишків Trp40, 
Trp87 і Trp283 в білковій глобулі міні-TyrRS ми 
використовували метод гасіння флуоресценції 
білка зовнішніми гасниками (акриламід, Cs

+, I-). 
Визначено, що при додаванні акриламіду або іонів 
Cs+ та I- до розчинів досліджуваного білка 
відбувається гасіння триптофанової флуоресценції. 
Отримані криві гасіння флуоресценції міні-TyrRS 
акриламідом, іонами Cs+ та I- представлені на рис. 
3 в вигляді залежності відносної інтенсивності 
флуоресценції Io/I від концентрації гасника 
(акриламіду, Cs

+, або I-) (Io та I – інтенсивності 
флуоресценції за відсутності та присутності 
гасника, відповідно). 

 

 

Рис. 4. Графік Штерна-Фольмера гасіння флуоресценції 
міні-TyrRS акриламідом (1), іонами I- (2) та Cs+ (3) при 
25 оС. 

Константи гасіння флуоресценції (KS-V) 
міні-TyrRS визначені на основі нахилу прямої 
Штерна-Фольмера, значення KS-V становлять: 
13.22±0.5 M

-1 
, 6.26±0.2 M

-1
, 3.75±0.2 M

-1
 для 

акриламіду, I- та Cs+ відповідно; тоді як для L-Trp 
KS-V дорівнюють: 16.37±0.01 M

-1
, 12.94±0.01 M

-1
, 

2.87±0.01 M
-1

. Ефективність гасіння триптофанової 
флуоресценції міні-TyrRS іонами I

-
, Cs

+
 та 

нейтральним акриламідом відносно до гасіння 
флуоресценції L-Trp становить 48%, 129%, 80%, 
відповідно.  

Внутрішні області білків звичайно розглядають 
як неполярні. Так як, згідно наведених вище даних, 
Trp40 лише на 8,8% експонований молекулам 
розчинника в структурі білка, слід очікувати, що 
цей залишок буде майже недоступний гасникам 
зовнішньої водневої фази. Це припущення 



ФЛУОРЕСЦЕНЦІЯ І ДИНАМІКА МІКРООТОЧЕННЯ ТРИПТОФАНОВИХ ЗАЛИШКІВ 
ЕВКАРІО ТНОЇ ТИРОЗИЛ-тРНК СИНТЕТАЗИ 

27 

перевірене за допомогою порівняльного аналізу 
гасіння триптофанової флуоресценції 
досліджуваного білка нейтральним гасником 
акриламідом та іонами Cs+ та I-. Відомо, що 
акриламід гасить переважно експоновані залишки 
триптофану, але разом з цим, може проникати і в 
білкові матриці за рахунок їхніх коливань в 
наносекундному часовому інтервалі. Лінійний 
характер наведених кривих гасіння (рис. 4) 
свідчить про динамічний характер гасіння 
триптофанової флуоресценції. Динамічне гасіння 
флуоресценції визначається частотою зіткненя між 
флуорофором та гасником. Для пояснення такої 
дифузії, можна припустити, що білкова матриця 
флуктуює в наносекундному часовому діапазоні, 
таким чином, щоб забезпечити проникнення 
молекули гасника до флуорофора. 

Отримані дані по гасінню флуоресценції міні-
TyrRS свідчать про те, що триптофанові залишки 
доступні для всіх трьох гасників, що також 
підтверджується комп’ютерним аналізом площі 

достопної поверхні. Покращену ефективність 
гасіння триптофанової флуоресценції міні-TyrRS 
іонами Cs

+ порівняно з іонами I- можна пояснити 
негативно зарядженим оточенням деяких 
триптофанових залишків в структурі білка, що 
може притягувати катіонні і відштовхувати аніонні 
гасники. Це припущення підтверджує наш 
обчислювальний аналіз даних, який показує, що 
мікрооточення як мінімум з двох залишків Trp 
містить електронегативні залишки в оточенні: 
Trp87 (Glu88, Glu91) і Trp283 (Asp280, Glu281, 
Asp308). Цікаво, що залишки в статичній структурі 
білка щільно упаковані, однак відносна 
ефективність гасіння акриламіду висока, і 
становить 80%. Величина відносної ефективності 
гасіння флуоресценції свідчить про здатність 
молекул акриламіду проникати глибоко в 
структуру білка, що може бути результатом досить 
великого динамічного коливання структури міні-
TyrRS.  

 
Таблиця 1 

Відстані від Trp40, Trp87 і Trp283 до найближчих амінокислотних залишків 
 

Залишок, до 
якого 

вимірювалася 
відстань від 

Trp40 

Відстань між 
атомами, Å 

Залишок, до 
якого 

вимірювалася 
відстань від 

Trp87 

Відстань між 
атомами, Å 

Залишок, до 
якого 

вимірювалася 
відстань від 

Trp283 

Відстань між 
атомами, Å 

Val38 6,9 Tyr79 7,6 Arg279 6,3 
Tyr39 3,8 Ala85 6,2 Asp280 5,0 
Gly41 3,8 Pro86 3,7 Glu281 5,1 
Thr42 6,7 Glu88 3,8 Lys282 3,8 
Thr70 6,6 Leu89 5,7 Gly284 3,8 
Ile71 5,1 Leu90 5,5 Gly285 5,8 

Leu72 6,2 Glu91 6,7 His305 9,4 
Phe183 5,3 Leu131 25,9 Asp308 10,2 
Gly184 6,4     

 
ВИСНОВКИ 
 

Проведено комп'ютерний аналіз локального 
оточення флуорофорів: Trp40, Trp87, Trp283 в 
структурній моделі тирозил-тРНК синтетази. 
Розрахунок експонованості триптофанових залишків 
вказує на екранований характер Trp40 (8,8% 
експонованість), та експонований характер Trp87 
(62,1%), та Trp283 (56,6%). Проведено дослідження 
гасіння триптофанової флуоресценції тирозил-тРНК 
синтетази іонами Cs+

, І
- 

та нейтральним гасником 
акриламідом. Константи Штерна-Фольмера для міні-
TyrRS становлять 3,75±0,2 М-1, 6,26±0,2 М-1, 
13,22±0,5 М-1 у випадку гасіння іонами Cs+, І-  та 
акриламіду, відповідно. Аналіз отриманих даних 
свідчить про те, що всі три триптофанові залишки 

гасяться усіма гасниками. Висока ефективність 
гасіння екранованого залишку Trp40 свідчить про 
дифузію гасника крізь білкову матрицю завдяки 
флуктуаціям білка в наносекундному часовому 
інтервалі.  
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FLUORESCENCE AND DYNAMICS OF THE MICROENVIRONMENT OF TRYPTOPHAN RESIDUES OF 
EUKARYOTIC TYROSYL-tRNA SYNTHETASE 

Chysta S.V., A.I. Kornelyuk 

The intramolecular dynamics of N-terminal catalytic module (mini-TyrRS) tyrosyl-tRNA synthetase in solution was studied 
using the methods of fluorescence spectroscopy. The microenvironment of tryptophan residues and accessibility of Trp40, 
Trp87 and Trp283 has been characterized using the fluorescence spectroscopy and computer analysis. The rapid 
conformational dynamics of mini-TyrRS in nanosecond time scale is revealed using the fluorescence quenching with neutral 
quencher acrylamide, I- and Cs+ ions . 

Key words: mini-TyrRS, fluorescence, protein dynamics. 

ФЛУОРЕСЦЕНЦИЯ И ДИНАМИКА МИКРООКРУЖЕНИЯ ТРИПТОФАНОВЫХ ОСТАТКОВ 
ЭВКАРИОТНОЙ ТИРОЗИЛ-тРНК СИНТЕТАЗЫ 

Чиста С.В., Корнелюк А.И. 

Методом флуоресцентной спектроскопии изучена внутримолекулярная динамика N-концевого каталитического 
модуля (мини-TyrRS) тирозил-тРНК синтетазы в растворе. На основании данных флуоресцентной спектроскопии и 
компьютерного моделирования охарактеризовано микроокружение остатков триптофана и степень доступности 
поверхности Trp40, Trp87 і Trp283 молекулам растворителя. Быстрая конформационная динамика мини-TyrRS в 
наносекундном временном интервале определена с помощью тушения флуоресценции мини-TyrRS нейтральным 
тушителем акриламидом, ионами I-  и Cs+. 

Ключевые слова: мини-TyrRS, флуоресценция, динамика белка. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ ВЗАЄМОДІЇ ЦИТОКІНА ЕМАР ІІ З БЕТА-ЦИКЛОДЕКСТРИНОМ  
ТА ГІДРОКСИПРОПИЛ-БЕТА-ЦИКЛОДЕКСТРИНОМ ПРИ ПІДВИЩЕННІ 

ТЕМПЕРАТУРИ 
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ЕМАР ІІ – ендотеліальний та моноцит-активуючий поліпептид ІІ, попередником якого є білок AMP1/р43 – компонент 
високомолекулярного комплексу аміноацил-тРНК-синтетаз вищих евкаріот. β-циклодекстрин – олігомер залишків α-
D-глюкози, який інтенсивно використовується при створенні лікарських препаратів в якості допоміжного агента, 
здатного знижувати рівень агрегації білкового компонента, підвищувати його стійкість до дії протеолітичних 
ферментів крові/шлунково-кищкового тракту (КШТ) та збільшувати розчинність. В даній роботі досліджено 
взаємодію ЕМАР ІІ з β-циклодекстрином, а також ЕМАР ІІ з гідроксипропил-β-циклодекстрин при підвищенні 
температури. 

Ключові слова: ЕМАР ІІ, β-циклодекстрин, гідроксипропил-β-циклодекстрин, спектроскопія. 

 

ВСТУП 
 

Кількість лікарських препаратів, створених на 
основі сучасних методів біотехнології, стрімко 
зростає на фармацевтичних ринках всіх країн світу. 
Для профілактики і лікування багатьох захворювань 
все частіше використовують рекомбінантні білки, 
нуклеїнові кислоти та інші генно-інженерні 
продукти.  

ЕМАР ІІ – ендотеліальний та моноцит 
активуючий поліпептид ІІ, попередником якого є 
білок AIMP1/р43 – компонент високомолекулярного 
комплексу аміноцил-тРНК-синтетаз вищих еукаріот. 
Відомо, що цей пептид здатен модулювати ряд 
властивостей ендотеліальних клітин, моноцитів та 
лейкоцитів in vitro [1, 2]. Також досліджено 
гальмування росту ксенографтів раку простати 
людини, імплантованих під капсулу нирки мишей 
при обробці їх препаратом ЕМАР ІІ [3, 4]. Здатність 
ЕМАР ІІ інгібувати неоангіогенез та стимулювати 
апоптоз ракових клітин є основою для дослідження 
питання про те, чи може цей білок бути 
використаний у якості протипухлинного лікарського 
засобу. 

Створення лікарської форми препарату 
передбачає застосування допоміжних речовин і для 
цого, на сьогоднішній день, використовують багато 
полімерів. Серед полімерів ефективним є гептаметр 
залишків α-D–глюкози – β-циклодекстрин (ЦД) 
(рис.1), які успішно застосовується у фармакології. 
Такий допоміжний агент здатний знизити рівень 
агрегації  
білкової  компоненти, підвищити стійкість до дії 

 

 
Рис. 1.  Стрижнева (ліворуч) та хімічна (праворуч) 
моделі будови молекули β-циклодекстрину. 

 
протеолітичних ферментів крові/ШКТ та збільшити 
розчинність [5, 6]. При створенні лікарських 
препаратів на основі рекомбінантних білків також 
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використовують похідні β-циклодекстрину – 
гідроксипропил-β-циклодекстрин. Це обумовлено 
його високим ступенем розчинності у воді. 

Метою даної роботи є дослідження 
взаємодії рекомбінантного білка ЕМАР ІІ з β-
ЦД і гідроксипропил-β-циклодекстрином 
(ГПЦД) при підвищенні температури з 
подальшою можливістю використання їхніх 
комплексів для створення лікарської форми 
препарату.  
 

МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ 
 

Експресія, виділення та очистка 
рекомбінатного білка ЕМАР ІІ з клітин E.coli. 
Для експресії ЕМАР ІІ було використано штам-
продуцент, отриманий на основі реціпієнта 
Escherichia coli BL21(DE3)pLysE. Штам клітин 
трансформовано плазмідним вектором pET-30a-
EMAP IІ, у якого під контролем промотера фага 
Т7 міститься ген цільового білка. Генетичним 
маркером плазміди рЕТ-30а є ген kan, який 
забезпечує стійкість трансформованих клітин до 
антибіотику канаміцину.  

Експресію рекомбінантного білка ЕМАР ІІ 
проводили на поживному середовищі LB з 
додаванням канаміцину до кінцевої 
концентрації 30 мкг/мл. Індукцію експресії 
ЕМАР ІІ з промотера lacUV5 здійснювали 
шляхом додавання до культурального 
середовища ізопропил-β-тіогалактопіранозиду 
(ІПТГ) до кінцевої концентрації 1,25 мМ [7]. 
Очистку цільового рекомбінантного білка 
ЕМАР ІІ проводили методом металхелатуючої 
хроматографії на колонці з Ni-NTA агарозою 
(Qiagen, USA).  

Концентрацію очищеного білка визначали на 
спектрофотометрі BioМate-5 з урахуванням 
коефіцієнту молярної екстинції на довжині 
хвилі 280 нм, що складав 8730 см-1М-1. Цей 
коефіцієнт молярної екстинції визначали за 
даними амінокислотного складу білка за 
допомогою програми ProtParam 
(web.expasy.org/protparam/). Аналіз отриманого 
препарату проводили за допомогою гель-
електрофорезу за Лемлі в денатуруючих умовах, 
використовуючи 15% розділяючий 
поліакриламідний гель із 0,1 % 
додецилсульфату натрію.  

Методика флуоресцентних вимірювань.  
Бета- і гідроксипропил-β-циклодекстрин  

розчиняли у буфері, який містив 50 мМ Na-
фосфат, 150 мМ NaCl з рН=7,5 і протягом 2 год 
інтенсивно перемішували при кімнатній 
температурі. Спектри флуоресценції ЕМАР II 
реєстрували на спектрофлуориметрі Hitachi 
M850 (Японія), який був обладнаний 
термостатованим кюветотримачем. 

Вимірювання проводили у кварцовій кюветі з 
довжиною оптичного шляху 0,5 см. 
Спектральна ширина щілин для монохроматорів 
збуджуючого світла та реєструючої системи 
становила 5—10 нм. Довжина хвилі збудження 
дорівнювала 280 нм, інтервал довжин хвиль для 
спектрів флуоресценції становив 300 – 400 нм, 
реєстрацію флуоресценції проводили під кутом 
900 до напрямку пучка збуджуючого світла при 
температурах від 25 до 600С ± 0,20С. 

Аналіз експонованості амінокислотних 
залишків проводили за допомогою програми 
PyMol (http://www.pymol.org/). 

 

РЕЗУЛЬТАТИ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ 
 

Виділення та очистка рекомбінантного білка 
ЕМАР ІІ з клітин E. сoli. Препарат ЕМАР ІІ, 
виділеного за описаною вище методикою, було 
досліджено на чистоту, використовуючи SDS-гель-
електрофорез за Леммлі (рис. 2). Чистоту 
отриманого препарату оцінювали більшою за 95%. 
На високу ступінь чистоти препарату вказують 
також значення оптичного поглинання на 
довжинах хвиль 260 і 280 нм (OD260 та OD280 
відповідно), величина відношення яких 
(OD280/OD260) є індикатором відсутності 
домішок нуклеїнових кислот у отриманому розчині 
цільового білка. У нашому випадку вона становила 
1,86.  

 
Рис. 2. Денатуруючий гель-електрофорез за Лемлі 
рекомбінантного білка ЕМАР ІІ: 1-ЕМАР ІІ; 2- маркерна 
суміш білків.  

 

Дослідження взаємодії між ЕМАР ІІ, β- та  
гідроксипропил-β-циклодекстрином методом 
флуоресцентної спектроскопії. При реєстрації 
спектрів флуоресценції EMAP II (рис. 3) максимум 
флуоресценції фіксували при 330 нм. Що 
стосується дослідів, проведених при 600С,  
максимум флуоресценції ЕМАР ІІ  змістився до 
ЕМ=350 нм (рис. 4), що відповідає максимуму 
флуоресценції вільної амінокислоти триптофану. 
Це обумовлено тим, що при нагріванні розчину 
ЕМАР ІІ до 600С білок денатурує, що може 
впливати на зміну оточення триптофану у складі 
ЕМАР ІІ. При підвищенні температури від 25 до 
60оС в цитокіні ЕМАР ІІ спостерігається 
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локальний конформаційний перехід, пов’язаний з 
експонуванням залишка Trp128 на поверхні білка. 

При досліджені впливу β-циклодекстрину на 
стабільність білкової глобули встановлено, що 
максимум емісії флуоресценції ЕМАР ІІ зсувається 
до 336 нм при підвищенні температури до 60оС. 
Це свідчить про блокування локального 
конформаційного переходу та стабілізацію 
білкової глобули. 

При досліджені впливу гідроксипропил-β-
циклодекстрину на стабільність білкової глобули 
встановлено, що максимум емісії флуоресценції 
ЕМАР ІІ зсувається до 334 нм при підвищенні 
температури до 60оС. Це, свідчить про блокування 
локального конформаційного переходу та 
стабілізацію білкової глобули, як і в випадку з β-
циклодекстрином. 

 

 
Рис. 3. Спектри флуоресценції ЕМАР ІІ при 

підвищенні температури.  

 
Рис. 4. Зсув максимуму флуоресценції ЕМАР ІІ при 
підвищенні температур. ЕМАР ІІ  розчинений у 50 мM 
натрий-фосфатному, 150 мM NaCl, pH 7,5. 

 

 
 

Рис. 5 Аналіз експонованості залишку триптофану128 у 
складі білка ЕМАР ІІ.  
 

При досліджені впливу гідроксипропил-β-
циклодекстрину на стабільність білкової глобули 
встановлено, що максимум емісії флуоресценції 
ЕМАР ІІ зсувається до 334 нм при підвищенні 
температури до 60оС. Це, свідчить про блокування 
локального конформаційного переходу та 

стабілізацію білкової глобули, як і в випадку з β-
циклодекстрином.  

Проведений аналіз експонованості ароматичих 
амінокислотних залишків в структурі 
рекомбінантного цитокіну ЕМАР ІІ показав,  що  
білок містить у своєму складі шість ароматичних 
амінокислот:Trp128, Tyr32, Phe110, Tyr145, 
Phe113, Phe150. 

Залишок Trp128 є частково експонованим, 
однак цей залишок знаходиться у кішені, біля 
активного центру протеїну (рис.5). За 
літературними даними відомо, що  
циклодекстрини в першу чергу зв'язуються з 
ароматичними амінокислотними залишками, тому 
саме Trp128 є вірогідним сайтом зв'язування з β- та 
гідроксипропил-β-циклодекстрином. 

 
ВИСНОВКИ 
 
При підвищенні температури від 25 до 60оС в 

цитокіні ЕМАР ІІ спостерігається локальний 
конформаційний перехід, пов’язаний з 
експонуванням залишка Trp128 на поверхні білка.  

При взаємодії ЕМАР ІІ з гідроксипропил-β-
циклодекстрином спостерігається блокування 
локального конформаційного переходу і стабілізацію 
білкової глобули, як і в випадку з β-
циклодекстрином. 
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INTERACTION OF CYTOKINE EMAP II WITH BETA-CYCLODEXTRIN AND HYDROXYPROPYL-BETA-
CYCLODEXTRIN AT INCREASING TEMPERATURE 

Malyna A., Lozhko D., Kozlov O., Kornelyuk O. 

EMAP II -endothelial monocyte-activating polypeptide II, which is a predecessor of protein AIMP1/P43 - a component of a high 
molecular complex of aminoacyl-tRNA synthetases of higher eukaryotes. β-Cyclodextrin – oligomer of α-D-glucose residues, 
intensively used in production of drugs as an auxiliary agent capable of reducing the level of aggregation of the protein components  
that increase resistance to proteolytic enzymes, blood and increase solubility. In this paper we investigate the interaction of EMAP II 
with β-cyclodextrin and with hydroxypropyl-β-cyclodextrin as the temperature rises. 

Key words: EMAP II, β-cyclodextrin, hydroxypropyl-β-cyclodextrin, spectroscopy. 

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ЦИТОКИНА ЕМАР II С БЕТА-ЦИКЛОДЕКСТРИНОМ И 
ГИДРОКСИПРОПИЛ-БЕТА-ЦИКЛОДЕКСТРИНОМ ПРИ ПОВЫШЕНИИ ТЕМПЕРАТУРЫ 

Малина А.Э., Ложко Д.Н., Козлов А.В., Корнелюк А.И. 

ЕМАР ІІ - эндотелиальный и моноцит-активирующий полипептид ІІ, предшественником которого является белок 
AIMP1/р43 - компонент высокомолекулярного комплекса аминоацил-тРНК-синтетаз высших эукариот. В 
фармакологической практике на сегодняшний день широко применяют β-циклодекстрин. β-циклодекстрин - олигомер 
остатков α-D-глюкозы, интенсивно используется при производстве лекарственных препаратов в качестве вспомогательного 
агента, способного снизить уровень агрегации белковой компоненты, повысить ее устойчивость к действию 
протеолитических ферментов крови / желудочно-кишечного тракта и увеличить ее растворимость. В данной работе 
исследовано взаимодействие ЕМАР ІІ с β-циклодекстрином и гидроксипропил-β-циклодекстрин при повышении 
температуры. 

Ключевые слова: ЕМАР ІІ, β-циклодекстрин, гидроксипропил-β-циклодекстрин, спектроскопия. 
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КІЛЬКІСНИЙ АНАЛІЗ АКТИВАЦІЇ ІОННОГО КАНАЛУ TRPC4 
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Канали транзієнтного рецепторного потенціалу (Trans ient Receptor Potential, TRP) формують несективні Са2+-
проникні катіонні канали. Дослідження було проведено на іонному каналі TRPC4, який є рецептор-керованим іонним 
каналом. Моделі, які б чітко описували переходи між мікростанами каналу, ще потребують удосконалення. Метою 
роботи було кількісно дослідити активацію каналу TRPC4. Виявлено, що існує щонайменше 3 відкритих та 4 
закритих мікростанів. Зв’язки між цими кінетичними станами дослідженні методом максимальної правдоподібності 
та виявлено 3 пари реверсивних зв’язків. Використовуючи програму QuB були розраховані константи швидкості для 
кожного переходу. Отримана модель може пояснити циклічну активність каналу TRPC4. 

Ключові слова: іонні канали, кальцій, TRPC4, кінетична модель. 

 
ВСТУП 
 
Канали транзієнтного рецепторного 

потенціалу (Transient Receptor Potential, TRP) 
формують велику супер-родину несективних 
Са

2+
-проникних катіонних каналів, до якої у 

ссавців входять 28 видів іонних каналів, які 
розділені на шість підродин.  Вони присутні в 
усіх тканинах організму (мозок, гладенькі м’язи 
тощо), зокрема TRPC4 (Transient Receptor 
Potential classical 4) експресуються в ендотелії і 
гладеньких м’язах шлунково-кишкового тракту) 
[1]. Робота цього каналу дуже важлива при 
холінергічній сигналізації та активації скорочення 
вісцеральних гладеньких м’язів [2]. Структурно, 
канали TRPС4, мають аналогічну всім TRP 
каналам топологію: шість трансмембранних 
доменів (S1-S6), внутрішньоклітинні N-і C-кінці, і 
пороутворюючі домени ― S5 і S6, а також Р-
петлю між ними. На N-кінці знаходяться 
послідовності аналогічні білку анкірину [1]. Є 
суттєві докази важливої ролі TRPC4 у індукції 
проліферації гладеньких м’язів судин та 
ендотеліальних клітин, і фенотипової зміни 
гладеньких м’язів ― від скорочувального до 
синтетичного. Тому цей канал є перспективним 
об’єктом дії фармакологічних препаратів для 
регуляції проліферативних судинних розладів: 
патологій пов’язаних з атеросклерозом, 
пошкодження судин при легеневій артеріальній 
гіпертензії [3,4]. Метою роботи є дослідження 
кінетики переходів між станами рецептор-
керованого іонного каналу TRPC4. 

 

МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ 
 

Дорослі самці морських свинок вагою 300-400 г, 
були вбиті дислокацією шийних позвонків з 
подальшим негайним знекровлення  відповідно до 
“The European Directive on the protection of animals 
used for scientific purposes” (2010/63/EU). 
Гладеньком'язові клітини з поздовжнього м'язового 
шару клубової кишки дорослого самця морської 
свинки ізолювали за допомогою стандарного 
ферментативно-механічного методу (Zholos, Bolton, 
1997).Мускариновий катіонний струм був 
активований при додаванні 50 μМ карбахолу до 
зовнішньоклітинного розчину або 200 μM GTPγS до 
розчину в піпетці з метою  прямої активації G-білків, 
оминаючи мускаринові рецептори. Зовншній розчин 
був приготованій з концентрацією Cs+ 124 мМ, щоб 
блокувати струми через калієві канали. Піпетки були 
заповнені цезієвим розчином (124 мМ) ([Ca2+

] 
підтримувався на рівні 100 нМ з використанням 
ВАРТА). Колагеназа (типу 1А),  магнієва сіль АТФ, 
літієва сіль GTP, GTPγS тетралітієва сіль, HEPES, 
BAPTA, NMDG і карбахол були отримані від Sigma-
Aldrich. Всі інші хімічні речовини були з BDH 
Laboratory   Supplies (AnalaR grade). Дані були 
проаналізовані з використанням Clampfit (Molecular 
Devices, США) і QuB (University of Buffalo, США). 
Для детекції подій (відкривання або закривання 
каналу) використовували критерій перетину 
критичного порогу (50% амплітуди окремих подій). 
Гістограми відкритих і закритих станів будувалися 
зазвичай, як розподіл логарифма тривалості подій (в 
мс) (20 бінів на декаду), з експоненціальними 
компонентами, встановлених за методом 
максимальної ймовірності (Colquhoun і Hawkes, 
1995). Кількість компонентів визначали за 
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допомогою  програмного забезпечення Clampfit при 
довірчому рівні 0,95. 

 

РЕЗУЛЬТАТИ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ 
 

Дослідження імовірності відкритого стану 
каналу. Для подальшого аналізу цей етап дуже 
важливий, оскільки, це дає змогу визначити кількість 
каналів у фрагменті мембрани та відсутність 
десенситизації каналу. Приклад реєстрації, які були 
використані для аналізу, зображена на рис. 1. Були 
побудовані графіки залежності величини Ро, яка була 
отримана в інтервалі 60 секунд, від часу (рис. 1) для 
каналів TRPC4 при додаванні  розчину карбохолу. 
Реєстрація тривала декілька хвилин, оскільки аналіз 
поодиноких каналів потребує тривалої реєстрації для 
накопичення значної кількості подій. З рис.1 видно, 
що канали не десенситизувалися, що дає змогу 
використати ці дані для подальшого аналізу. 
Величина середньої Ро, яка дорівнює 0,59 ± 0,10,  та 
відсутність кратних амплітуд дає змогу зробити 

висновок, що в  фрагменті мембрани знаходився 
лише 1 активний канал. 

Фітування гістограм тривалості відкритих і 
закритих станів у програмі ClampFit та аналіз 
графіків часових разподілів. Для початку були 
побудовані гістограми розподілу відкритих станів, 
при чому замість часу був використаний логарифм 

часу ( ), а також квадратний корінь з кількості 

подій ( ). Після фітування гістограм тривалості 

відкритого та закритого станів визначили, що існує 
щонайменше 3 і 4 експоненційні компоненти, 
відповідно для відкритих і закритих станів каналу 
(рис. 2). Константи часу (τ) стану кожної компоненти 
визначалися за допомогою комп’ютерної програми 
Clampfit. Аналіз кореляцій  тривалості сусідніх станів 
[5], показав, що довгі відкриття пов’язані з короткими 
закриттями, і навпаки: довгі закриті інтервали 
суміжні з короткими відкритими. 

 
 

Рис. 1. А ― приклад типової реєстрації струму TRPC4 каналу використаної для аналізу. Вверху – реєстрація активності 
каналу тривалістю 30 c, внизу – її фрагмент тривалістю 5 с, що ілюструє переходи між закритими і відкритими станами 
каналу. Б ― графік залежності імовірності відкритого стану від часу при -40мВ (P0 = 0.59). 

 
Рис. 2. Фітування гістограм розподілів часу життя канала для реєстрації при -40 мВ. A - фітування гістограми  
тривалості відкритого стану сумою експонент з постійними часу (τ ± S.E., мс)  для кожної компоненти відповідно: 1 – 
1,00±0,13, 2 – 8,73±0,08, 3 – 103,46±0,04.  Б - фітування гістограми  тривалості закритого стану сумою експонент з 
постійними часу (τ ± S.E., мс)  для кожної компоненти відповідно: 1 – 0,55±0,07, 2 – 4,59±0,10, 3 – 60,72±0,27; 4 – 
195,52±0,52.   
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Побудова кінетичної моделі роботи каналу 
TRPC4 та отримання констант швидкостей 
переходів між станами. Згідно отриманих даних 
була запропонована модель переходів з одного 
стану в інший. Були проаналізоані різні варіанти 
моделі, в залежності від наявності переходів між 
мікростанами. Всі вони оцінювалися за 
коефіцієнтом максимальної вірогідності (LL) та 
фітуванням гістограм тривалості макростанів.  На 
рис. 3 зоображена модель з найбільшим 
коефіціентом LL (LL= 47890), тобтог ця модель є 
найбільш ймовірною моделлю активації TRPC4. 
Для цієї моделі були визначена максимальна 

вірогідність цих переходів або константи 
швидкостей. Отримані константи швидкостей 
показують, що в моделі 7 станів каналу більш 
імовірними є переходи між сусідніми 
вертикальними парами станів, тоді як 
горизонтальні переходи є менш ймовірними, що 
пояснює природу циклічної активності TRPC4 
(рис. 1,Б). Також був відтворенний (симульований) 
струм поодинокого каналу при мембраному 
потенціали -40мВ використовуючу дану модель 
(рис. 4). Симуляція має такий же циклічний 
характер, що і єкспериментальні реєстрації. 

 

 
Рис. 3. Модель 7 станів TRPC4 з з відповідними значеннями констант швидкості (в с-1) переходів між кінетиснами 
станами канала (квадратами позначенні закриті стани, колами ― відкриті). Константи швидкостей переходів між 
мікростанами були розраховані з викорисанням програми QuB. 

  
Рис.4. Приклад  симуляції струму поодинокого каналу зі стандартним рівнем шуму (фільтр 10 кГц, роздільна 
здатність 0,1 мс) :  А - фрагмент реєстрації при мембраному потенціалі -40мВ тривалістю 30 с та 5 с, Б - графік 
залежності імовірності відкритого стану від часу для зазначеної реєстрації в 120 с інтервалах. 
 

ВИСНОВКИ 
 

Аналіз 2D розподілів часу життя каналу в 
закритих і відкритих станах показав наявність 
принаймні 7 кінетичних станів – 3 відкритих і 4 
закритих, а також виявив значні кореляції між 
окремими станами. З різних варіантів можливих 
переходів між цими станами методом 
максимальної правдоподібності було отримана 
модель активації TRPC4 та розраховані всі 
константи швидкостей переходів. Таким чином, в 
роботі розроблено першу повну кінетичну модель 
активації рецептор-керованого катіонного каналу 
TRPC4, що дає можливість симулювати його 
активність при різних потенціалах і пояснює, яким 

саме чином відбувається циклічна зміна Ро. 
Вирішальна роль TRPC4 для функції гладеньких 
м'язів може бути також актуальною в інших типах 
клітин, включаючи нейрони, де TRPC4 канали 
також ймовірно відкриваються при активації 
метаботропних рецепторів і спричиняють 
деполяризацію мембрани і вхід кальцію, але 
застосовність запропонованої моделі TRPC4 для 
інших типів клітин потребує подальших 
досліджень. 

Висловлюю щиру вдячність за допомогу та 
наукові поради  проф. Жолосу О.В. (Київський 
національний університет імені Тараса 
Шевченка). 
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QUANTITATIVE ANALYSIS OF TRPC4 ION CHANNEL ACTIVATION  

Kim O.S.  

Trans ient receptor potential channels (TRP) are non-selective cation channels, most of which are permeable to Ca2+. The 
research was conducted on TRPC4 channel, which is the member of the classic subfamily of TRPs. It belongs to the sub-
group of receptor-activated ion channels. TRPC4 plays a prominent and well-characterised role in the cholinergic excitation 
and contraction of gastrointestinal tract. The main aim of our research was to characterize quantitatively TRPC4 channel 
gating. It was found, that TRPC4 gates in the main 3 open and 4 closed kinetic microstates. The connections  between these 
states have been characterized by the maximum likelihood methods and included 3 pairs of reversible transitions. 
Furthermore, the rate constants  for all individual transitions have been calculated using the QuB software. The model can 
explain the cyclical behavior of channel activity. 

Keywords: ion channels, calcium, TRPC4, kinetic model.  
 

КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ АНАЛИЗ АКТИВАЦИИ ИОННОГО КАНАЛА TRPC4 

Ким О.С. 

Каналы транзиентного рецепторного потенциала (TRP) являются неселективными катиоными каналами, 
большинство из которых являются проницаемыми для Са2+.. Исследование было проведено на канале TRPC4 – 
рецептор-активируемом канале классического подсемейства TRP каналов. Главной целью нашего исследования 
является количественно охарактеризовать работу канала TRPC4. Выявлено, что существует по меньшей мере 3 
открытых и 4 закрытых микросостояний. Связи между этими кинетическими состояниями исследовались методом 
максимального правдоподобия и было обнаружено 3 пары  реверсивних связей. Используя программу QuB были 
рассчитаны константы скорости для каждого перехода. Полученная модель может объяснить циклическую 
активность канала TRPC4. 

Ключевые слова: ионные каналы, кальций,TRPC4, кинетические модели. 
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The gravitropic reaction of cress roots  was investigated  in static vertical magnetic field and alternative electric field  of 
different directions.  The alternative electric field was tuned to cyclotron frequency of Ca2+ ions in vertical magnetic field. 
Three variants  were investigated. In the first one the magnetic field and the electric field are parallel between themselves and  
gravitational vector . So the roots  were located perpendicular to all of them. In second and third variants  the magnetic field 
and the electric field are perpendicular to each other  and roots  were located either perpendicular to electric field  (second 
variant) or parallel to it ( third variant). In the first and second variants the essential inhibition of gravitropic reaction was 
observed. 

Ключові слова: static magnetic field, alternative electric field, gravitropic reaction, roots  direction, cyclotron frequency. 

 

INTRODUCTION 
 

The investigation of combined magnetic field 
(CMF, static and parallel to it alternative magnetic 
field) influence on the plants roots gravitropic reaction 
was studied in details before for different relative 
orientation of fields and roots [1-4]. It was shown that 
the effect developed essentially on the orientation of 
roots relatively the CMF[3].  It was shown that the 
roots direction relatively BDC and BAC  (BDC and BAC 
are inductances of  static and alternative magnetic 
fields) are essential for negative gravitropic reaction 
and decreasing of gravitropic reaction observation [4]. 
The effect we obtained may be explained by our 
theory based on Liboff’s hypothesis (the electric field 
was taken in consideration) and ours previous work 
[3,4]  The breathing of the membrane is important 
only in the cases when the ions direction of moving is 
not parallel either for BDC or BAC. 

To confirm or deny our hypothesis we change the 
alternative component of magnetic field by alternative 
electric field of different orientations. In the work the 
following variants of roots location relatively to static 
component of  magnetic field and alternative 
component of electric field were studied. 

At first variant the static magnetic field was 
directed parallel to the gravitation vector, the 

alternative electric field was directed parallel  to static 
magnetic field, roots were directed perpendicular to 
both two fields components and gravitation vector; 

At second variant the static magnetic field was 
directed parallel to the gravitation vector, the 
alternative electric  field was directed perpendicular to 
static one, roots were directed parallel to alternative 
electric field; 

At third variant the static magnetic field was 
directed parallel to the gravitation vector, the 
alternative electric field was directed perpendicular to 
static one, roots were directed perpendicular to both 
two fields components and gravitation vector. 

 
MATERIALS AND METHODS 

 
The materials and methods of the investigation 

were described in our works [2,3]. 
The only distinction is the possibility to obtain the 

electric field that was parallel or perpendicular to 
gravitation vector. For the purpose the samples were 
located in capacitance between two non-magnetic 
planes (fig1,2).  

The constructive and functional features of the 
experimental devices for bioelectromagnetic 
researches are showed below (Fig. 1, Fig.2 and Fig.3).
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Fig.1. The damping rubber (1) supported the holder of dielectric material (2). The μ-metal shield (3) surrounded the samples 
(4) that were mounted ins ide a moist chamber of non-magnetic plastic material (5) and solenoids  (8, 9). The magnetic field 
was measured and controlled by sensor elements (fluxgate magnetometer or SQUID), (6) inside a holder (7). The solenoids (8, 
9) have a cylindrical shape and comprise the sys tem that generates the static magnetic field (9).  Two flat plates  from non-
magnetic material(10) were sourced from LF generator. They are divided by dielectric plate (11). The enlarged central part of 
the top view shows the orientation of 4 pairs of roots  (4), arranged around the magnetic field sensor (7). The coils of solenoids 
(8, 9) are the spaces between the circles in the bottom part. The space between the innermost circles is the holder of dielectric 
material (2). 
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Fig.2. The damping rubber (1) supported the holder of dielectric material (2). The μ-metal shield (3) surrounded the samples 
(4) that were mounted ins ide a moist chamber of non-magnetic plastic material (5) and solenoids  (8, 9). The magnetic field 
was measured and controlled by sensor elements (fluxgate magnetometer or SQUID), (6) inside a holder (7). The solenoids (8, 
9) have a cylindrical shape and comprise the sys tem that generates the static magnetic field (9).  Two flat plates  from non-
magnetic material(10) were sourced from LF generator. They are divided by dielectric plate (11)/ The enlarged central part of 
the top view shows the orientation of 4 pairs of roots  (4), arranged around the magnetic field sensor (7). The coils of solenoids 
(8, 9) are the spaces between the circles in the bottom part. The space between the innermost circles is the holder of dielectric 
material (2).  
Remark: the only difference between fig.1 and fig.2 was the orientation of the electric field created by non-magnetic planes. 
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                                                     a                                                                                               b 
Fig.3. The magnetic (a) and electric (b) fields’ noises’ dependencies on frequency. 

 
RESULTS 
 
The experimental modes and results are shown in 

Fig. 4,5 and 6. 

As it is clear from fig.5 the gravitropic reaction 
velocity depended essentially on the direction of roots 
growing relatively the alternative electric field 
direction. At the first and second variants the speed of 
gravitropic reaction is decreased essentially while at 
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the third variant does not differ from the control 
experiment. The biological effect was observed only 
for the amplitude of alternative electric field 100V//m.  
We didn”t observe any effect at the amplitude of 
alternative electric field 10V//m.  We have to notice 

here that it is impossible to determine the exact value 
of amplitude of alternative electric field because of the 
wet environment.  It depends on the humidity of the 
camera and the electric resistance of the root.  

 
First variant. 

              
                                                                                                   a                                                       b 

 
 
 

Second  variant 

 
                                                                                                      c    d 

 
 
 

Third variant 

         
                                            Control       e                        f 

   
                                                                                                  g                            h 
Fig.4. The gravitropic reaction of cress roots  for 0.5 (a, c, e, g) and 1 hour (b, d, f, h). The value of static magnetic field 
induction was equal to 40µT, the frequency of alternative electric field was equal to 31.75 Hz, and the amplitude of electric 
field was equal to 100 V/m. 
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Fig.5. The dependences  of divergences of cress roots  
from the horizontal plane on time. Curve B corresponds 
to the first variant (alternative electric field is parallel to 
static magnetic field and gravitrpic vector and roots’ 
direction is perpendicular to all of them) curve D 
corresponds to the second variant (alternative electric 
field is perpendicular to static magnetic field and 
gravitrpic vector and roots’ direction is perpendicular to 
all of them), curve F relates to the third 
variant(alternative electric field is perpendicular to 
static magnetic field and gravitrpic vector and roots’ 
direction is parallel to electric field) and curve H relates  
to the control experiment. The value of static magnetic 
field induction was equal to 40µT, the frequency of 
alternative electric field was equal to 31.75 Hz, and the 
amplitude of electric field was equal to 100 V/m. 

 
Fig.6. The dependences of divergences of cress roots  from the 
horizontal plane on time. Curve B corresponds to the first 
variant (alternative electric field is parallel to static magnetic 
field and gravitrpic vector and roots’ direction is perpendicular 
to all of them) curve D corresponds to the second variant 
(alternative electric field is perpendicular to static magnetic 
field and gravitrpic vector and roots’ direction is perpendicular 
to all of them). 

 

 

The results obtained in this work confirm the 
results of our previous works [3, 4]. It was shown in 
the works [3, 4] that the biological effect on 
gravitropic reaction existed only in the cases when the 
roots direction was perpendicular to static or 
alternative magnetic fields or to both of them. In this 
work we showed that the same effect existed. The 
gravitropic reaction was sensitive to static magnetic 
field and alternative electric one only when the roots 
direction coincided with the perpendicular to both 
static magnetic and the alternative electric fields. So 
we could conclude that the effect was obtained only 
for cases when both fields changed the direction of 
ions moving. So as in the works [3, 4] the main 
direction of  Ca2+

 ions’ moving was the moving along 
the roots 

The effect we obtained may be explained by our 
theory based on Liboff’s hypothesis (the electric field 
was taken in consideration) and ours previous works. 
The breathing of the membrane is important only in 
the cases when the ions direction of moving is not 
parallel either for BDC or BAC or EAC. We have to 
notice that while the gravitropic reaction is absent, the 
roots become thicker. The effect may be connected 
with water detained in roots. 

 
 
 

CONCLUSIONS 
 

1. The direction of roots relatively both static 
magnetic field and alternative electric field is very 
important. 

2. The effect may be explained by membrane 
breathing caused by alternative electric field.  
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ВПЛИВ ЗМІННОГО ЕЛЕКТРИЧНОГО ПОЛЯ НА ГРАВІТРОПІЧНУ РЕАКЦІЮ КОРЕНІВ КРЕС-СЕЛАТУ В 
ПОСТІЙНОМУ МАГНІТНОМУ ПОЛІ  

Богатіна Н.І., Шейкина Н.В., Линник О.С. 

Досліджено гравітропічну реакцію коренів  крес-салату в статичному вертикальному магнітному полі і змінному  
електричному полі різної орієнтації вектору напруженості. Змінне електричне поле було налаштовано на 
циклотронної частоти іонів Са2+ у вертикальному магнітному полі. Було досліджені три варіанти. У першому варіанті  
магнітне поле і електричне поле були паралельні між собою та гравітаційному вектору, а коріння було розташовано 
перпендикулярно до всіх з них. У другому і третьому варіантах магнітне поле і електричне поле було 
перпендикулярним один одному , а коріння було розташовано або перпендикулярно електричному полю (другий 
варіант) або паралельно (третій варіант). У першому і другому варіантах спостерігали істотне інгібування 
гравітропіческой реакції. 

Ключові слова: статичне магнітне поле, змінне електричне поле, гравітропічна реакція, циклотронний резонанс. 

 

ВЛИЯНИЕ ПЕРЕМЕННОГО ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ПОЛЯ НА ГРАВИТРОПИЧЕСКУЮ РЕАКЦИЮ 
КОРНЕЙ КРЕС-САЛАТА В ПОСТОЯННОМ МАГНИТНОМ ПОЛЕ 

Богатина Н.И., Шейкина Н.В., Линник А.С. 

Исследована гравитропическая реакция корней кресс-салата в статическом вертикальном магнитном поле и 
переменном электрическом поле различной ориентации вектора напряженности. Переменное электрическое поле 
было настроено на циклотронную частоту ионов Са2+ в вертикальном магнитном поле. Были исследованы три 
варианта. В первом варианте магнитное поле и электрическое поле были параллельны между собой и 
гравитационному вектору, а корни были расположены перпендикулярно ко всем из них. Во втором и третьем 
вариантах магнитное поле и электрическое поле было перпендикулярным друг другу, а корни были расположен или 
перпендикулярно электрическому полю (второй вариант) или параллельно (третий вариант). В первом и втором 
вариантах наблюдали существенное ингибирование гравитропической реакции. 

Ключевые слова: статическое магнитное поле, переменное электрическое поле, гравитропическая реакция, 
циклотронный резонанс. 
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It was revealed that effects of low level of magnetic field’s noise (less than 4µT/Hz0.5) on gravitropic reaction of cress-roots  
depend on MF frequency. The peak of effects  corresponded to cyclotron frequency of Са2+ ions for the static component of 
combined magnetic field equal to 40µT. This peak split up into three frequency modes ( f1 = 31.3Hz, f2 = 32.5Hz and f3 = 34 
Hz).  The frequency f1 corresponds to Са2+ ion (the theoretical value is 31.6 Hz), the frequency f2 corresponds to hydronium 
ion H3O

+ (the theoretical value is 32.9 Hz), and frequency f3 relates OH- ion (the theoretical value is 35 Hz).Taking into 
account the influence of combined magnetic field on the hydronium ions and the Del Giudice hypothesis the main doubts  
about the existence of ion cyclotron resonance may be discard. Hydronium ions are unusual because they have a long free 
path. It was revealed that the combined magnetic field tuned for the cyclotron frequency of hydronium ion changed pH of 
pure water. Such changes have to lead to biological effects. 

Key words: gravitropic reaction, combined electromagnetic field, cyclotron frequency, hydronium ion. 

 

INTRODUCTION 
 

Many hypotheses [1-4] were proposed after 
Liboff’s discovery that combined magnetic field 
influenced on biological objects through ion cyclotron 
resonance. But all these hypotheses had some 
deficients. They couldn’t explain the big free path of 
ion in the liquid. It is well known that the main liquid 
in the alive system is the water. Liboff’s idea cannot 
explain long free path in liquid. It is well known, that 
the main liquid in alive systems is the water. Besides it 
has been proved until now that the water in biological 
system consisted from two phases. The first one was 
the usual water, the second one was the EZ water. This 
was the water in which it was ordered [5, 6]. Taking 
into account the influence of combined magnetic field 
on hydronium ions (Н3О+) and also Del Giudice’ 
hypothesis may throw away doubts about the 
possibility of ion cyclotron resonance. The hydronium 
ions are unusual because they have a long free path 
length. 

 

MATERIAS AND METHODS  
 

In erlier works we noticed that well reproducible 
magnetic conditions is the key factor in 
magnetobiolocal researches.. The method of obtaining 
such conditions was described by us in details [9-13].  
In most of these works the many layers µ-metal 
shields were used. The static or combined magnetic 
field was created inside of them by means of coaxial 

solenoids. It was shown, that in spite of good 
decreasing of static component of the Earth’s magnetic 
field (until to 1000 times), the artificial creation of 
magnetic field inside the µ-metal shield led to the 
increasing of magnetic noise’s  level connected with 
current flowing in solenoids.  

 
Fig.1. 1 – volume for  liquid helium,  2 – external cryostat 
for helium ., 3 –isolating cryostat , 4 – superconductive 
magnetic shield , 5 – Warm work volume, 6 – upper flange, 
7 – the tube for flooding of liquid helium, 8 –the tube for 
flooding of liquid nitrogen, 9 – nitrogen screens of isolating  
(3)and external  
helium cryostats . 
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Fig.2. The dependence of magnetic noise’s spectral density 
on frequency ins ide the warm volume of superconductive 
shield (the leaden shield was used) on the frequency. The 
measurements  were fulfilled by means of SQUID –
magnetometer. The curve corresponded to the remained 
magnetic field 5 nT when the field has been pushed out at 
mos t.  
 

It is possible to decrease the level of magnetic 
fields essentially only by using the superconductive 
magnetic shield with warm volume (fig.1). We may 
freeze the magnetic field from 5µT until 43µT in this 
shield. The amplitude of magnetic field spectral 
density of such a shield is shown on fig.2. As can be 
seen from fig.2 we can decrease the magnetic field 
noise level down to 0.2 nT/Hz0.5 at the frequency 50 
Hz for bold leaden shield. This is approximately 100 
times less than for µ-metal shield. The 1/f region 
moved down to 0.01 Hz instead of 0.5 Hz for µ-metal 
shield. 

It is well seen from the fig.2 that both the 
frequencies of building oscillation (5.6 and 9.5 Hz), 
and Shuman’s frequencies (7..8 , 12.5  and и 23 Hz 
and frequencies  50, 100 и 150 Hz were presented. 

Two-days germinated seeds were located in the 
remained field. Static and alternative components of 
artificial magnetic field was created by means of 
solenoids, located inside the superconductive shield. 
The seeds were germinated so that the roots were 
straight without curvatures [9 – 13].  

 The roots were located parallel to the Earth that is 
perpendicular to the gravitation force and the direction 
of combined magnetic field. The roots were located in 
wet thermo stable chamber. The humidity was 100%, 
the temperature change was not more than 0.2o

 during 
the day. 
 

RESULTS AND DISCUSSION 
 

The frequency f1 corresponded to the Са
2+

 ion 
(theoretical value 31.6 Hz), the frequency f2  

corresponded to the hydronium ion  H3O
+
 (theoretical 

value 32.9 Hz), the frequency f3 corresponded to OH- 
ion (theoretical value 35 Hz) (Fig.3). 
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Fig. 1. The dependence of the part of the roots  with 
anomalous gravitropic reaction on frequency near the 
cyclotron frequency of calcium ions. 
 

On fig.4 the graph of dependence of pH on the time 
of exposition in combined magnetic field tuned for 
hydronium ions is shown on fig.4. As one can see 
from the fig.4 after approximately 5 minutes after the 
combined magnetic field action pH of pure water 
decreased from 7 down to 6. The effect was observed 
in 75% of cases. 

 
Fig.4. Dependence of pH on time of expos ition in combined 
magnetic field tuned for hydronium ions 

 

Direct participation of hydroxonium ions in 
gravitropic reaction may explain  non simple results 
obtained by us before . The observation of gravitropic 
reaction by different methods (during growing on 
vertical plane and in the wet air) the water ions had 
different direction of moving during they absorbed. 
This fact may lead to different biological  
effects [4,14]. And the hydronium ions moving may 
have different directions in EZ zone and depends both 
on the direction of hydronium ions moving and on the 
initial root’s direction. 

The decreasing of water pH indicates on the 
increasing of quantity of protons in pure water. 

 

CONCLUSIONS 
 

The peak in frequency depended MF-efects on 
roots gravitropic reaction corresponded to the 
cyclotron frequency of hydronium ions. 
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The decrease of pH in pure water was revealed 
during exposure this water to combined magnetic field 
with alternative component that tuned to the cyclotron 
frequency of hydronium ions. 
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РОЛЬ ІОНІВ ГИДРОКСОНИЯ У БІОЛОГІЧНИХ ЕФЕКТАХ СЛАБКИХ КОМБІНОВАНИХ МАГНІТНИХ 
ПОЛІВ 

Богатіна Н.І., Шейкіна Н.В. 

Було виявлено, що вплив слабких шумових  магнітних полів (менше 4μT / Hz0.5) впливають на гравітропічну реакцію 
крес-коренів в залежності від частоти МП. Пік впливу відповідала циклотронного частоти іонів Са2 + для статичного 
компонента комбінованого магнітного поля, рівної 40μT. Цей пік розщеплюється на три частотних смуги  
(f1 = 31.3 Гц, F2 = 32.5Hz і f3 = 34 Гц). Частота f1 відповідає іону Са2 + (теоретичне значення 31,6 Гц), частота f2 
відповідає іону гідроксонію Н3О + (теоретичне значення 32,9 Гц) і частота f3 відноситься до іону ОН- (теоретичне 
значення 35 Гц) . Іони гидроксония незвичайні, тому що вони мають тривалий вільний пробігу. Було виявлено, що в 
магнітне поле, що  налаштована на циклотронні частоти іона гідроксонію змінюється рН чистої води. Такі зміни рН 
повинні приводити до певних ефектів біологічного впливуМП. 

Ключові слова: гравітропічна реакція, комбіноване електромагнітне поле, циклотронна частота, іон гідроксонію. 

 

РОЛЬ ИОНОВ ГИДРОКСОНИЯ В БИОЛОГИЧЕСКИХ ЭФФЕКТАХ СЛАБЫХ КОМБИНИРОВАННЫХ 
МАГНИТНЫХ ПОЛЕЙ 

Богатина Н.И., Шейкина Н.В. 

Было выявлено, что влияние слабых шумовых магнитных полей (менее 4μT / Hz0.5) влияют на гравитропичную 
реакцию кресс-корней в зависимости от частоты МП. Пик влияния отвечал циклотронной частоте ионов Са2+ для 
статического компонента комбинированного магнитного поля, равной 40μT. Этот пик расщепляется на три частотных 
полосы (f1 = 31.3 Гц, F2 = 32.5Гц и f3 = 34 Гц). Частота f1 соответствует иону Са2+ (теоретическое значение 31,6 Гц), 
частота f2 соответствует иону гидроксония Н3О

+ (теоретическое значение 32,9 Гц) и частота f3 относится к иону ОН-

(теоретическое значение 35 Гц). Ионы гидроксония необычные, потому что они имеют длительный свободный 
пробега. Было обнаружено, что в магнитное поле, настроенном на циклотронную частоту иона гидроксония, меняется 
рН чистой воды. Такие изменения рН должны привоодить к определенным биологическим єффектам воздействия 
МП.  

Ключевые слова: гравитропическая реакция, комбинированное электромагнитное поле, циклотронная частота, ион 
гидроксония. 
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ХАРАКТЕР РЕАКЦІЇ НА РУХОМИЙ ОБ’ЄКТ ЗА СУБ’ЄКТИВНО КОМФОРТНИХ УМОВ У 
ЗВ’ЯЗКУ ІЗ СТРУКТУРОЮ ІНТЕЛЕКТУ ЛЮДИНИ-ОПЕРАТОРА СИСТЕМ СТЕЖЕННЯ  
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Досліджувалася  реакція на рухомий об’єкт за суб’єктивно комфортних умов у зв’язку із структурою інтелекту 
людини-оператора систем стеження. Виявлено, що в суб’єктивно комфортних умовах успішність реакції на рухомий 
об’єкт, яка відображує інтегративну функцію мозку в діяльності по сприйняттю часу і простору, була пов’язана 
насамперед із «правопівкульними» здібностями людини: якістю просторового мислення і рівнем невербального 
інтелекту. Отримані дані дають змогу прогнозувати більш високу точність і стабільність реакції на рухомий об’єкт в 
умовах відсутності дефіциту часу і моногонії у операторів-шульгів.  

Ключові слова: реакція на рухомий об’єкт,рівень інтелекту 

 

ВСТУП 
 

Просторово-часова реакція людини-оператора 
забезпечує відпрацювання навиків управління і 
синхронізації агрегатів, орієнтацію у блок-схемах 
об'єктів управління, адекватне і своєчасне 
розуміння наявної технологічної ситуації. Реакція 
на рухомий об’єкт – це складний умовний рефлекс, 
який утворюється на основі оцінки швидкості руху 
[1]. У реакціях на рухомий об'єкт розкриваються 
особливості інтегративної функції мозку в 
діяльності по сприйняттю часу і простору. 
Індивідуальна тенденція в РРО пов'язана з 
типологічними властивостями нервової системи і 
розглядається як ознака урівноваженості, 
стримування імпульсивних дій [2]. Важливе 
значення для оцінки успішності роботи людини-
оператора відводиться рівню інтелектуального 
розвитку. За даними попередніх досліджень 
успішність операторської діяльності була 
пов’язана як з показниками реакції на рухомий 
об’єкт, так і з рівнем інтелекту  [3, 4, 5, 6]. 

Метою дослідження було визначення характеру 
реакції на рухомий об’єкт в суб’єктивно 
комфортних умовах у зв’язку із структурою 
інтелекту людини-оператора. 

 

МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ 
 

В дослідженні як обстежувані брали участь 24 
особи чоловічої статі - оператори віком 22-40 

років. Статистичну обробку даних проводили за 
допомогою методів непараметричної статистики.  

Визначення структури інтелекту проводилося 
за тестом Амтауєра, що складається з дев’яти 
субтестів [5]. Час виконання кожного субтеста 
обмежений: I, II – 6 хв, III, VII – 7 хв, IV – 8 хв, V, 
VI – 10 хв, VIII – 9 хв, IX – 3 хв на 
запам’ятовування та 6 хв на відтворення. 
Загальний час виконання тесту – близько 1,5 
години. 

Перший субтест давав змогу визначити 
здібності до логічного мислення, індукції, відчуття 
мови. Другий субтест складався із визначення 
загальних рис певних понять і давав змогу 
визначити здатність до абстрагування. Третій 
субтест – визначення схожості, аналогії на 
вербальному матеріалі, тестувалися комбінаторні 
здібності. Четвертий субтест - класифікація на 
вербальному матеріалі, тестувалася здатність до 
визначення загальних рис різних явищ (предметів). 
П’ятий субтест- розрахунково-математичний. 
Шостий субтест – визначення закономірностей, 
тестувалися індуктивні характеристики мислення. 
Сьомий субтест – вибір фігур, тестувалося 
просторове мислення в умовах геометричного 
комбінування на площині. Восьмий субтест – 
задачі з кубіками, тестування просторового 
мислення. Дев’ятий субтест – тестувалася 
оперативна зорова пам’ять, об’єм та концентрація 
уваги. 
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Оцінка результатів тестування проводилася 
відповідно з ключами до окремих субтестів. За 
вірні відповіді нараховувався 1 бал (субтести I-III, 
V-IX), 1 або 2 бала (IV субтест). Рівень розвитку 
інтелекту визначався як сума оцінок за субтестами 
I-IX. Рівень розвитку вербального інтелекту – як 
сума оцінок за I-VI та IX субтестами. Рівень 
розвитку невербального інтелекту – як сума оцінок 
за VII і VIII субтестами. 

Для експрес-діагностики індивідуально-
типологічних властивостей нервової системи 
операторів був використаний комп’ютерний 
варіант методики тестування РРО  [7]. 

 
РЕЗУЛЬТАТИ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ 
 
За результатами попередніх досліджень реакції 

на рухомий об’єкт людини-оператора при різних за 

характером суб'єктивного сприйняття швидкостях 
рухомого об’єкту було виявлено, що точність РРО 
була найнижча, а варіативність РРО і час 
випереджальних реакцій – найбільші при середній 
швидкості (80мм/с) руху ліній [8]. Тобто, якщо 
психоемоційне напруження при високій швидкості 
(160мм/с) рухомого об’єкту (РО) підвищувало 
активацію функціональної системи, що 
забезпечувала РРО, в умовах монотонії (швидкість 
руху ліній - 40мм/с - найнижча) проявлялася 
здатність до уважного, концентрованого 
спостереження, то робота в суб’єктивно 
комфортних умовах (при середній швидкості РО) 
знижувала концентрацію уваги, що негативно 
впливало на ефективність просторово-часового 
сприйняття.  

Таблиця 1 
Кореляційні зв'язки (за Спірменом) вимірюваних психофізіологічних показників реакції на рухомий 

об’єкт із рівнем інтелекту у операторів (n=24), r s  

Показники 

Коефіцієнти 
кореляції,  

r s  

Субтест 1 (логічне мислення) – точність реакції на рухомий об’єкт 0,80* 
Субтест 5 (розрахунково-математичні здібності) – варіативність 
реакції на рухомий об’єкт 

0,77* 

Показник невербального інтелекту НВІ – коефіцієнт балансу 
реакції на рухомий об’єкт 

-0,77* 

Примітки: * - p<0.05 
 

При вивченні зв'язків рівня інтелекту з 
показниками РРО в суб’єктивно комфортних 
умовах (при середній швидкості РО), тобто в 
стані адекватної мобілізації виявлено, що більша 
точність РРО відповідала нижчим результатам за 
І субтестом (показник здібностей до логічного 

мислення) (r s =0,80, p<0.05). Можливо, це може 

свідчити про негативний вплив лівобічної 
функціональної асиметрії мозку людини на якість 
просторово-часової реакції, адже саме ліва 
півкуля функціонально пов’язана з логічним 
мисленням. Крім того, виявлено прямі зв'язки між 
варіативністю реакції на рухомий об’єкт, що 
відображує рівень стабільності РРО, і показником 
розрахунково-математичних дібностей за V 

субтестом (r s =0,77, p<0.05). Чим більше балів 

обстежувані набирали за даним субтестом, тобто 
чим більш розвинутими були розрахунково-
математичні здібності, тим більшою виявлялася 
варіативність реакції на рухомий об’єкт. Таким 
чином, рівень розвитку вербального інтелекту був 
певною мірою негативно пов’язаним з точністю і 
стабільністю РРО у обстежених операторів 
(таблиця 1). Отримані дані певною мірою 
підтверджують результати попередніх досліджень 
про негативні взаємозв’язки показників як 

вербального, так і невербального інтелекту з 
успішністю РРО: висока точність і стабільність у 
реакції на рухомий об’єкт без урахування 
швидкості РО у обстежених операторів вимагали 
відсутності вираженої асиметрії розвитку 
інтелектуальних здібностей  [9]. 

Коефіцієнт балансу РРО, що визначався як 
співвідношення реакцій запізнення і 
випередження, виявився пов’язаним з рівнем 
невербального інтелекту. Характер цього 
взаємозв’язку був оберненим, тобто вищим 
значенням рівня просторово-образного мислення 
відповідав більший ступінь превалювання реакцій 
випередження над реакціями запізнення (таблиця 
1). За результатами попередніх досліджень саме 
успішні оператори відрізнялися від неуспішних 
превалюванням реакцій випередження над 
реакціями запізнення і більшим часом 
випереджувальних реакцій, що, можливо, 
обумовлене професійним стилем діяльності [10]. 

 
ВИСНОВКИ 
 
Таким чином, в суб’єктивно комфортних 

умовах успішність реакції на рухомий об’єкт, що 
відображує інтегративну функцію мозку в 
діяльності по сприйняттю часу і простору, була 
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пов’язана насамперед із «правопівкульними» 
здібностями людини: якістю просторового 
мислення і рівнем невербального інтелекту. 
Отримані дані дають змогу прогнозувати більш 
високу точність і стабільність реакції на рухомий 
об’єкт в умовах відсутності дефіциту часу і 
моногонії у операторів-шульгів. Оператори-
амбідекстри і «лівопівкульні» обстежувані в 
суб’єктивно комфортних умовах мають 
відрізнятися нижчою точністю і стабільністю 
реакції на рухомий об’єкт. 
 
Література 
 
1. Макаренко Н.В. Теоретические основы и методики 

профессионального психофизиологического отбора 
военных специалистов. – К.: «Сент-Жак», 1996. - 336 
с. 

2. Ильин Е.П. Психомоторная организация человека – 
СПб.: Питер, 2003. – 384с. 

3. Кальниш В.В., Пишнов Г.Ю., Дорошенко М.М., 
Швець А.В., Апихтін К.О., Кудієвський Я.В. 
Психофізіологічні особливості надійності 
операторської діяльності осіб в різних 
функціональних станах // Український журнал з 
проблем медицини праці – 2009. – Т. 18., № 2.  
– С. 51-57. 

4. Єна Т.А., Кальниш В.В. Професійно важливі якості 
диспетчерів енергосистем // Український журнал з 
проблем медицини праці – 2010. – Т. 24., № 4.  
– С. 11-20. 

5. Федорчук С.В., Чікіна Л.В., Тараненко В.І., Горго 
Ю.П. Оцінка успішності діяльності за показниками 
реакції на рухомий об’єкт у операторів 
електростанцій // Індивідуальні психофізіологічні 
особливості людини та професійна діяльність. Мат. 
IV науково-практичної конференції. - Черкаси, - 
2009.  - С. 78. 

6. Федорчук С., Мірошнік Т., Садовська Ю., Горго Ю. 
Зв'язки ефективності операторської діяльності із 
структурою інтелекту // Вісник Київського 
університету (серія Біологія) - 2006. – Вип. 47.  
- С. 30-31. 

7. Бурлачук Л.Ф., Морозов С.М. Словарь-справочник по 
психологической диагностике. К. Наукова думка. – 
1989. – С. 11-12. 

8. Федорчук С.В., Тараненко В.І., Горго Ю.П. 
Особливості реакції на рухомий об’єкт у операторів 
в залежності від рівня психоемоційного напруження 
// Вісник Київського університету (серія Фізіологія) - 
2005. – Вип. 10. - С. 31-33.   

9. Федорчук С.В., Чікіна Л.В., Тараненко В.І., Горго 
Ю.П. Зв'язки показників інтелекту із особливостями 
оперування часом і простором людини-оператора 
систем стеження // Інформотерапія. – 2006. – №1. - 
С. 20-21. 

10. Федорчук С., Садовська Ю.,  Горго Ю. Оцінка 
ефективності діяльності за показниками 
психофізіологічних функцій у операторів систем 
стеження // Вісник Київського університету (серія 
Проблеми регуляції фізіологічних функцій) - 2006. - 
Вип 11. - С. 17-19.  

NATURE OF THE REACTION TO A  MOVING OBJECT IN SUBJECTIVE COMFORTABLE CONDITIONS IN 
RELATION WITH THE STRUCTURE OF SURVEILLANCE SYSTEMS OPERATOR`S INTELLECT 

Fedorchuk S.V., Chikina L.V., Trushina V.A. 

We researched the response to a moving object in subjective comfortable conditions in relation with the structure of 
surveillance systems operator’s intellect. Found that in subjective comfortable conditions the successfulness of reaction to a 
moving object that displays the integrative brain function in process of perception of time and space, was primarily concerned 
with "right- hemisphered" abilities of human: the quality of spatial thinking and the level of non-verbal intelligence. The data 
make it possible to predict a higher accuracy and stability of reaction to a moving object in conditions of lack of time and left-
handed operators’ monotony. 

Key words: reaction to moving object, intelligence. 
 

ХАРАКТЕР РЕАКЦИИ НА ДВИЖУЩИЙСЯ ОБЪЕКТ ПРИ СУБЪЕКТИВНО КОМФОРТНЫХ УСЛОВИЯХ 
В СВЯЗИ СО СТРУКТУРОЙ ИНТЕЛЛЕКТА ЧЕЛОВЕКА – ОПЕРАТОРА СИСТЕМ СЛЕЖЕНИЯ 

Федорчук С.В., Чикина Л.В., Трушина В.А. 

Исследовалась реакция на движущийся объект при  субъективно комфортных условиях в связи со структурой 
интеллекта человека-оператора систем слежения. Выявлено, что в субъективно комфортных условиях успешность 
реакции на движущийся объект, которая отображает интегративную функцию мозга в процессе по восприятию 
времени и пространства, была связана прежде всего с «правополушарными» способностями человека: качеством 
пространственного мышления и уровнем невербального интеллекта. Полученные данные позволяют прогнозировать 
более высокую точность и стабильность реакции на движущийся объект в условиях отсутствия дефицита времени и 
монотонии у операторов-левшей. 

Ключевые слова: реакция на движущийся объект, уровень интеллекта. 
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ЗМІНИ СТАНУ ОСНОВНИХ ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНИХ ФУНКЦІЙ У ЧОЛОВІКІВ ТА 
ЖІНОК ПРИ ВИКОНАННІ ВПРАВ НА УЯВНУ РОТАЦІЮ ОБ’ЄКТІВ ЗА ОПТИМАЛЬНИХ 

УМОВ ДІЯЛЬНОСТІ  

Макарчук М.Ю., Федорчук С.В., Чікіна Л.В., Трушина В.А. 

Київський національний університет імені Тараса шевченка, Київ, Україна 

Надійшла до редакції 15.09.2014 

Досліджено зміни стану основних психофізіологічних функцій у чоловіків та жінок при виконанні вправ на уявну ротацію об’єктів 
за оптимальних умов діяльності. Виявлено, що зміни функціонального стану людини під впливом комплексу вправ на уявну 
ротацію простих і складних об'єктів мають певні особливості, що пов’язані із статтю. У чоловіків після виконання вправ на уявну 
ротацію відбувається оптимізація функціонального стану із певним зменшенням робочого напруження. У жінок виконання 
комплексу зорово-просторових завдань із залученням уяви суттєво активує функціональний стан із помітним зростанням робочого 
напруження і підвищенням успішності діяльності. 

Ключові слова: уявна ротація, психофізіологічні функції. 

ВСТУП 
 

Уявна ротація - приклад "аналогового" 
когнітивного процесу, що подібний до зовнішньої 
фізичної ротації. Як при обертанні реальних 
предметів, уявна ротація має всі проміжні стадії 
орієнтації об'єкту, що обертається [1]. Крім того, 
вона бере участь у так званому візуальному 
мисленні, характерному вченим, інженерам і 
митцям. Уявна ротація фігур включає компоненти 
сприйняття, процедуру порівняння із 
використанням робочої пам'яті та прийняття 
рішення [2]. За результатами попередніх досліджень 
з'ясовано, що виконання комплексу вправ на уявну 
ротацію певною мірою впливає на функціональний 
стан жінок, а виконання окремих тестів може 
компенсувати наслідки нервово-емоційного 
напруження у чоловіків [3]. Крім того, раніше було 
встановлено, що результати виконання просторово-
образних завдань, в тому числі успішність реакції 
на рухомий об'єкт, в першу чергу залежать від того, 
в яких умовах виконувалися ці завдання. Так, було 
виявлено, що при дифіциті часу і в умовах 
монотонії точність реакції на рухомий об'єкт (РРО) 
була вищою, ніж в суб'єктивно комфортних умовах 
[4, 5]. Варіативність РРО виявилася найбільшою, а 
перевага випереджальних реакцій – найпомітнішою 
теж в суб'єктивно комфортних умовах при середній 
швидкості рухомого об'єкту. 

Тому у даній роботі було поставлено завдання 
дослідити зміни функціонального стану окремо у 
жінок і чоловіків після виконання вправ на уявну 
ротацію за оптимальних умов діяльності з метою 
порівняння у подальших дослідженнях впливу 
мисленевого обертання об'єктів на функціональний 
стан людини за екстремальних умов. 

 

МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ 
 

В дослідженні як обстежені брали участь 153 
студента (із них 43 студента склали контрольну 
групу) психологічного та біологічного факультетів 
обох статей віком 16-29 років. Отримані дані склали 
вибірку, що не підкоряється закону нормального 
розподілу (помилка першого роду 01,0 ). 

Статистичну обробку даних проводили за допомогою 
методів непараметричної статистики.  

З метою визначення функціонального стану 
обстежених проводили психофізіологічне тестування 
з використанням комп'ютерних тестів, розроблених 
на кафедрі на основі модифікованих методик 
Г.М.Чайченка і М.В.Макаренка [6, 7]. Під час 
психофізіологічного тестування проводилася оцінка 
швидкості простої сенсомоторної реакції і реакції 
вибору, функціонального рівня системи і коефіцієнту 
сили, функціональної рухливості нервових процесів, 
працездатності головного мозку, реакції на рухомий 
об'єкт, обсягу короткочасної пам'яті [3]. Здатність до 
уявного обертання простих і складних об'єктів 
оцінювалася за допомогою комплексу вправ на уявну 
ротацію простих і складних об'єктів з використанням 
функцій короткочасної пам'яті [3, 7]. Було проведено 
дві серії досліджень: 1) контроль - психофізіологічне 
тестування, перерва на відпочинок в стані пасивного 
спокою 15-20 хвилин без виконання будь-якої роботи, 
повторне психофізіологічне тестування; 2) 
експериментальне дослідження - психофізіологічне 
навантаження, виконання вправ на уявну ротацію, 
повторне психофізіологічне навантаження. 
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РЕЗУЛЬТАТИ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ 
 

В контрольній групі досліджено стан 
психофізіологічних функцій студентів без 
використання комплексу вправ на уявну ротацію. 

У обстежених (як у чоловіків, так і у жінок) при 
повторному тестуванні змін психофізіологічних 
функцій не виявлено (відповідно таблиці 1 і 2). 

 

Таблиця 1 
Стан основних психофізіологічних функцій у чоловіків 

в контрольній групі, Ме [25%, 75%], n=8 
Показники 

 
I тестування II тестування 

Коефіцієнт сили нервових процесів (відн. од.) 0.90[0.88; 0.95] 0.90 [0.88; 0.95] 

Функціональний рівень системи(с 2 ) 
 

4.36 [4.11; 4.43] 4.37 [4.17; 4.96] 

Рівень функціональних можливостей () 
 

3.54 [3.32; 3.76] 
 

3.37 [3.29; 4.13] 
 

Швидкість простої сенсомоторної реакції (мс)  197.39 [188.57; 217.00] 197.48 [179.31; 220.13] 
Швидкість реакції вибору  (мс) 
 

340.10 [331.90; 355.75] 343.25 [330.35; 360.75] 

Швидкість реакції вибору правої руки (мс) 347.98 [333.18; 358.85] 348.37 [328.75; 363.85] 
Швидкість реакції вибору лівої руки (мс) 
 

335.00 [323.76; 354.27] 333.55 [328.23; 371.05] 

Функціональна рухливість нервових процесів 
(мс) 

394.00 [354.00; 526.00] 426.00 [338.00; 566.00] 

Працездатність головного мозку (%) 
 

16.00 [10.00; 19.00] 11.00 [8.00; 14.00] 

Точність реакції  на рухомий об’єкт (відн. од.) 4.00 [3.50; 5.00] 3.50 [3.00; 4.50] 
Критерій випередження (відн. од.) 
 

7.00 [5.00; 9.50]  5.50 [4.00; 6.50] 

Критерій запізнення (відн. од.) 
 

-1.00 [-1.50; 1.50] 0.00 [-1.50; 2.50] 

Урівноваженість нервових процесів (відн. од.) 3.75  [-1.75; 6.75] 0.70 [-3.25; 4.00] 

Обсяг короткочасної пам’яті (відн. од.) 
 

1.99 [1.64; 2.24] 2.61 [1.67; 3.10] 

Відносна кількість помилок пам’яті (%) 
 

0.11 [0.09; 0.19] 0.09 [0.06; 0.19] 

 

Проте, кореляційні портрети 
внутрішньосистемних відносин між 
психофізіологічними показниками обстежених 
при першому і повторному тестуванні без 
виконання вправ на уявну ротацію дещо 
відрізнялися один від одного. Так,  у чоловіків в 
контрольній групі кількість кореляцій помітно 
зростала (відповідно 7 зв'язків при І тестуванні і 
14 зв'язків при ІІ тестуванні), що може свідчити 
про збільшення робочого напруження (таблиця 3). 
У жінок, навпаки, як виглядає з таблиці 4 
кількість кореляцій зменшувалася (відповідно 23 
зв'язка при І тестуванні і 15 зв'язків при ІІ 
тестуванні). Можливо, у жінок в контролі при 
повторному тестуванні без активації правої 
півкулі і залучення уяви відбувалося певне 
заспокоєння, зменшення емоційного напруження, 
пов'язаного з невизначеністю діяльності в умовах 
лабораторного обстеження (нівелювання фактору 
новизни). 

У другій серії досліджень виявлено, що 
комплекс вправ на уявну ротацію простих і 
складних об'єктів за оптимальних умов діяльності 
змінює функціональний стан людини, що загалом 
підтверджує попередні результати. Так, у 
чоловіків після виконання вправ на уявну ротацію 
дещо зменшився коефіцієнт сили нервових 
процесів, що опосередковано може вказувати на 
активацію нервової системи, але всі інші 
показники не зазнали змін (таблиця 5). У жінок 
крім коефіцієнту сили нервових процесів 
зменшився час реакції вибору (загальний і окремо 
для правої і лівої руки), підвищилася 
функціональна рухливість нервових процесів, 
зменшилась кількість помилок при визначенні 
працездатності головного мозку і при тестуванні 
пам'яті, крім того збільшився обсяг короткочасної 
пам'яті (таблиця 6).  
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Таблиця 2 
Стан основних психофізіологічних функцій у жінок 

в контрольній групі, Ме [25% , 75% ], n=35 
 

Показники  
 

I тестування II тестування 

Коефіцієнт сили нервових процесів (відн. од.) 0.99 [0.88; 1.06] 0.94 [0.83; 1.06] 

Функціональний рівень системи(с 2 ) 4.38 [4.14; 5.43] 4.37 [4.13; 5.38] 

Рівень функціональних можливостей () 3.63 [3.33; 4.93] 3.49 [3.32; 4.81] 
Швидкість простої сенсомоторної реакції (мс) 219.91 [201.30; 248.26] 221.83 [201.22; 272.70] 
Швидкість реакції вибору  (мс)  362.60 [346.20; 401.40] 360.30 [328.20; 383.90] 
Швидкість реакції вибору правої руки (мс) 373.46 [336.92; 396.35] 361.73 [325.58; 373.85] 
Швидкість реакції вибору лівої руки (мс) 365.42 [340.21; 409.58] 361.46 [333.54; 394.38] 
Функціональна рухливість нервових процесів (мс) 450.00 [422.00; 550.00] 470.00 [378.00; 550.00] 
Працездатність головного мозку (%) 17.00 [12.00; 26.00] 14.00 [11.00; 21.00] 
Точність реакції  на рухомий об’єкт (відн. од.) 6.00 [5.00; 8.00] 6.00 [5.00; 8.00] 
Критерій випередження (відн. од.) 8.00 [5.00; 12.00] 7.00 [5.00;10.00] 
Критерій запізнення (відн. од.) -4.00 [-5.00; -1.00] -4.00 [-6.00; -1.00] 
Урівноваженість нервових процесів (відн. од.) 2.40 [1.25; 4.50] 1.50 [0.78; 3.25] 
Обсяг короткочасної пам’яті (відн. од.) 2.38 [1.43; 3.03] 2.30 [1.53; 3.29] 
Відносна кількість помилок пам’яті (%) 0.12 [0.08; 0.22] 0.12 [0.08; 0.22] 

 
 

Таблиця 3 
Кореляційні зв’язки вимірюваних психофізіологічних показників 

у чоловіків в контрольній групі (n=8) 
 

І тестування  
Коефіцієнт сили нервових процесів - урівноваженість нервових процесів -0,73* 
Швидкість простої сенсомоторної реакції - швидкість реакції вибору правої руки 0,74* 
Швидкість реакції вибору - швидкість реакції вибору правої руки 0,88** 
Швидкість реакції вибору - швидкість реакції вибору лівої руки 0,88** 
Функціональна рухливість нервових процесів - відносна кількість помилок пам’яті 0,84* 
Точність реакції  на рухомий об’єкт - критерій випередження 0,77* 
Точність реакції  на рухомий об’єкт - обсяг короткочасної пам’яті  -0,81* 

ІІ тестування  
Коефіцієнт сили нервових процесів - урівноваженість нервових процесів 0,87** 
Функціональний рівень системи - критерій запізнення  0,78* 
Рівень функціональних можливостей - критерій запізнення 0,75* 
Швидкість простої сенсомоторної реакції - швидкість реакції вибору 0,79* 
Швидкість реакції вибору - швидкість реакції вибору правої руки 0,93*** 
Швидкість реакції вибору - критерій випередження 0,78* 
Швидкість реакції вибору - обсяг короткочасної пам’яті -0,83* 
Швидкість реакції вибору - відносна кількість помилок пам’яті 0,74* 
Швидкість реакції вибору правої руки - критерій випередження 0,78* 
Швидкість реакції вибору правої руки - обсяг короткочасної пам’яті -0,95*** 
Швидкість реакції вибору правої руки - відносна кількість помилок пам’яті 0,86** 
Точність реакції  на рухомий об’єкт - обсяг короткочасної пам’яті -0,85** 
Критерій випередження - обсяг короткочасної пам’яті -0,76* 
Обсяг короткочасної пам’яті - відносна кількість помилок пам’яті -0,80* 

Примітки: * p<0.05, ** p<0.01, *** p<0.001 
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Таблиця 4 
Кореляційні зв’язки вимірюваних психофізіологічних показників 

у жінок в контрольній групі (n=35) 
І тестування  

Коефіцієнт сили нервових процесів - швидкість реакції вибору -0,33* 
Коефіцієнт сили нервових процесів - урівноваженість нервових процесів -0,54** 
Рівень функціональних можливостей - швидкість реакції вибору -0,34* 
Рівень функціональних можливостей - швидкість реакції вибору лівої руки -0,35* 
Швидкість простої сенсомоторної реакції - швидкість реакції вибору лівої руки 0,55*** 
Швидкість простої сенсомоторної реакції - критерій випередження 0,39* 
Швидкість простої сенсомоторної реакції - обсяг короткочасної пам’яті -0,46** 
Швидкість простої сенсомоторної реакції - відносна кількість помилок пам’яті 0,40* 
Швидкість реакції вибору - точність реакції  на рухомий об’єкт 0,40* 
Швидкість реакції вибору - обсяг короткочасної пам’яті -0,34* 
Швидкість реакції вибору правої руки - швидкість реакції вибору лівої руки 0,55*** 
Швидкість реакції вибору правої руки - критерій запізнення -0,39* 
Швидкість реакції вибору правої руки - обсяг короткочасної пам’яті -0,34* 
Швидкість реакції вибору лівої руки- критерій випередження 0,37* 
Працездатність головного мозку  - обсяг короткочасної пам’яті -0,41* 
Працездатність головного мозку  - відносна кількість помилок пам’яті 0,39* 
Точність реакції  на рухомий об’єкт - критерій запізнення -0,46** 
Точність реакції  на рухомий об’єкт - обсяг короткочасної пам’яті -0,42* 
Точність реакції  на рухомий об’єкт - відносна кількість помилок пам’яті 0,41* 
Критерій випередження - урівноваженість нервових процесів 0,38* 
Критерій випередження - обсяг короткочасної пам’яті -0,49** 
Критерій випередження - відносна кількість помилок пам’яті 0,45** 
Критерій запізнення - урівноваженість нервових процесів 0,40* 

ІІ тестування  
Коефіцієнт сили нервових процесів - працездатність головного мозку  -0,42* 
Коефіцієнт сили нервових процесів - критерій випередження -0,39* 
Коефіцієнт сили нервових процесів - обсяг короткочасної пам’яті 0,41* 
Функціональний рівень системи - швидкість простої сенсомоторної реакції -0,35* 
Функціональний рівень системи - критерій випередження -0,37* 
Рівень функціональних можливостей - швидкість простої сенсомоторної реакції -0,42* 
Рівень функціональних можливостей - критерій випередження -0,54** 
Функціональна рухливість нервових процесів - критерій випередження 0,36* 
Працездатність головного мозку  - точність реакції  на рухомий об’єкт 0,36* 
Працездатність головного мозку  - критерій випередження 0,45** 
Працездатність головного мозку  - обсяг короткочасної пам’яті -0,39* 
Працездатність головного мозку  - відносна кількість помилок пам’яті 0,41* 
Точність реакції  на рухомий об’єкт - критерій випередження 0,38* 
Точність реакції  на рухомий об’єкт - критерій запізнення -0,36* 
Точність реакції  на рухомий об’єкт - урівноваженість нервових процесів -0,53* 

Примітки: * p<0.05, ** p<0.01, *** p<0.001 
Таблиця 5 

Стан основних психофізіологічних функцій у чоловіків 
до та після уявної ротації  об’єктів, Ме [25%, 75%] , n=19 

Показники 
 

До ротації Після ротації 

Сила нервових процесів (відн. од.) 1.06 [0.93, 1.20] 0.91 [0.88, 1.04] ** 

Функціональний рівень системи(с2 ) 4.45 [4.10, 5.53] 4.31 [4.07, 5.43] 

Рівень функціональних можливостей  3.71[3.47, 5.14] 3.53[3.44, 4.73] 
Швидкість простої сенсомоторної реакції (мс) 207.65 [192.00, 225.22] 214.35 [186.17, 226.26]  
Швидкість реакції вибору  (мс) 371.00 [343.80, 412.70] 349.10 [319.40, 385.60]  
Швидкість реакції вибору правої руки (мс) 370.58 [347.88, 407.31]  347.69  [324.42, 391.92]  
Швидкість реакції вибору лівої руки (мс) 363.96 [339.38, 415.42] 346.46 [322.92, 389.17]  
Функціональна рухливість нервових процесів (мс) 482.00 [438.00, 702.00] 526.00 [422.00, 534.00] 

 
Працездатність головного мозку  (%) 17.00 [14.00, 23.00] 13.00 [9.00, 18.00]  
Точність реакції  на рухомий об’єкт (відн. од.) 5.00 [4.00, 5.00] 4.00 [3.00, 4.00] 
Критерій випередження (відн. од.) 6.00 [5.00, 7.00] 5.50 [5.00, 6.00] 
Критерій запізнення (відн. од.) -1.50 [-3.00, -1.00] -1.00 [-2.00, 1.00] 
Урівноваженість нервових процесів (відн. од.) 3.00 [0.50, 4.00] 1.53 [-2.00, 4.00] 
Обсяг короткочасної пам’яті (відн. од.) 
 

1.72 [1.09, 2.93] 2.15 [1.45, 3.14]  

Відносна кількість помилок пам’яті (%) 0.13 [0.08, 0.20] 0.12 [0.07, 0.18]  
Примітки: ** p<0.01 - значущі різниці між відповідними показниками до та після уявної ротації об’єктів 
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Таблиця 6 
Стан основних психофізіологічних функцій у жінок 

до та після уявної ротації  об’єктів, Ме [25%, 75%] , n=91 
Показники 

 
До ротації Після ротації 

Сила нервових процесів (відн. од.)  1.06 [0.93, 1.19] 0.96 [0.86, 1.04] *** 

Функціональний рівень системи(с2 ) 4.42 [4.10, 5.43] 5.38 [4.10, 5.44] 

Рівень функціональних можливостей ( ) 4.31 [3.47, 4.90] 4.78 [3.48, 4.96] 
Швидкість простої сенсомоторної реакції (мс) 244.00 [216.61, 267.04] 237.13 [2*14.35, 261.22]  
Швидкість реакції вибору  (мс) 395.70 [370.10, 431.80] 370.60 [353.30, 405.70] ** 
Швидкість реакції вибору правої руки (мс) 401.92 [367.88, 437.50]  368.46  [343.46, 405.58] *** 
Швидкість реакції вибору лівої руки (мс) 394.58 [365.63, 424.17] 378.33 [352.29, 411.67] * 
Функціональна рухливість нервових процесів (мс) 528.00 [450.00, 582.00] 472.00 [394.00, 570.00]* 
Працездатність головного мозку  (%) 20.00 [14.00, 25.00] 15.00 [11.00, 22.00] ** 
Точність реакції  на рухомий об’єкт (відн. од.) 7.00 [5.00, 10.00] 7.00 [5.00, 10.00] 
Критерій випередження (відн. од.) 8.50 [6.00, 12.00] 8.00 [5.00, 12.00] 
Критерій запізнення (відн. од.) -5.00 [-8.00, -2.00] -5.00 [-8.00, -2.00] 
Урівноваженість нервових процесів (відн. од.) 2.00 [0.89, 4.00] 1.50 [0.85, 3.00] 
Обсяг короткочасної пам’яті (відн. од.) 1.66 [1.25, 2.32] 2.06 [1.47, 3.01] ** 
Відносна кількість помилок пам’яті (%) 0.15 [0.10, 0.20] 0.12 [0.08, 0.17] * 

Примітки: * p<0.05; ** p<0.01; *** p<0.001 - значущі різниці між відповідними показниками до та після уявної ротації 
об’єктів 

Таблиця 7 
Кореляційні зв’язки вимірюваних психофізіологічних показників 

у чоловіків до та після уявної ротації  об'єктів (n=19) 
І тестування  

Функціональний рівень системи - відносна кількість помилок пам’яті -0,50* 
Рівень функціональних можливостей -  обсяг короткочасної пам’яті 0,47* 
Рівень функціональних можливостей - відносна кількість помилок пам’яті -0,51* 
Швидкість простої сенсомоторної реакції - швидкість реакції вибору  0,66** 
Швидкість простої сенсомоторної реакції - швидкість реакції вибору правої руки 0,66** 
Швидкість простої сенсомоторної реакції - швидкість реакції вибору лівої руки 0,65** 
Швидкість простої сенсомоторної реакції - критерій запізнення -0,57* 
Швидкість реакції вибору - критерій запізнення -0,51* 
Швидкість реакції вибору правої руки - критерій запізнення -0,49* 
Функціональна рухливість нервових процесів - працездатність головного мозку  -0,59* 
Точність реакції  на рухомий об’єкт - критерій випередження 0,53* 
Точність реакції  на рухомий об’єкт - критерій запізнення -0,57* 
Критерій запізнення  - обсяг короткочасної пам’яті 0,56* 

ІІ тестування  
Коефіцієнт сили нервових процесів - обсяг короткочасної пам’яті -0,68** 
Коефіцієнт сили нервових процесів - відносна кількість помилок пам’яті 0,62** 
Функціональний рівень системи - рівень функціональних можливостей 0,61** 
Функціональний рівень системи - функціональна рухливість нервових процесів -0,62** 
Швидкість простої сенсомоторної реакції - швидкість реакції вибору 0,76*** 
Швидкість простої сенсомоторної реакції - швидкість реакції вибору правої руки 0,72*** 
Швидкість простої сенсомоторної реакції - швидкість реакції вибору лівої руки 0,74*** 
Швидкість реакції вибору лівої руки - обсяг короткочасної пам’яті -0,48* 
Функціональна рухливість нервових процесів - критерій випередження -0,73** 
Точність реакції  на рухомий об’єкт - критерій випередження 0,55* 
Критерій запізнення - урівноваженість нервових процесів -0,50* 

Примітки: * p<0.05, ** p<0.01, *** p<0.001 
 

 
Таблиця 8 

Кореляційні зв’язки вимірюваних психофізіологічних показників 
у жінок до та після уявної ротації  об'єктів (n=91) 

І тестування  
Коефіцієнт сили нервових процесів - швидкість простої сенсомоторної реакції 0,27** 
Швидкість простої сенсомоторної реакції - точність реакції  на рухомий об’єкт 0,40*** 
Швидкість простої сенсомоторної реакції - критерій запізнення -0,33** 
Швидкість реакції вибору - швидкість реакції вибору правої руки 0,94*** 
Швидкість реакції вибору - швидкість реакції вибору лівої руки 0,93*** 
Швидкість реакції вибору - точність реакції  на рухомий об’єкт 0,22* 
Швидкість реакції вибору - критерій запізнення -0,27* 
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Швидкість реакції вибору - обсяг короткочасної пам’яті -0,26* 
Швидкість реакції вибору правої руки - точність реакції  на рухомий об’єкт 0,24* 
Швидкість реакції вибору правої руки - критерій запізнення -0,25* 
Швидкість реакції вибору правої руки - обсяг короткочасної пам’яті -0,23* 
Швидкість реакції вибору лівої руки - критерій запізнення -0,26* 
Швидкість реакції вибору лівої руки - урівноваженість нервових процесів -0,24* 
Швидкість реакції вибору лівої руки - обсяг короткочасної пам’яті -0,27* 
Функціональна рухливість нервових процесів - працездатність головного мозку  -0,31** 
Точність реакції  на рухомий об’єкт - урівноваженість нервових процесів -0,31** 
Критерій випередження - урівноваженість нервових процесів 0,34** 
Критерій запізнення - обсяг короткочасної пам’яті 0,22* 
Обсяг короткочасної пам’яті - відносна кількість помилок пам’яті -0,88*** 

ІІ тестування  
Коефіцієнт сили нервових процесів - функціональний рівень системи 0,23* 
Коефіцієнт сили нервових процесів - критерій випередження -0,25* 
Коефіцієнт сили нервових процесів - урівноваженість нервових процесів -0,26* 
Коефіцієнт сили нервових процесів - обсяг короткочасної пам’яті 0,23* 
Коефіцієнт сили нервових процесів - відносна кількість помилок пам’яті -0,25* 
Функціональний рівень системи - швидкість простої сенсомоторної реакції -0,24* 
Функціональний рівень системи - функціональна рухливість нервових процесів 0,26* 
Функціональний рівень системи - працездатність головного мозку  -0,30** 
Функціональний рівень системи - урівноваженість нервових процесів -0,32** 
Рівень функціональних можливостей - швидкість простої сенсомоторної реакції -0,36** 
Рівень функціональних можливостей - швидкість реакції вибору лівої руки -0,29* 
Рівень функціональних можливостей - працездатність головного мозку  -0,44** 
Рівень функціональних можливостей - критерій випередження -0,33* 
Рівень функціональних можливостей - урівноваженість нервових процесів -0,28* 
Рівень функціональних можливостей - обсяг короткочасної пам’яті 0,28* 
Рівень функціональних можливостей - відносна кількість помилок пам’яті -0,29* 
Швидкість простої сенсомоторної реакції - точність реакції  на рухомий об’єкт 0,32** 
Швидкість простої сенсомоторної реакції - критерій випередження 0,27* 
Швидкість простої сенсомоторної реакції - критерій запізнення -0,26* 
Швидкість простої сенсомоторної реакції - обсяг короткочасної пам’яті -0,27** 
Швидкість реакції вибору - швидкість реакції вибору правої руки 0,90*** 
Швидкість реакції вибору лівої руки - обсяг короткочасної пам’яті -0,24* 
Працездатність головного мозку  - обсяг короткочасної пам’яті -0,24* 
Працездатність головного мозку  - відносна кількість помилок пам’яті 0,29** 
Точність реакції  на рухомий об’єкт - урівноваженість нервових процесів -0,30** 
Точність реакції  на рухомий об’єкт - обсяг короткочасної пам’яті -0,26* 
Точність реакції  на рухомий об’єкт - відносна кількість помилок пам’яті 0,22* 
Критерій випередження - урівноваженість нервових процесів 0,31** 
Критерій випередження - обсяг короткочасної пам’яті -0,37*** 
Критерій випередження - відносна кількість помилок пам’яті 0,30** 
Обсяг короткочасної пам’яті - відносна кількість помилок пам’яті -0,92*** 

Примітки: * p<0.05, ** p<0.01, *** p<0.001 
 

Кількість кореляційних взаємозв'язків між 
психофізіологічними показниками при І і ІІ 
тестуванні після виконання вправ на уявну 
ротацію за оптимальних умов діяльності у 
чоловіків майже не змінилася (відповідно 13 і 11 
кореляцій). Дещо змінився характер цих зв'язків: 
якщо до ротації більшість виявлених кореляцій 
були слабкими, сильних зв'язків не було, то після 
ротації більшість зв'язків між 
психофізіологічними показниками виявилися 
середніми, з'явилося декілька сильних кореляцій 
(таблиця 7). У жінок, на відміну від чоловіків, 
кількість кореляційних взаємозв'язків між 
психофізіологічними показниками після 
виконання вправ на уявну ротацію помітно 
збільшилася (відповідно 19 і 31 зв'язків), але 
більшість із них залишилася слабкими (таблиця 
8). Уявна ротація об'єктів у жінок викликала 
значне підвищення тонусу нервової системи, про 

що свідчить поява взаємозв'язків функціонального 
рівня системи і рівня функціональних 
можливостей з іншими психофізіологічними 
характеристиками (таких кореляцій виявлено 11) 
після виконання тестів на ментальне обертання. 
Збільшення робочого напруження у чоловіків в 
контрольній групі, а у жінок після уявної ротації 
супроводжувалося посиленням взаємозв'язків 
пам'яті із швидкісними психофізіологічними 
характеристиками. Цей факт може 
опосередковано підтверджувати відомості про 
різні стратегії уявного обертання об'єктів у 
чоловіків і жінок, про застосування жінками 
свідомого пригадування фігур [2]. 

Тобто, у чоловіків процедура  уявної ротації 
об'єктів викликала оптимізацію функціонального 
стану нервової системи з певним зменшенням 
робочого напруження, яке було помітним при 
повторному тестуванні в контролі. У жінок після 
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виконання комплексу зорово-просторових завдань 
із залученням уяви, навпаки, помітно зростало 
робоче напруження, що може свідчити при вище 
зазначених змінах психофізіологічних функцій 
про виражену активацію (мобілізацію) 
функціонального стану. Тому якщо для чоловіків 
при оптимальних умовах діяльності доцільно 
використовувати комплекс вправ на уявну 
ротацію об'єктів для зняття нервово-емоційного 
напруження, то для жінок - для активації нервової 
системи, створення необхідного робочого 
напруження. 

 

ВИСНОВКИ 
 

1. Виявлено, що зміни функціонального 
стану людини під впливом комплексу вправ на 
уявну ротацію простих і складних об'єктів за 
оптимальних умов діяльності мають гендерні 
особливості.  

2. У чоловіків після виконання вправ на 
уявну ротацію відбувається оптимізація 
функціонального стану із певним зменшенням 
робочого напруження.  

3. У жінок виконання комплексу зорово-
просторових завдань із залученням уяви суттєво 
активує (мобілізує) функціональний стан із 
помітним зростанням робочого напруження і 
підвищенням успішності діяльності. 
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CHANGES IN THE STATE OF BASIC PSYCHO-PHYSIOLOGICAL FUNCTIONS IN BOTH MEN AND WOMEN 
DURING EXECUTION OF THE MENTAL ROTATION TASKS IN OPTIMAL CONDITIONS OF ACTIVITY 

Makarchuk M.Yu., Fedorchuk S.V., Chikina L.V., Trushina V.A. 

Changes in the state of psycho-physiological functions in both men and women were examined in performing tasks on a 
mental rotation of objects under optimal conditions of activity. Revealed that changes in the functional state of a person under 
the influence of a complex mental rotation tasks for simple and complex objects have sexual singularities. Men after 
performance of representations for mental rotation have optimization of a functional state to some decrease of a working strain 
(functional stress). Women perform a complex visual-spatial tasks involving imagination boosts  the functional state with a 
marked increase in the functional stress  and  increase the success. of activity.  

Key words: mental rotation, psycho-phys iological functions .  
 

ЗМЕНЕНИЯ СОСТОЯНИЯ ОСНОВНЫХ ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ У МУЖЧИН И 
ЖЕНЩИН ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ЗАДАНИЙ НА МЫСЛЕННУЮ РОТАЦИЮ ОБЪЕКТОВ ПРИ 
ОПТИМАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Макарчук М.Ю., Федорчук С.В., Чикина Л.В., Трушина В.А. 

Исследовались изменения состояния основных психофизиологических функций у мужчин и женщин при выполнении 
заданий на мысленную ротацию объектов при оптимальных условиях деятельности. Выявлено, что изменения 
функционального состояния человека под влиянием комплекса заданий на мысленную ротацию простых и сложных 
объектов  имеют некоторые особенности, связанные с полом. У мужчин после выполнения заданий на мысленную 
ротацию происходит оптимизация функционального состояния с некоторым уменьшением рабочего напряжения. У 
женщин выполнение комплекса зрительно-пространственных задач с вовлечением воображения существенно 
активизирует функциональное состояние с заметным ростом рабочего напряжения и повышением успешности 
деятельности. 

Ключевые слова: мысленная ротация, психофизиологические функции.  
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УДК 577 

SIMPLE METHODS FOR SCREENING OF POTENTIAL ANTICANCER AGENTS  
AND OTHER REMEDIES 

Shlyakhovenko V.O., Orlovsky O.А., Zaletok S.P. 

R.E.Kavetsky Institute of  Experimental Pathology, Oncology and Radiobiology of  NAS of  Ukraine, Kiev, Ukraine
e-mail: orlovaleks@rambler.ru 

Надійшла до редакції 17.06.2014 

The aim of this  study was to elaborate quick, simple and low-cost methods for preliminary screening of a broad spectra of 
drugs and medical foods  suggested to be used in clinical oncology. Materials  and methods. The methods have been 
elaborated are based on originally modified carcinolysis reaction (I group) and on viscosimetry and spectrofotometry of the 
lysates of tumor tissue and tissue of potential side toxicity target organs prepared with certain detergent (II group). The 
methods  were tested using the following experimental tumor models: Ehrlich carcinoma (ascitic and solid form), Lewis lung 
carcinoma, Ca755 mammary carcinoma, B16 melanoma, P388 and L1210 lymphatic leukemia; in rats – Guerin carcinoma (a 
standard strain and original cisplatin-resistant and doxorubicin-resistant substrains), Walker W-256 mammary 
carcinosarcoma. Results. In the carcinolysis methods, in each case, the sign (+ or -) of carcinolysis modulations and tumor 
growth retardation indexes were identical if the same food or drug was applied. At the same time, absolute value of 
carcinolys is activity did not correlate significantly with growth retardation index. The viscosimetry methods adequtely 
reflected a priori known therapeutic and toxic effects  of the anticancer drugs. Conclusion. So, both groups of the methods  
show adequacy to the task of preliminary screening.   

Key words: anticancer drugs , medical foods , non-clinical investigations, screening, drug sensitivity, side toxicity, in vivo 
methods . 

INTRODUCTION 
 
For today, non-clinical development of potential 

anticancer agents is a lengthy and expensive process. 
To save time and costs, different methods of pre-non-
clinical selection (screening) are used, having a goal 
to perform full-scale  experiments only with the most 
effective agents have been found in the screening 
tests. But, in contrast to non-clinical development 
itself, pre-non-clinical investigations are not 
standardized. Because of this, different laboratories 
apply different approaches and their data are 
sometimes non-comparable to one another. In 
addition, the most of these methods suppose in vitro 
tests (cell culture etc.) and so their data may be 
inadequate to in vivo effect of the same substances. 
At last, it is quite impossible to predict optimal doses 
and schedules of in vivo application on the base of 
these data. 

In this connection, we are developing a complex 
of methods for hastening screening which enable to 
evaluate a broad spectra of substances and applying 
doses and schedules and to do it comparatively 
quickly and by comparatively low costs. For today, 
our institute is an owner of the following process 
patents of this group. 
 
 

 

MATERIALS AND METHODS 
 

To test potential drugs not suggesting direct 
cytotoxic effect on the tumor cells, as well as to test 
foods being designed for the cancer patients' 
clinical and usual nutrition, we apply the methods 
have been described in the patents [1-3]. These 
methods are based on an original modification of 
known carcinolysis reaction (non-immune cytolysis of 
the cancer cells by blood serum or plasma) [4]. This 
modification has essentially increased precision, 
repeatability, diagnostic and prognostic significance 
versus it's classic variant. 

Сarcinolysis reaction (CL-reaction) was performed 
accordingly to the patent [1], taking into account the 
following peculiarities discovered in our previous 
studies: 1) CL-reaction is mainly caused not by 
exogenous perforation of the plasmalemma but by 
programmed cell death (autophagia or apotosis) 
induced by the serum regulatory factors; 2) adequate 
cell reaction on the regulatory factors needs safe 
extracellular matrix; 3) concentration of the target cells 
in the reaction mix is an algebraic sum of two 
controversial processes: cytolysis itself and cell 
division, and so CL-reaction is a quasiperiodic 
process, its period depends on the spectra of the 
regulatory factors and may not be predicted  in each 
real experiment. 

Reaction was performed in 96-wells round-
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bottomed serologic plates (unlike the classic method 
[4], where the hematologic melangeurs were used and 
thus injection of the stop solution was impossible). 
Working solutions (1:100) of serum of the intact 
animals (non-inbred mice or rats) or healthy animals 
of the same species, sex and age been administered 
during 7 days with the drug or food being tested [2, 3], 
as well as the working suspension (2×10

6
 cells/ml) of 

the target cells (ascite Ehrlich carcinoma) were 
prepared in saline. Unlike the classic method, target 
cells were not washed off the ascitic fluid and thus 
native extracellular matrix was saved. In each well, 
100 mcl of serum working solution and then 100 mcl 
of working target cells suspension were instilled. 
Unlike  the classic method, 4 wells with identical 
reaction mix were made for each serum sample in each 
working line of wells. Then the plates were incubated 
under 37

оС. After the incubation deadline (30 min — 
for the first well in each line, 60 min — for second, 90 
min — for third и 120 min — for fourth), reaction was 
stopped (unlike  the classic method) by injection of 10 
mcl potassium dichromate saturated solution. Then the 
well content was carefully pipetted and cell 
concentration was calculated using haemocytometer or 
any automatic cell-counting device. When cell count 
in the fourth wells in all lines over, obtained amounts 
were summed in each line individually and these sums 
were used to calculate carcinolysis index (CI) of each 
experimental sample versus intact control with the 
following formula: (Σcontrol – Σexperiment) / 
Σcontrol. Ex facte, CI is positive when cell 
concentration decrease (cytolysis prevails) and 
negative when cell concentration increase (cell 
division prevails). 

To test any potential drugs, especially ones 
suggesting direct cytotoxic effect as a key 
therapeutic factor, we have designed the methods 
described in the patents [5, 6]. All measurements we 
perform with tumor (or an organ being a potential 
target for the preparation's side toxicity) materials of 
non-treated (control) and treated (experiment) animals.  
Tumor tissue or tissue of a target organ (preliminary 
weighted) we subject to lysis with an ionic detergent. 
As a detergent, for example, saturated NaCl solution in 
preliminary prepared saturated urea solution is handy. 
In these tissue lysates, we measure DNA content and 
lysate's viscosity. Then, we calculate coefficient of 
tumor sensitivity to the tested preparation (SC) or 
coefficient of side toxicity (TC) of tested preparation 
as to the certain organ using the following formula: 

 

where m — mass of the tissue sample; V — obtained 
lysate's volume; Δt — duration difference between 
equal volume of a lysate and pure lytic solution passing 
through a viscosimeter; CDNA - DNA concentration in a 
lysate or any value being in direct proportion to DNA 

concentration, for example, lysate extinction under 260 
nm. The calculation result we interpret by the 
following way: if SC>1 (TC>1), it shows therapeutic 
sensitivity of tested tumor to tested preparation (side 
toxicity of tested preparation as to tested organ), and 
this sensitivity (toxicity) is the higher the higher is SC 
(TC) value; if SC<1 (TC<1), this shows tested 
preparation promotes cell survival in tested tumor 
(organ). This method enables to evaluate therapeutic 
sensitivity of many kinds of tumors and side toxicity as 
to different organs much quicker, easier and more 
cheaply than generally and, in addition, with a standard 
method for all cases. Thus, comparison of all results 
becomes quantitative. 

Experimental tumors. The strains of the 
experimental transplantable tumors been tested in our 
experiments are listed in the descriptions of the 
separate experiments. All strains were transplanted by 
the commonly used methods. Antitumor effect of 
tested agents was evaluated by average tumor mass 
and/or dynamics of average tumor volume for the solid 
tumors, by number and volume of metastatic lesions in 
lungs for mouse Lewis lung carcinoma and B16 mouse 
melanoma, by ascites cellularity for ascitic tumor 
strains. 

Laboratory animals. All animals were bred in the 
vivarium of R.E.Kavetsky IEPOR. Species (mice or 
rats), line and sex of the animals was in agreement with 
the common standards for corresponding tumor strains. 
Initial age of the animals was near 2 months in all 
experiments. 

Statistical treatment of the data was performed 
using Student's t-criterion and, where it was necessary, 
exact Fisher's method. 

 

RESULTS AND DISCUSSION 
 

The method based on the CL-reaction was tested 
in healthy and tumor-bearing mice and rats 
administered with the following classes of foods and 
drugs [3, 7]: different composites made on the base of 
green tea extract (GTE), red wine lees (W) and lemon 
peel (L); soybean curd-like thermally treated (CLT) 
and rough (CLR) products; bilberry paste; non-
cytotoxic immunomodulators. 

The following tumor strains were used: in mice – 
Ehrlich carcinoma (ascitic and solid form), Lewis lung 
carcinoma, Ca755 mammary carcinoma, B16 
melanoma, P388 and L1210 lymphatic leukemia; in 
rats – Guerin carcinoma (a standard strain and original 
cisplatin-resistant and doxorubicin-resistant 
substrains), Walker W-256 mammary carcinosarcoma. 

In the healthy animals, CL-index of treated animals 
versus intact ones varied within the limits of (-19%) – 
(+55%) (Table 1). In the tumor-bearing animals, index of 
tumor growth retardation (TGR-index) achieved with the 
tested agents varied within the limits of (-85%) – 
(+100%) (Table 2). 

Table 1 
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Effect of the tested agents on carcinolysis activity of the healthy animals' blood serum 
Tested agent Species and strain of animals Carcinolysis index versus intact animals, % 

GTE Mice, non-inbred 28* 

Nano-GTE Mice, non-inbred 20* 

Nano-GTEW Mice, non-inbred 21* 

Nano-GTEWL Mice, non-inbred 16* 

CLT Rats, non-inbred 31* 

CLR Rats, non-inbred -9* 

Blackberry paste Rats, non-inbred 19* 

Blackberry paste Mice, C57Bl/6 55* 

Non-cytotoxic immunomodulator Rats, non-inbred 22* 

Non-cytotoxic immunosuppressor Rats, non-inbred -19* 

Note: * - difference versus  intact animals is significant (P<0,05). 
Table 2 

Antitumor effect of tested agents 
Tested agent Species and strain of animals, tumor strain Tumor growth  

retardation index, % 

GTE Non-inbred rats, Cisplatin-resistant Guerin carcinoma 22* 

Nano-GTE Non-inbred mice, sarcoma 180, solid 23* 

Nano-GTE Non-inbred mice, Ehrlich carcinoma, solid 21* 

Nano-GTE CDF1 mice, P388 ascite 9 

Nano-GTE CDF1 mice, L1210 ascite 10 

Nano-GTE C57Bl/6 male mice,  LLC (metastasis volume) 54* 

Nano-GTE Non-inbred rats, Guerin carcinoma 28* 

Nano-GTE Non-inbred rats, Cisplatin-resistant Guerin carcinoma 34* 

Nano-GTEW CDF1 mice, P388 ascite 29* 

Nano-GTEW Non-inbred rats, Guerin carcinoma 26* 

Nano-GTEW C57Bl/6 female mice, Са755 28* 

Nano-GTEW C57Bl/6 male mice, LLC (metastasis volume) 67* 

Nano-GTEW C57Bl/6 female mice, LLC (metastasis volume) 100* 

Nano-GTEWL C57Bl/6 female mice, Са755 27* 

CLT Non-inbred rats, Walker carcinosarcoma 48* 

CLT Non-inbred rats, Guerin carcinoma 21* 

CLR Non-inbred rats, Walker carcinosarcoma -26* 

CLR Non-inbred rats, Guerin carcinoma -2 

Blackberry paste Non-inbred rats, Guerin carcinoma 49* 

Blackberry paste Non-inbred mice, Ehrlich carcinoma, ascite 13** 

Blackberry paste C57Bl/6 mice, LLC (primary tumor) 49* 

Non-cytotoxic 
immunomodulator 

Non-inbred rats, Walker carcinosarcoma 49* 

Non-cytotoxic 
immunosuppressor 

Non-inbred rats, Walker carcinosarcoma -85* 

Note: * - difference versus  control is significant (P<0,05); ** - difference versus control is less significant 
(0,05<P<0,1).  
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In each case, the sign (+ or -) of these effects was 
identical if the same food or drug was applied. At the 
same time, absolute value of CL- and TGR indexes 
did not correlate significantly, if essentially different 
agents were tested.  

In contrary to this, if the tested agents were obtained 
by quantitative variations of components content in the 
same products, quite different picture was  
obtained (Fig. 1). 

 
Fig. 1. Correlation between serum carcinolysis index (CI) 
in healthy rats  and tumor growth retardation index (GRI) in 
Walker carcinosarcoma bearing rats  both fed with soybean 
protein isolate (90% of protein in dry mass) with different 
content of soybean isoflavones. 
 

Thus, our CL-test was found to be suitable for 
primary screening of foods and non-cytotoxic drugs 
but not for replacement of standard oncologic 
experiments. 

The method of lysates viscosimetry was tested in 
tumor-bearing rats with Guerin carcinoma (a standard 
strain and original cisplatin-resistant substrain with 
>80% resistance).  

SC was evaluated as to each strain, comparing 
tumor tissue after cisplatin application (experiment) 
with tumor tissue of non-treated animals (control). 
There was obtained the following (M±m): SC(standard 
strain) = 2.29±0.21; SC(resistant strain) = 1.10±0.18 
(P<0.05). As it is seen, SC value adequately reflects 
real drug-sensitivity of a tumor. 

TC was evaluated in heart and renal tissue of the 
rats with a standard Guerin carcinoma. As it is 
commonly known, cisplatin is nephrotoxic but not 
cardiotoxic substance, in contrary to doxorubicin 
which is high cardiotoxic and low nephrotoxic. Renal 
and heart tissues of cisplatin (doxorubicin) treated 
animals were compared with the analogous tissues of 
non-treated animals. There was obtained the following 
(M±m).  

For cisplatin: TC(cardiac) = 0.56±0.13;  TC(renal) 
= 1.67±0.12 (P<0.01). As it is seen, TC level 
adequately shows significant renal toxicity of cisplatin 
and cisplatin-induced compensatory reactions in 
cardiac muscle.  

For doxorubicin, an opposite situation was shown: 
TC(cardiac) = 1.75±0.16;  TC(renal) = 1.09±0.19 
(P<0.05). 

Other possible applications of CL- and 
viscosimetric methods. Seeing the results have been 
presented above, naturally appears an idea to use our 
methods in different fields of clinical oncology, 
namely: individual diagnosis, individualized therapy 
and therapy monitoring. But, most probable, these 
methods are practically useless in these fields. 

Especially, CL-reaction in our modification, as we 
think, may be applied to diagnosis at the initial stage 
of a patient checkup, but only as a kind of a non-
specific cancer test, with all precautions which are 
common for all tests of this group (taking into account 
all concomitant chronic and recent acute diseases, 
consumed drugs, alcohol and some foods, etc.).  

Direct application of CL-reaction to the  
individualized therapy is impossible. It may be 
realized only indirectly, during the therapy monitoring. 
But this way is accompanied by a few of fundamental 
difficulties, and the main of these are the followings: 
a) side toxicity of the anticancer drugs can disturb CL-
activity; b) we can verify therapeutic activity only post 
factum and only for thous therapeutic agents which 
have been also applied. That's why, we not regard CL-
reaction as a prospective method to individualize the 
anticancer therapy.  

Therapy monitoring may be executed only during 
the interval between the therapy seances, when all 
anticancer drugs an toxic metabolites would be 
eliminated out of an organism. But even under these 
conditions CL-reaction can not add any essential 
information to one obtained by the standard diagnostic 
methods, such as X-ray tomography, ultrasonic 
methods, nuclear-magnetic-resonance tomography. 

 The methods of lysates viscosimetry are a priori 
useless for a diagnosis. Their applicability to 
individualized therapy and therapy monitoring is very 
doubtful due to the same difficulties that were 
described above for CL-method. 
 

CONCLUSIONS 
 
Thus, the data of our studies permit to suggest that 

the methods described above are able to form a 
standardized complex for quick, simple and reasonably 
priced pre-non-clinical screening of wide groups of 
anticancer drugs and medical foods and  as well as 
their applying doses and schedules. 
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ПРОСТІ МЕТОДИ СКРИНІНГУ ПОТЕНЦИАЛЬНИХ ПРОТИПУХЛИННИХ АГЕНТІВ ТА ІНШИХ 
ЛІКУВАЛЬНИХ ЗАСОБІВ 

Шляховенко В.О., Орловський О.А., Залєток С.П. 

Мета: розробити швидкі, прості та маловитратні методи для попереднього скринінгу  широкого спектру лікарських 
препаратів та продуктів лікувального харчування, передбачуваних для застосування у клінічній онкології. Матеріали 
та методи. Розроблені методи засновані на оригінальній модифікації реакції канцеролізу (I група) та на 
віскозиметричному й спектрофотометричному дослідженні лізатів пухлинної тканини і тканин потенційних органів-
мішеней побічної токсичності, приготованих за допомогою детергентів (II група). Методи були апробовані на таких 
експериментальних пухлинних моделях: на мишах — карцинома Ерліха (асцитна та солідна форми), карцинома легені 
Льюіс, карцинома Ca755 молочної залози, меланома B16, лімфолейкози P388 та L1210; на щурах – карцинома Герена 
(стандартний штам та оригінальні субштами, резистентні до цисплатину і доксорубіцину), карциносаркома Уокер W-
256 молочної залози. Результати. При застосуванні методів, заснованих на реакції канцеролізу, в усіх випадках, знаки
(+ або -) модуляції канцеролітичної активності та індексу гальмування пухлинного росту були однаковими при 
застосуванні одного й того самого продукту або препарату. Водночас, абсолютне значення канцеролітичної активності 
не корелювало з індексом гальмування пухлинного росту. Віскозиметричні методи адекватно відображали a priori
відомий  терапевтичний і токсичний ефект протипухлинних препаратів. Висновок. Таким чином, обидві групи методів 
показали свою адекватність задачі попереднього скринінгу. 

Ключові слова: протипухлинні препарати, продукти лікувального харчування, доклінічні дослідження, скринінг, 
лікарська чутливість, побічна токсичність, дослідження in vivo. 

 

ПРОСЫЕ МЕТОДЫ СКРИНИНГА ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ПРОТИВООПУХОЛЕВЫХ АГЕНТОВ И ДРУГИХ 
ЛЕЧЕБНЫХ СРЕДСТВ 

Шляховенко В.А., Орловский А.А., Залеток С.П. 

Цель: разработать быстрые, простые и малозатратные методы для предварительного скрининга широкого спектра 
лекарственных препаратов и продуктов лечебного питания, предполагаемых для применения в клинической 
онкологии. Материалы и методы. Разработанные методы основаны на оригинальной модификации реакции 
канцеролиза (I группа) и на вискозиметрическом и спектрофотометрическом исследовании лизатов опухолевой ткани 
и тканей потенциальных органов-мишеней побочной токсичности, приготованих за допомогою детергентів (II група). 
Методы были апробированы на следующих экспериментальных опухолевых моделях: на мышах — карцинома 
Эрлиха (асцитная и солидная формы), карцинома легког Льюис, карцинома Ca755 молочной железы, меланома B16, 
лимфолейкозы P388 и L1210; на крысах – карцинома Герена (стандартный штамм и оригинальные субштаммы, 
резистентные к цисплатину и доксорубицину), карциносаркома Уокер W-256 молочной железы. Результаты. При 
использовании методов, основанных на реакции канцеролиза, во всех случаях, знаки (+ або -) модуляции 
канцеролитической активности и индекса торможения опухолевого роста были идентичны при применении одного и 
того же продукта или препарата. Вместе с тем, абсолютное значение канцеролитической активности не 
коррелировало с индексом торможения опухолевого роста. Вискозиметрические методы адекватно отражали a priori 
известный  терапевтический и токсический эффект противоопухолевых препаратов. Вывод. Таким образом, обе 
группы методов показали свою адекватность задаче предварительного скрининга.  

Ключевые слова: противоопухолевые препараты, продукты лечебного питания, доклинические исследования, 
скрининг, лекарственная чувствительность, побочная токсичность, исследования in vivo. 
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Актуальність. На цей час наночастинки диоксиду церію розглядаються як неорганічний антиоксидант, що здатний 
ефективно захищати живі системи від окисного стресу. З іншого боку існує певний масив даних щодо 
прооксидантних властивостей цього наноструктурованого матеріалу. У зв’язку з цим досліджено вплив наночастинок 
диоксиду церію у концентрації 10-3 М (в перерахунку на диоксид церію) на показники окисної модифікації білків 
плазми крові та еритроцарних білків в процесі зберігання крові. 
Методи. Дослідження проводили на цитратній крові білих безпородних щурів. Отриману кров було поділено на три 
групи: перша – контрольна, друга група до якої додавали стабілізуючий розчин (цитрат амонію 10-3 М), а також третя 
група крові з колоїдним розчином диоксиду церію (10-3 М в перерахунку на СеО2), стабілізованим цитратом амонію. 
Зібрану та розподілену на групи кров зберігали в холодильнику при 4оС протягом 8 діб. Окисну модифікацію білків 
визначали спектрофотометричним методом по кількісному вмісту продуктів реакції альдегідних і кетонових груп з 
2,4-динітрофенілгідразином.  
Результати. Показано, що наночасинки диоксиду церію у достатньо високій концентрації 10-3 М спричиняють 
посилення окиснення білків плазми і еритроцитів в цільній крові в процесі її зберігання. Найбільші ефекти 
прооксидантної дії цієї наноструктурованої речовини спостерігаються одразу після додавання диоксиду церію. 
Зроблено припущення, що наноструктурований диоксид церію може виступати в якості окисно-відновного буферу, 
який в окисному середовищі працює як антиоксидант, а у відновлювальному середовищі – як прооксидант. Певну 
біологічну активність демонструє стабілізатор колоїдного стану наноструктурованого диоксиду церію – цитрат 
амонію. Ймовірно, що біологічна дія пов’язана з регуляторним впливом цієї речовини на активність окремих 
ферментативних ланок антиоксидантної системи крові. 

Ключові слова: наночастинки диоксиду церію, окисна модифікація білків, кров. 

ВСТУП 
 

Сучасний стрімкий розвиток виробництва 
наноматеріалів ставить питання, з одного боку, про 
їх біологічну активність і безпечність для здоров’я 
людини, а з іншого, - про можливість 
використання в медицині, зокрема в якості 
фармакологічних, антисептичних і 
антибактеріальних препаратів. Останнім часом 
диоксид церію привертає увагу як неорганічний 
антиоксидант, що здатний ефективно захищати 
живі системи від окисного стресу [1, 2]. Аналіз 
літературних даних показує, що основний 
механізм впливу наночастинок диоксиду церію 
пов’язаний з їх здатністю контролювати 
концентрацію активних форм кисню (АФК), які 
відіграють важливу роль у механізмах 
вільнорадикального пошкодження біологічних 
молекул і АФК-залежній системі 
внутрішньоклітинної регуляції.  

Варто відмітити, що не дивлячись на певний 
масив експериментальних даних, які свідчать про 
антиоксидантні властивості диоксиду церію,  
питання його використання все ще є дискусійними, 
тому що молекулярні і клітинні механізми 
антиоксидантного впливу цього наноматеріалу 
вивчені недостатньо.  

До найважливіших регуляторних систем 
клітини, які беруть участь у адаптаційних процесах 
і регуляції метаболічних шляхів, належить 
прооксидантно-антиоксидантна система, яка 
підтримує нормальне функціонування клітини [3]. 
Загальновідомо, що в умовах окисного стресу 
переважають процеси нерегульованої модифікації 
білків, що можуть призвести до втрати їх 
біологічної активності. Традиційно значну увагу 
дослідників привертає вивчення окисної 
модифікації (деструкції) білків (ОМБ) в умовах 
розвитку вільнорадикальних патологій в тканинах 
[4]. Окиснення  амінокислот у складі білків 
призводить до їх структурних змін, які 
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проявляються агрегацією, фрагментацією, а також 
підвищеною чутливістю до протеолізу. Відомо, що 
окисна деструкція білків є одним з перших 
показників пошкодження тканини. Рівень 
альдегідних і карбонільних груп, що утворюються 
при вільнорадикальному окисненні 
амінокислотних радикалів, є головним маркером 
окисної модифікації білків [5, 6].  

З огляду на те, що кров є тією системою, на якій 
позначаються наслідки впливу тих чи інших 
захворювань, факторів довкілля, фармакологічних 
препаратів і різноманітних ксенобіотиків, 
актуальним є вивчення структурних особливостей і 
функції компонентів периферичної крові за дії на 
них досліджуваних чинників, зокрема 
наноструктурованого диоксиду церію. 
Унікальними у цьому плані є еритроцити та їхній 
основний білок – гемоглобін. Еритроцити як об’єкт 
дослідження цікаві тим, що вони відіграють 
важливу роль у транспорті О2, СО2 та продуктів 
перетворення NO  ̇ [7]. Саме тому метою нашого 
дослідження було вивчити вплив диоксиду церію 
на показники окисної деструкції білків плазми 
крові та еритроцитарних білків в процесі 
зберігання крові. 

 
МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ 
 

Дослідження проводили на крові білих 
безпородних щурів (вага 160 г, n = 15), яких 
утримували на стандартному раціоні віварію. 
Експерименти проводили згідно з національними 
«Загальними етичними принципами проведення 
експериментів на тваринах», ухваленими Першим 
Національним конгресом з біоетики (Київ, 
Україна, 2001), що узгоджуються з положеннями 
Міжнародної конвенції щодо роботи з тваринами. 

В експериментах використовували цільну кров, 
забір якої проводили з додаванням 3,8 % цитрату 
натрію (кінцеве розведення цитрат натрію : цільна 
кров = 1:9). Отриману кров було поділено на три 
групи: перша – контрольна, друга група до якої 
додавали стабілізуючий розчин (цитрат амонію 10

-

3 М), а також третя група крові з колоїдним 
розчином диоксиду церію (10-3 М в перерахунку на 
СеО2), стабілізованим цитратом амонію. Зібрану та 
розподілену на групи кров зберігали в 
холодильнику при 4

о
С протягом 8 діб. Фізичні 

властивості наночастинок диоксину церію, які 
використовували в даному досліджені, наведені в 
[8, 9].   

Для отримання плазми та гемолізату 
еритроцитів цитратну кров центрифугували при 
3000 об/хв.  протягом 5 хв. Плазму крові перед 
аналізом розводили 0,154 М розчином NaCl у 
співвідношенні 1:10. Еритроцити тричі промивали 
0,145 М розчином NaCl центрифугуючи при 3000 
об/хв протягом 10 хв. Далі здійснювали 

гіпотонічний лізис отриманих еритроцитів 
холодною дистильованою водою у співвідношенні 
1:20. Через 15 хв інкубації гемолізату в 
холодильнику його центрифугували протягом 20 
хв з метою осадження тіней еритроцитів. Для 
аналізу використовували супернатант. Паралельно 
в плазмі та гемолізаті визначали вміст білка 
спектрофотометричним методом, що необхідно 
для подальших розрахунків.  

Визначення окисної модифікації білків плазми 
крові та білків гемолізату проводили за методом [6, 
10] у власній модифікації. Даний метод заснований 
на реакції взаємодії окиснених амінокислотних 
залишків білків  з 2,4-динітрофенілгідразином (2,4-
ДНФГ)  та утворенням  при  цьому  похідних 2,4-
динітрофенілгідразону [11]. При окисненні білків 
можуть утворюватися альдегідні та кетонні групи 
амінокислотних залишків, які взаємодіють з 2,4-
ДНФГ. Відомо, що окислення залишків лізину та 
аргініну буде приводити до  утворення альдегідних 
похідних, тоді як при окисненні гістидину 
виникають кето-похідні [12]. Ступінь окисної 
модифікації білків визначали в паралельних 
пробах протягом 8 днів зберігання, а саме на 1, 3, 6 
та 8 день. Для кожного варіанту дослідження 
готували свій контроль. Альдегідні і кето-похідні 
реєстрували за допомогою спектрофотометра СФ-
26 на довжинах хвиль 370 нм та 430 нм відповідно. 
Cтупінь окисної модифікації білків виражали в 
мкМ 2,4-ДНФГ на 1 г білку, використовуючи 
коефіцієнт молекулярної екстинкції для 2,4-
ДНФГідразонів 22000 моль

-1 ·см-1. Вміст 
карбонільних груп (ступінь окисної модифікації) 
обчислювали за формулою:  

А = Vпр ΔD R/ ε CБ Vрозв, мкмоль/г білку,  
де Vпр – об’єм проби, ΔD – оптична густина, R – 
коефіцієнт розведення, ε - коефіцієнт молекулярної 
екстинції, CБ – концентрація, Vрозв – об’єм 
розведеного білку в пробі. 

Статистичну обробку результатів 
експериментів проводили  в  програмі Origin 8.0 
(OriginLab Corporation, США). Результати 
досліджень обробляли статистично з обчисленням 
середніх арифметичних величин (М), стандартної 
похибки (m). Для оцінки достовірності різниці між 
статистичними характеристиками двох 
альтернативних сукупностей даних обраховували 
коефіцієнт Стьюдента. За вірогідну вважали 
різницю середніх величин при Р<0,05. 

 
РЕЗУЛЬТАТИ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ 
 

На рисунку 1 показано вміст альдегідних груп 
білків плазми крові щурів, які визначали по 
утворенню 2,4-ДНФГідразонів на довжині хвилі 
370 нм. Найбільший вміст альдегідних груп в 
білках плазми крові був зареєстрований на початку  
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Рис. 1. Динаміка вмісту альдегідних похідних 
амінокислотних радикалів у складі білків плазми крові 
щурів в процесі зберігання крові при 4оС.  
Примітки: * - достовірні відміни порівняно з 
контролем.  
 
експерименту в перший день. В процесі зберігання 
крові цей показних достовірно знижувався 
протягом 6 діб, після чого залишався практично 
незмінним до кінця терміну спостереження.  

Ймовірно, така загальна  динаміка цього 
показника у всіх експериментальних зразках крові 
пов’язана з тим, що в процесі зберігання крові 
альдегідні групи поступово хімічно реагують з 
речовинами, що містять аміногрупи, утворюючи 
Шифові основи або інші продукти конденсації і 
подальшого окиснення.  

Звертає увагу той факт, що додавання в кров 
розчину цитрату амонію в кінцевій концентрації 
10

-3 М, який використовується в якості 
стабілізатора в колоїдних розчинах наночастинок 
диоксиду церію, є прооксидантним фактором, що 
тривалий час стимулює окиснення білкових 
молекул (рис.1). У той же час додавання в кров 
диоксиду церію в концентрації 10-3 М суттєво 
збільшує рівень окисної модифікації білків 
приблизно в 2.5 рази (рис. 1), однак в процесі 
зберігання крові прооксидантна дія диоксиду 
церію практично зникає, при цьому 
спостерігається залишкова прооксидантна дія 
стабілізатора – цитрату амонію, про що свідчить 
достовірно більш високий рівень вмісту 
альдегідних груп в білках плазми крові (рис. 1). 
Особливості початкового і кінцевого стану окисної 
модифікації білків плазми крові за показником 
рівня альдегідних груп в процесі зберігання крові 
добре видно з таблиці 1.  

Таблиця 1 
Показники окисної модифікації білків плазми крові щурів 

Показник контроль (n=10) стабілізуючий 
розчин (n=10) 

диоксид церію (n=10) 

Вміст альдегідних похідних,  
А370 мкмоль/г білку (1 день) 

7,44±0,44 12,35±1,14 17,80±0,67 

Вміст альдегідних похідних,  
А370 мкмоль/г білку (8 день) 

3,22±0,25 
P<0,05 

4,91±0,76 
P<0,05 

5,00±0,60 
P<0,05 

Р – ступінь достовірності різниць середніх відносно 1-го дня вимірювань. 
 

Аналіз динаміки вмісту кетонових похідних 
амінокислотних радикалів, що визначаються по 
оптичній густині 2,4-ДНФгідразонів на довжині 
хвилі 430 нм, в білках плазми крові щурів показує 
їх поступове накопичення в процесі зберігання 
крові в контрольних зразках. Це свідчить про те, 
що в процесі зберігання крові відбувається 
повільне спонтанне вільнорадикальне окиснення 
білків, при якому альдегідні похідні, що 
утворюються вільнорадикальному окисненні в 
першу чергу, піддаються більш глибокому 
окисненню і їх кількість зменшується (рис.1), а 
кетонові похідні залишаються і поступово 
накопичуються (рис. 2). Цитрат амонію практично 
не впливає на процес накопичення кетонових 
похідних амінокислотних радикалів в плазмі крові 
протягом тижня. Однак ця речовина пригнічує 
накопичення кетонових похідних при подальшому 
зберіганні крові.  

Додавання диоксиду церію в кров в 
концентрації 10

-3
 М відразу призводить до 

помітного зростання рівню кето-похідних 
амінокислот в білках плазми крові, що додатково 
свідчить про оксидативний характер впливу 
наночастинок диоксиду церію на білки плазми. 
Подальше зберігання крові у присутності 
наночастинок диоксиду церію супроводжується 
двократним зменшенням концентрації кетонових 
похідних амінокислот. Зменшення кількості 
кетонових груп можна, ймовірно, пов’язано з тим, 
що окисна модифікація білків призводить до 
утворення білкових агрегатів. В реакції утворення 
ковалентних міжмолекулярних зшивок приймають 
участь як альдегідні, так і кетонові хімічні групи, 
що утворились внаслідок окисної модифікації 
амінокислотних залишків.     
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Рис. 2. Динаміка вмісту кето-похідних амінокислотних 
радикалів у складі білків плазми крові щурів в процесі 
зберігання крові при 4оС. 
Примітки: * - достовірні відміни порівняно з контролем.  
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 Рис. 3. Динаміка вмісту альдегідних похідних 
амінокислотних радикалів у складі білків еритроцитів 
щурів в процесі зберігання крові при 4оС. 
Примітки: * - достовірні відміни порівняно з контролем.  
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Рис. 4. Динаміка вмісту кето-похідних амінокислотних 
радикалів у складі білків еритроцитів щурів в процесі 
зберігання крові при 4оС. 
Примітки: * - достовірні відміни порівняно з контролем.  

 

Аналіз динаміки вмісту альдегідних і кетонових 
похідних амінокислотних радикалів в білках 
цитоплазми еритроцитів показує їх поступове 
зниження в процесі зберігання крові як в 
контрольних, так і у дослідних зразках (рис. 3 і 4). 
Причина зниження рівню альдегідних похідних, 
ймовірно, є такою ж самою, як і в плазмі крові, а 
саме в процесі зберігання крові альдегідні групи 
поступово реагують з речовинами, що містять 
аміногрупи, утворюючи Шифові основи або інші 
продукти конденсації і подальшого окиснення. 
Таке зниження добре демонструють контрольні 
зразки (рис. 3). Водночас з цим, при додаванні 
цитрату амонію маємо незначне підвищення рівню 
альдегідних похідних при тривалому зберіганні 
крові протягом 8 діб, причому впродовж 
попередньої доби рівень альдегідних похідних був 
достовірно нижчим контрольних значень (рис. 3). 
Диоксид церію в концентрації 10

-3 М спричинив 
зростання цього показника протягом всього 
терміну зберігання крові, що свідчить в цілому про 
його тривалу прооксидантну дію в еритроцитах 
при такій високій концентрації цього 
наноматеріалу. 

Динаміка вмісту кетонових похідних 
амінокислотних радикалів в білках цитоплазми 
еритроцитів показує загальну тенденцію до 
зниження цього показника в процесі зберігання 
крові як в контрольних, так і у дослідних зразках 
(рис. 4). Але суттєвого впливу диксиду церію і 
стабілізуючої речовини цитрату амонію на цей 
показник, порівняно з контрольними зразками, не 
спостерігається.  

З літературних даних відомо, що окисна 
модифікація протеїнів пов’язана з їх денатурацією, 
зміною гідрофобності та підвищеною 
протеолітичною чутливістю. Денатурація та 
гідрофобність збільшуються саме на початкових 
стадіях окисної деструкції білків та розглядається 
як «сигнал» для внутрішньоклітинного протеолізу 
окиснених протеїнів [13, 14]. В результаті окисної 
модифікації  збільшується кількість гідрофобних 
залишків на поверхні глобул, що і викликає 
утворення білкових конгломератів [15]. В 
літературі достатньо детально описано структурно-
функціональні властивості компонентів крові в 
нормі та за деяких патологічних станів, що 
супроводжуються зростанням процесів вільно 
радикального окиснення [7]. Ґрунтуючись на даних 
літератури, можна припустити, що саме процеси 
агрегації білків внаслідок їх окисної модифікації і є 
головною причиною зменшення альдегідних і 
кетонових похідних в білках плазми крові і білках 
цитоплазми еритроцитів. В процесі зберігання 
крові альдегідні групи, що спонтанно утворюються 
при вільно радикальному пошкоджені білків, 
поступово реагують з аміногрупами 
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амінокислотних залишків, утворюючи 
міжмолекулярні ковалентні зшивки. Утворення 
агрегатів, ймовірно, призводить до певного 
«екранування» кетонових груп, які уварюються 
при подальшому окисненню амінокислотних 
залишків.  

Додавання наночастинок диоксиду церію у 
достатньо високій концентрації 10

-3 М спричиняє 
посилення окисних процесів. Причому найбільші 
ефекти прооксидантної дії цієї наноструктурованої 
речовини спостерігаються одразу після додавання 
диоксиду церію, тобто в перший день 
спостережень. Відомо, що наночастинки диоксиду 
церію можуть виступати як в ролі про- так і 
антиоксидантів [16-18]. Таким чином 
наоструктурований диоксид церію варто 
розглядати як окисно-відновний буфер, який в 
окисному середовищі працює як антиоксидант, а у 
відновлювальному середовищі – як прооксидант. В 
нашому експерименті цільна кров виступає як 
відновлювальне середовище, у зв’язку з чим ми 
спостерігаємо прооксидантну дію цього 
наноструктурованого матеріалу на білки плазми 
крові і білки цитоплазми еритроцитів. 
Ґрунтуючись на такому уявленні про окисно-
відновні буферні властивості диоксиду церію, стає 
ясним механізм його антиоксидантних ефектів у 
дослідженнях, в яких додатково штучно ініціювали 
процес вільно радикального окиснення [19].   

Неочікуваним результатом наших досліджень є 
певна біологічна активність цитрату амонію, який 
використовується для стабілізації колоїдного стану 
наночастинок диоксиду церію. Зокрема ця 
речовина в концентрації 10

-3 М також демонструє 
певні прооксиданті або антиоксидантні 
властивості, які, ймовірніше за все, пов’язані з 
регуляторним впливом цієї речовини на активність 
окремих ферментативних ланок антиоксидантної 
системи крові.  

 
ВИСНОВКИ 
 
Отже, результати дослідження свідчать про те, 

що наночасинки диоксиду церію у концентрації  
10

-3
 М спричиняють посилення окиснення білків 

плазми і еритроцитів в цільній крові в процесі її 
зберігання. Найбільші ефекти прооксидантної дії 
цієї наноструктурованої речовини спостерігаються 
відразу після додавання диоксиду церію.  
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EFFECT OF CERIUM DIOXIDE NANOPARTICLES ON OXIDATIVE MODIFICATION OF PROTEINS IN THE 
BLOOD DURING ITS STORAGE  

Shelyuk O.V., Moroz M.M, N, Gosteva Yu.V., Sobko V.M., Nurischenko N.E., Tseysler Yu,V.,  Spivak N.Ya., 
Zholobak N.M., Martynyuk V.S. 

Relevance. Currently ceria nanoparticles are seen as inorganic antioxidants  capable of effectively protecting living systems 
from oxidative stress. On the other hand there is a certain amount of data indicating the prooxidant properties of this 
nanos tructured material. Therefore we investigated the effect of ceria nanoparticles at a concentration of 10-3 M (in terms of 
cerium dioxide) on the oxidative modification of plasma proteins  and proteins in erythrocytes during the storage of blood. 
Methods. Citrated blood albino rats  was used in this study. The obtained blood was divided into three groups: first - control 
group, second group - a stabilizing solution (10-3M ammonium citrate), and a third group of blood - colloidal  citrate-stabilized 
ceria solution (10-3 M in terms of CeO2). The collected blood was stored in a refrigerator at 4 ° C for 8 days. Oxidative 
modification of proteins were determined by spectrophotometry to quantify the content of the reaction products  of aldehyde 
and ketone groups with 2,4-dinitrophenylhydrazine (2,4-DNPH). 
Results. It was shown that ceria nanoparticle in high  concentration of 10-3 M leads to enhanced oxidation of plasma proteins 
and red blood cells in whole blood during its  storage. The greatest prooxidant effect of this nanostructured material are 
observed immediately after the addition of cerium dioxide to blood. We supposed that nanostructured ceria dioxide can act as 
a redox buffer, which operates in an oxidizing media as an antioxidant, and in reduction media - as prooxidants . Stabilizer of 
colloidal state nanostructured ceria - ammonium citrate can influence on  on the oxidative modification of proteins . Most 
likely such biological effect of ammonium citrate  is due to its  regulatory effect on the activity of several enzymatic 
antioxidant components in blood. 

Key words: cerium dioxide nanoparticles, oxidative modification of proteins, blood. 
 

ВЛИЯНИЕ НАНОСТРУКТУРИРОВАННОГО ДИОКСИДА ЦЕРИЯ НА ОКИСЛИТЕЛЬНУЮ 
МОДИФИКАЦИЮ БЕЛКОВ КРОВИ В УСЛОВИЯХ ЕЕ ХРАНЕНИЯ 

Шелюк А.В., Мороз М.Н., Гостева Ю.В., Собко В.М., Нурищенко Н.Е., Цейслер Ю.В., Співак М.Я.,  
Жолобак Н.М., Мартынюк В.С. 

Актуальность. В настоящее время наночастицы диоксида церия рассматривают как неорганический антиоксидант, 
способный эффективно защищать живые системы от окислительного стресса. С другой стороны существует 
определенный массив данных по прооксидантным свойств этого наноструктурированного материала. В связи с этим 
исследовано влияние наночастиц диоксида церия в концентрации 10-3 М (в пересчете на диоксид церия) на 
показатели окислительной модификации белков плазмы крови и эритроцарних белков в процессе хранения крови. 
Методы. Исследования проводили на цитратной крови белых беспородных крыс. Полученная кровь была разделена 
на три группы: первая - контрольная, вторая группа в которую добавляли стабилизирующий раствор (цитрат аммония 
10-3 М), а также третья группа крови с коллоидным раствором диоксида церия (10-3 М в конечной концентрации в 
пересчете на СеО2), стабилизированным цитратом аммония. Собранную и разделенную на группы кровь хранили в 
холодильнике при 4° С в течение 8 суток. Окислительное модификацию белков определяли спектрофотометрическим 
методом по количественному содержанию продуктов реакции альдегидных и кетоновых групп  
с 2,4-динитрофенилгидразином. 
Результаты. Показано, что наночастицы диоксида церия в достаточно высокой концентрации 10-3 М вызывают 
усиление окисления белков плазмы и эритроцитов в цельной крови в процессе ее хранения. Наибольшие эффекты 
прооксидантного действия этго наноструктурированного матерриала наблюдаются сразу после добавления диоксида 
церия. Сделано предположение, что наноструктурированный диоксид церия может выступать в качестве 
окислительно-восстановительного буфера, который в окислительной среде работает как антиоксидант, а в 
восстановительной среде - как прооксидант. Определенную биологическую активность демонстрирует стабилизатор 
коллоидного состояния наноструктурированного диоксида церия - цитират аммония. Вероятно, что биологическое 
действие связано с регуляторным воздействием этого вещества на активность отдельных ферментативных звеньев 
антиоксидантной системы крови. 

Ключевые слова: наночастицы диоксида церия, окислительная модификация белков, кровь. 


