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                           ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ 

 

МЦД– метил--циклодекстрин 

ЕДТА – етилендиамінтетраоцтова кислота 

ЕГТА – етиленглікольтетраоцтова кислота 

ЦНС – центральна нервова система 

ATP (adenosine triphosphate) – аденозинтрифосфорна кислота; 

DL–TBOA (DL-threo-β-benzyloxyaspartate)–DL-трео-β-бензилоксіаспартат 

DL-TНА (DL–threo–β–hydroxyaspartate) – DL–трео-β-гідроксіаспартат 

EAAT (excitatory amino acid transporter ) – транспортер збуджувальних 

амінокислот 

GLAST – L-glutamate/L-aspartate transporter, тривіальна назва EAAT1 

GLT – glutamate transporter, тривіальна назва EAAT2 

GDH – глутаматдегідрогеназа 

HEPES – (4-(2-hydroxyethyl)-1-piperazineethanesulfonic acid) – 4-(2-

гідроксіетил)-1–піперазинетансульфонова кислота 

NMDA – N-methyl-D-aspartic acid, N-метил-D-аспартат 

АМРА – α-amino-3-hydroxy-5-methyl-4-isoxazolepropionic acid, α-аміно-3-

гідрокси-5-метил-4-ізоксазолпропіонова кислота 

NMDG – N-methyl-D-glucamine, N-метил-D-глюкамін 

SDS  (sodium dodecyl sulfate) –додецилсульфат натрію 

Tris – tris(hydroxymethyl)methylamine), трис (гідроксиметил)метиламін; 

ГАМК – -аміномасляна кислота 

ГТР – гуанозинтрифосфат 

глутамат – L- глутамінова кислота 

SNAP (soluble NSF attachment protein) – розчинні NSF зв'язуючі білки  

VAMP (vesicle–associated membrane protein) – білок, асоційований з 

мембранами везикул. 
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ВСТУП 

 

Актуальність теми. Нейрологічні та нейродегенеративні захворювання 

становлять значну проблему сучасного суспільства в усьому світі, а їх 

лікування потребує витрати значних державних коштів. Етіологію цих хвороб 

остаточно не з'ясовано, незважаючи на значні зусилля експериментаторів. 

Дослідження молекулярних механізмів розвитку нейропатологій створює 

підґрунтя та відкриває шляхи для розроблення новітнього фармакологічного 

інструментарію.  

Важкі метали вважають одним із тригерних факторів, що призводять до 

розвитку нейрологічних та нейродегенеративних захворювань. Показано,  що 

кадмій і свинець здатні накопичуватись у головному мозку, що зумовлює 

морфологічні та біохімічні зміни в центральній нервовій системі, а також 

поведінкові розлади, зниження пам'яті та інтелекту, причиною яких можуть 

бути порушення транспорту нейромедіаторів у нервових терміналях головного 

мозку [1,2]. Оксидативний стрес вважають однією з причин загибелі нейронів 

за нейродегенеративних захворюваннь. Феритин – природний протеїновий 

комплекс, що виконує роль основного внутрішньоклітинного депо заліза, 

перетворює залізо у його редокс-неактивну форму, що захищає клітину від 

ураження вільними радикалами. Феритин – це глобулярний комплекс, який 

складається з білкової глобули, всередині якої розташована неорганічна 

залізовмісна магнітна наночастинка, розмір якої становить 7–12 нм [3]. При 

інсульті, травмі мозку, хворобі Альцгеймера та нейробластомі спостерігається 

збільшення концентрації феритину у плазмі та цереброспінальній рідині. 

Позаклітинному феритину притаманна дедалі зростаюча кількість функцій, 

включаючи нещодавно описану участь у доставленні заліза у мозок, 

ангіогенезі, запаленні, імунній відповіді та канцерогенезі  [4,5].  

L-глутамат забезпечує передачу збуджувальних сигналів у центральній 

нервовій системі тварин. Цей нейромедіатор відіграє значну роль у 

функціонуванні мозку та бере участь у здійсненні його найважливіших 
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функцій, а саме навчанні та запам’ятовуванні. Порушення транспорту 

глутамату спостерігається за більшості нейрологічних захворювань. Оскільки 

надмірна активація глутаматних рецепторів та масивний вхід кальцію 

всередину нейронів може призвести до їх загибелі, надлишковий 

позаклітинний глутамат у нервовій системі має токсичні властивості. 

Термінація глутаматергічної нейропередачі відбувається шляхом поглинання 

нейромедіатору із синаптичної щілини всередину нервової клітини. Оскільки у 

синаптичній щілині відсутні ферменти, що здатні розщеплювати глутамат, на 

сьогодні це – єдиний шлях «нейтралізації» глутамату. Високоафінні 

натрійзалежні глутаматні транспортери, що локалізовані в ліпідних рафтах 

плазматичної мембрани нейронів і гліальних клітинах, забезпечують 

накопичення глутамату нервовими клітинами [6]. Na
+
/K

+
 - градієнт на 

плазматичній мембрані є рушійною силою цього процесу. Транспорт глутамату 

із цитоплазми в синаптичні везикули відбувається через везикулярні глутаматні 

транспортери за рахунок енергії протонного електрохімічного градієнта, що 

генерується везикулярною H
+
–ATPазою,.  

Роботу присвячено аналізу транспорту глутамату в нервових терміналях 

головного мозку за умов дії важких металів і феритину. Зусилля зосереджено 

на відокремленні специфічних ефектів протеїнової та неорганічної складових 

молекули феритину, що було досягнуто порівняльним аналізом ефектів 

феритину, апоферитину (білкової капсули, позбавленої магнітної 

наночастинки) та синтезованих наночастинок магнетиту і магеміту без 

покриття та покритих різними полімерами. Проведення порівняльного аналізу 

дії феритину та синтезованих наночастинок дало змогу з’ясувати, чи варто 

розглядати феритин у нейротоксикологічних дослідженнях як модель 

магнітних наночастинок, покритих полімерами, що вважають за доречне деякі 

автори [7].  

Актуальним фундаментальним завданням сучасної нейрохімії та вкрай 

перспективним у галузі нанонейротехнології є вирішення питання, чи можуть 

важкі метали, феритин, апоферитин і синтезовані наночастинки з різним типом 
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покриття впливати на ключові характеристики глутаматергічної нейропередачі, 

та визначити молекулярні механізми цього модуляторного впливу. Слід 

відзначити, що дотепер немає сполук, здатних впливати на активність 

глутаматних транспортерів, які можуть використовуватись у медицині.  

 

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

Дисертаційну роботу виконано на кафедрі біохімії ННЦ «Інститут біології та 

медицини» Київського національного університету імені Тараса Шевченка у 

рамках науково-дослідних тем: «Механізми реалізації адаптаційно – 

компенсаторних реакцій організму за умови розвитку різних патологій» (№ д/р 

0111U004648, 2011–2015 рр.) та «Механізми регуляції метаболічних процесів в 

організмі за умов розвитку патологічних станів» (№ д/р 0116 U 002527, 2016–

2018 рр.). 

Мета і завдання роботи. Метою роботи було дослідити транспорт 

глутамату в нервових терміналях головного мозку за дії важких металів, 

феритину, апоферитину і синтезованих наночастинок магнетиту та магеміту з 

різними типами покриття. Відповідно до зазначеної мети було поставлено такі 

завдання: 

1) Визначити, чи є ефективним, постійним та динамічним гомообмін глутамату 

крізь плазматичну мембрану нервових терміналей; провести диференціацію 

пресинаптичних процесів і з’ясувати, зміни яких характеристик транспорту 

глутамату є найбільш вразливими для глутаматергічної нейропередачі. 

2) Дослідити вплив важких металів на накопичення глутамату нервовими 

терміналями та синаптичними везикулами у дигітонінпермеабілізованих 

нервових терміналях, а також їх вплив на протонний градієнт ізольованих 

синаптичних везикул. 

3) Проаналізувати дію протеїнового комплексу феритину на позаклітинний 

рівень та транспортерзалежне накопичення глутамату в нервових 

терміналях. З використанням інгібіторів глутаматних транспортерів 
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з’ясувати, чи заважають вони феритину змінювати швидкість накопичення 

глутамату нервовими терміналями. 

4) Дослідити дію феритину на ацидифікацію синаптичних везикул і тонічне 

вивільнення глутамату із нервових терміналей. 

5) З використанням апоферитину (білкової капсули, позбавленої магнітної 

наночастинки) встановити вплив білкової складової молекули феритину на 

позаклітинний рівень глутамату і транспортеропосередковане накопичення 

глутамату нервовими терміналями.   

6) З використанням наночастинок магнетиту та магеміту з різним типом 

покриття проаналізувати можливу дію неорганічної складової молекули 

феритину на мембранний потенціал, протонний градієнт синаптичних 

везикул, початкову швидкість накопичення глутамату та позаклітинний 

рівень глутамату в нервових терміналях. 

7) З’ясувати можливість маніпуляції нервовими терміналями за допомогою 

магнітних наночастинок, застосовуючи зовнішнє магнітне поле. 

 

Об’єкт дослідження: екзоцитоз та активний транспорт глутамату в 

нервових терміналях головного мозку щурів. 

 

Предмет дослідження: регуляція процесів високоафінного 

натрійзалежного накопичення глутамату, тонічного та стимульованого 

деполяризацією плазматичної мембрани вивільнення глутамату в нервових те 

 

Методи дослідження: препаративна біохімія, лазерна кореляційна 

спектроскопія, проточна цитометрія для порівняльної характеристики розміру і 

гранулярності нервових терміналей, спектрофлуориметричні методи для 

визначення закислення синаптичних везикул, радіоізотопні методи для аналізу 

накопичення та вивільнення глутамату, методи спектрофотометрії для 

визначення кількості білка та статистичні методи. 
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Наукова новизна одержаних результатів. Дисертаційна робота становить 

комплексне дослідження системи активного транспорту глутамату в нервових 

терміналях головного мозку за дії феритину та важких металів. Уперше 

показано існування динамічного гомообміну глутамату крізь плазматичну 

мембрану, проведено диференціацію пресинаптичних процесів та виявлено їх 

уявну подвійність. Встановлено нові нейромодулювальні властивості важких 

металів та протеїнового комплексу феритину. Вперше доведено, що кадмій та 

свинець знижують, проте марганець не змінює, протонний градієнт ізольованих 

синаптичних везикул і накопичення глутамату нервовими терміналями та 

синаптичними везикулами у дигітонінпермеабілізованих нервових закінченнях. 

Уперше з’ясовано, що протеїновий комплекс феритин збільшує позаклітинний 

рівень глутамату в нервових терміналях, що зумовлено зниженням 

транспортеропосередкованого накопичення нейромедіатору. Застосування 

інгібіторів глутаматних транспортерів не перешкоджає здатності феритину 

гальмувати накопичення глутамату нервовими терміналями. Уперше доведено, 

що феритин знижує ацидифікацію синаптичних везикул і тонічне вивільнення 

L-[
14

C]глутамату із нервових терміналей. З використанням апоферитину 

вперше встановлено специфічні ефекти білкової складової молекули феритину, 

а саме: апоферитин, подібно до феритину, здатен збільшувати позаклітинний 

рівень L-[
14

C]глутамату і зменшувати транспортерзалежне накопичення L-

[
14

C]глутамату нервовими терміналями. Уперше здійснено відокремлення 

специфічних ефектів білкової та неорганічної складових молекули феритину на 

транспорт глутамату в нервових терміналях. З’ясовано механізми, за яких 

вищезазначені зміни можуть бути залучені до розвитку патологічних процесів у 

нервовій системі, і навпаки, у нейропротекції. Доведено, що в центральній 

нервовій системі екзогенний феритин може модулювати гомеостаз глутамату 

залізозалежним та залізонезалежним шляхом.  

 

Практичне значення одержаних результатів. Окрім фундаментального 

значення результати роботи становлять суттєвий прикладний інтерес, оскільки 
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показана можливість маніпуляції нервовими терміналями, міченими -Fe2O3 

наночастинками, покритими D-манозою, і Fe3O4 наночастинками, покритими 3-

амінопропіл(діетокси)метилсиланом, зовнішнім магнітним полем. Доведено 

відсутність впливу наночастинок Fe3O4 та -Fe2O3 без покриття, та покритих 

певними полімерами, на протонний градієнт синаптичних везикул, мембранний 

потенціал, початкову швидкість накопичення L-[
14

C]глутамату та 

позаклітинний рівень глутамату в нервових терміналях. Запатентовано нові 

нейромодулювальні ефекти екзогенного позаклітинного феритину щодо 

збільшення позаклітинного рівня глутамату та дисипації протонного градієнта 

синаптичних везикул у нервових терміналях (патент № 93636 та № 93637 

України, 2014 р). Крім того, вперше доведено, що феритин не може бути 

використаний як модель магнітних наночастинок, покритих полімерами. 

Вищезазначені нові властивості феритину та магнітних наночастинок 

слугуватимуть основою подальших біотехнологічних розробок та в галузі 

нейротераностики.  

 

Особистий внесок здобувача. У процесі виконання дисертаційної роботи 

автором проаналізовано наукову літературу за темою дослідження. 

Дисертантом разом із науковим керівником розроблено ідеологію дослідження, 

програму проведення експериментів, підібрано адекватні методи вирішення 

поставлених завдань та проведено обговорення результатів. Дисертант особисто 

проводив роботу з експериментальними тваринами, основний обсяг 

експериментальної роботи здійснено дисертантом власноруч або за 

безпосередньою його участю. Через складність експериментальної роботи з 

використанням радіоактивно міченого глутамату та неможливість проведення 

експерименту одним співробітником більшість таких досліджень виконано 

спільно з науковим співробітником відділу нейрохімії к.б.н. Н. В. Крисановою, 

молодшим науковим співробітником к.б.н. Р. В. Сівко та науковим 

співробітником к.б.н. Л. О. Касаткіною. Визначення розміру синаптосом 

методом фотонної кореляційної спектроскопії було проведено за участю 
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старшого наукового співробітника лабораторії оптичних методів дослідження 

к.х.н. О. Ю. Чуніхіна. Обробку отриманих результатів та написання тексту 

дисертаційної роботи виконано безпосередньо здобувачем. Друковані праці 

підготовані за безпосередньою участю автора.  

 

Апробація результатів дисертації. Основні результати роботи 

доповідалися і були представлені на 11 вітчизняних та міжнародних 

конференціях, конгресах і з’їздах: 7-,8-,9-й та 10-й Щорічних конференціях 

наукового Консорціуму «Bridges in Life Science», RECOOP HST, Будапешт, 

Угорщина (2012), Спліт, Хорватія ( 2014), Вроцлав, Польща (2015),  Прага, Чехія 

(2015); конференції Федерації європейських біохімічних товариств, 3th FEBS 

Congress Прага, Чехія (2009); FEBS ‒ EMBO 2014 Conference, Париж, Франція 

(2014); 6-й міжнародній науковій та технічній конференції «Cенсорна 

електроніка і мікросистемні технології», 10-у Українському біохімічному з’їзді, 

Одеса, Україна (2010); 7-й Парнасівській конференції, Ялта, Україна (2009); 14-

й Українській конференції з космічних досліджень, Ужгород, Україна (2014), 

конференції «Адаптаційні стратегії живих систем», Новий Світ, Україна (2012). 

 

Публікації. За темою дисертації опубліковано 1 статтю у вітчизняному та 9 

статей у міжнародних наукових фахових виданнях, 2 патенти та 11 тез 

доповідей у збірниках матеріалів наукових конференцій та з’їздів. 
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РОЗДІЛ 1 

 

ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ 

 

1.1. Процес нейротрансмісії у центральній нервовій системі як каскад 

скоординованих реакцій 

 

Комунікацію та інтеграцію всіх процесів життєдіяльності організму 

здійснює центральна нервова система (ЦНС). Нейротрансмісія – це каскад 

скоординованих реакцій, центральну роль в яких виконують нейромедіатори – 

низькомолекулярні хімічні сполуки різної природи. Незважаючи на інтенсивні 

дослідження процесу нейротрансмісії, розуміння всієї сукупності подій в пре- і 

постсинаптичних частинах синапсу у вигляді ланцюгових і розгалужених 

процесів є недостатнім. Детальне дослідження складного багатостадійного 

процесу нейротрансмісії є вкрай необхідним для розвитку фундаментальної 

нейрохіміїї, для визначення механізмів розвитку патологічних станів у нервовій 

системі, а також їх запобігання та лікування.  

Взаємодія між двома основними процесами нервової діяльності, а саме – 

збудженням і гальмуванням – є основою складної функціональної організації 

ЦНС (рис.1). Передача сигналу збудження і гальмування відбувається за 

участю нейромедіаторів. Нейромедіатори забезпечують передачу інформації 

від одного нейрона на інший або на ефекторну клітину. Вирішальне значення 

для нормального функціонування мозку мають складна взаємодія між 

нейромедіаторопосередкованими процесами та баланс між процесами 

збудження і гальмування у мозку. Основною мікроструктурою, що забезпечує 

передачу інформації від одного нейрона до іншого є синапс (рис. 2). В основі  

синаптичної  передачі лежать складні транспортні процеси. Комунікація 

нейронів забезпечується вивільненням нейромедіаторів із пресинаптичних 

нервових терміналей та їх взаємодією зі специфічними структурами – 

рецепторами постсинаптичних нейронів. Основним механізмом вивільнення 
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нейромедіаторів із пресинаптичних нервових терміналей є кальційзалежний 

екзоцитоз, стимульований деполяризацією плазматичної мембрани, зокрема 

злиття синаптичних везикул з плазматичною мембраною. Процес вивільнення 

нейромедіаторів шляхом екзоцитозу є строго контрольованим і відбувається у 

відповідь на потенціал дії у пресинапсі. Зміна потенціалу плазматичної 

мембрани пресинапсу призводить до зміни провідності потенціалкерованих 

Са
2+

 каналів, це забезпечує вхід Са
2+

 з позаклітинного середовища в нервові 

терміналі та як наслідок, активацію процесу злиття синаптичних везикул з 

плазматичною мембраною і вивільнення нейромедіаторів у синаптичну щілину.  

 

 

 

Рис.1. Нейротрансмісія – це каскад скоординованих реакцій збудження та 

гальмування. 

ГАМКергічна  
терміналь 

Глутаматергічна  
терміналь 
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Рис. 2. Структура синапсу (згідно з [6]) 

 

Упродовж тривалого часу було загальноприйнятим, що підвищення 

концентрації нейромедіаторів у синаптичній щілині, яке стимулюється 

потенціалом дії, є виключно наслідком реалізації процесу екзоцитозу, і отже 

єдиним джерелом  нейромедіатора є синаптичні везикули. Але накопичений за 

останній час експериментальний матеріал свідчить, що під час розвитку 

патологічних процесів (ішемія, епілепсія), а також у разі застосування 

нейроактивних фармацевтичних препаратів процес нейротрансмісії може бути 

стимульований вивільненням нейромедіаторів з невезикулярного пулу. Це 

означає, що транспортери нейромедіаторів плазматичної мембрани можуть не 

лише активно впливати на етап термінації процесу передачі нейронального 

сигналу, але й модулювати відповідь постсинаптичного нейрона або виступати 

в ролі стимулятора процесу нейротрансмісії.  

Відповідно до класичної теорії нейропередачі комунікація нейронів є 

односпрямованою, тобто від пресинаптичної терміналі до постсинаптичних 

рецепторів. Дослідження механізмів нейропередачі показали, що рецептори 
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нейромедіаторів розташовані не тільки на постсинаптичній ділянці синапсу, але 

й на плазматичній мембрані пресинаптичних терміналей. Це відкриття 

покладено в основу нової концепції щодо механізмів передачі інформації за 

участю пресинаптичних рецепторів – існування зворотного зв’язку, тобто 

передачі інформації з синаптичної щілини до нервової терміналі, з якої 

відбувається вивільнення нейромедіаторів. Відкриття на нервових терміналях 

не тільки авторецепторів, але й гетерорецепторів, тобто рецепторів тих 

нейромедіаторів, які не синтезуються і не вивільнюються з даної нервової 

терміналі, ставить питання щодо можливості комунікації нейронів за умов 

відсутності між ними прямого синаптичного контакту. Вважають, що в 

центральній нервовій системі несинаптична передача може бути засобом як 

міжнейрональної комунікації, так і комунікації нейронів і гліальних клітин. Ця 

концепція дає нове уявлення про роль пресинаптичних іоно- та метаботропних 

рецепторів у регуляції процесу вивільнення нейромедіаторів, джерела 

екстрасинаптичних сигнальних молекул, а отже й на механізми синаптичної 

пластичності. Пресинаптичні авто- і гетерорецептори є мішенями для багатьох 

фармакологічних сполук, що мають властивості агоністів, антагоністів та 

модуляторів  рецепторів.  

У дослідженнях процесу нейросекреції, які проводились у рамках даної 

дисертаційної роботі, основну увагу було зосереджено на детальному вивченні 

й аналізі шляхів регуляції тих процесів у пресинаптичному нервовому 

закінченні, які безпосередньо відповідають за швидкі зміни концентрації 

нейромедіаторів у синаптичній щілині. Особливу увагу було приділено як 

дослідженню внутрішньоклітинних процесів, наслідком яких є підвищення 

концентрації нейромедіаторів в синаптичній щілині за відсутності стимуляції 

процесу екзоцитозу, так і механізмам, що забезпечують швидке видалення 

нейромедіаторів із синаптичної щілини після екзоцитозу і акумуляцію їх у 

синаптичних везикулах пресинаптичного нервового закінчення.  
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1.2. Глутамат – основний збуджувальний нейромедіатор у центральній 

нервовій  системі 

 

На цей час відомо, що одним з основних збуджувальних нейромедіаторів в 

організмі тварин більшості систематичних груп є амінокислота – глутамат [8–

10]. Він бере участь у здійсненні більшості функцій головного мозку, зокрема 

розпізнаванні, пам'яті, навчанні тощо. Характерною рисою патогенезу майже 

всіх нейрологічних захворювань є порушення транспорту глутамату.  

Мозок містить велику кількість глутамату, приблизно 5 – 15 ммоль на 1 кг 

живої маси (залежно від відділу мозку), причому лише незначна частина 

нейромедіатора міститься в позаклітинній рідині. Найбільша кількість 

глутамату виявлено в нервових закінченнях [11], де його концентраційний 

градієнт на плазматичній мембрані дуже великий, причому 

внутрішньоклітинний вміст нейромедіатора відрізняється від позаклітинного в 

кілька тисяч разів. Показано з використанням методу мікродіалізу, що 

позаклітинна концентрація глутамату в природних умовах становить 1 – 4 мкМ 

[12–14], за іншими даними, концентрація глутамату в позаклітинному 

середовищі становить 3 – 4 мкМ, а в цереброспинальній рідині  ~ 10 мкМ [15–

17]; на мозкових зрізах виявлено значно меншу позаклітинну концентрацію 

нейромедіатора [18–20]. Наприклад, у роботі [21] її було зареєстровано на рівні 

25 нМ. Термодинамічні розрахунки прогнозують ще нижчу, а саме 2 нМ, 

зовнішню концентрацію глутамату [22], однак постійне нестимульоване 

вивільнення нейромедіатора призводить до підвищення його рівноважного 

рівня в позаклітинному середовищі [20, 23–25]. Слід зазначити, що розподіл 

глутамату між внутрішньоклітинним і позаклітинним простором знаходиться в 

динамічній рівновазі, оскільки цей нейромедіатор постійно звільняється з 

клітин і закачується в них знову. При падінні енергетичних показників 

нейронів глутамат вивільнюється з нервової клітини в позаклітинний простір. 
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1.3. Високоафінні натрійзалежні транспортери глутамату в 

пресинаптичних нервових терміналях 

 

Процес, коли молекули нейромедіатору «проштовхуються» через канал 

проти градієнта концентрацій разом з одним чи декількома іонами, що 

рухаються за градієнтом концентрації, називається вторинним активним 

транспортом нейромедіаторів. Навпаки, іонні канали тільки виконують функцію 

пропуску іонів за градієнтом концентрації. Функції транспортерів та каналів 

поєднують у собі деякі білки. Припускають, що деякі з транспортерів, зокрема 

-аміномасляної кислоти, дофаміну, норадреналіну, проліну та серотоніну,  

пропускають іони у процесі, який термодинамічно не пов’язаний із 

транспортуванням нейромедіатору.  

Єдиним способом видалення глутамату з позаклітинного середовища є його 

зворотне накопичення всередині клітини. На сьогодні не виявлено ферментів, 

здатних ефективно метаболізувати глутамат у позаклітинному просторі. 

Накопичення глутамату здійснюється високоафінними натрійзалежними 

транспортерами глутамату (рис. 3, А), які використовують Na
+
/K

+
 

електрохімічний градієнт плазматичної мембрани як рушійну силу 

транспортного процесу [6, 26–40]. Беручи до уваги значну кількість глутамату в 

мозку і важливість підтримки низького рівня нейромедіатору в синаптичній 

щілині, логічно припустити, що система його накопичення має бути 

швидкодійною і надзвичайно ефективною. 
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А 

     

 

Б 

                     

 

Рис. 3. Функціонування транспортерів глутамату в прямому (А) та зворотньому 

(Б) напрямках 

  

На цей час ідентифіковано п'ять типів глутаматних транспортерів  ЕААТ1-5 

(рис. 4). Транспортери складаються приблизно з 500–600 амінокислотних 

залишків і є гомологічними на 50–60% [41]. EAAT1 експресується в ЦНС в 

астрогліальних клітинах, EAAT2 виявлено в астрогліальних клітинах і в 

нейронах, EAAТ3 міститься тільки в нейронах, EAAT4 експресується в 

Пуркіньє клітинах мозочка, EAAT5 – у біполярних нейронах і 

фоторецепторних клітинах сітківки. Усі відомі типи транспортерів здійснюють 

транспорт глутамату, а також L- і D-аспартату. Іони Na
+ 

необхідні для 
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зв'язування глутамату, а К 
+
 – для його транспорту [28, 42–44].  За відсутності 

К
+
 (а також рубідію та цезію, що можуть його замінити) відбувається тільки 

обмін зовнішнього та внутрішнього субстратів у співвідношенні 1 до 1, тобто 

транспортний цикл не є повний. Точну стехіометрію транспортного процесу до 

кінця не з'ясовано, і не виключено, що для різних типів транспортерів ЕААТ1-5 

вона є не однаковою. Опинившись усередині, цитоплазматичний глутамат 

може транспортуватися назовні, так само, як може і вивільнитись у 

позаклітинний простір або у цитозоль разом з Na
+
. Від’ємний потенціал на 

мембрані посилює накопичення глутамату, а деполяризація – пригнічує. 

Розрахунки показують, що енергія, споживана транспортерами глутамату в корі 

головного мозку, становить близько 2% від загальної енергії, споживаної 

тканиною [45]. Процес транспорту є електрогенним, тобто сумарний 

позитивний заряд рухається всередину клітини і може бути стимульований 

негативним мембранним потенціалом. Глутаматний транспортер здатен 

здійснювати неповні цикли обміну, оскільки його транспортний цикл є 

зворотним на всіх стадіях (рис. 3, Б). За певних умов, наприклад у разі зміни 

енергетичного статусу клітини, транспортний цикл може бути зворотним на 

всіх стадіях, у такому разі транспортери функціонують в обох напрямках. 

Загибель нейронів та глутаматну нейротоксичність унаслідок надмірної 

стимуляції рецепторів спричинює тривале підвищення позаклітинної 

концентрації глутамату. Водночас певний рівень позаклітинного глутамату є 

необхідним для тонічної активації пре- та  постсинаптичних глутаматних 

рецепторів за відсутності стимулу. 
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Рис. 4. Топологія глутаматних транспортерів  ЕААТ 1 (А) та ЕААТ 2 (Б) (згідно 

з [6]) 

 

Аніони можуть модулювати транспорт глутамату, незважаючи на те, що 

глутаматні транспортери не потребують аніонів для нормального 

функціонування, та попре те, що потік аніонів термодинамічно не пов’язаний з 

процесом транспорту глутамату. Зв’язування аніонів транспортерами може 

впливати на їх конформацію та уповільнювати транспорт глутамату.  

 

1.4.  Стимульований екзоцитоз – один з основних механізмів 

вивільнення глутамату з пресинаптичних нервових терміналей  

 

У пресинаптичних нервових терміналях глутамат використовується 

переважно як нейромедіатор. Глутамат вивільнюється шляхом екзоцитозу із 

синаптичних везикул, які відіграють головну роль у здійсненні синаптичної 

передачі [46–55]. До основних функцій синаптичних везикул належать 

накопичення, зберігання та вивільнення нейромедіатору з нервової терміналі. 

Існує два класи везикул. У малих «прозорих» везикулах, які є спеціалізованими 

 

  Б 
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органелами синапсів, акумулюються непептидні нейротрансмітери, такі як 

глутамат, γ-аміномасляна кислота, ацетилхолін, гліцин. У великих електронно–

щільних везикулах накопичуються пептиди і біогенні аміни (дофамін, 

норадреналін, гістамін, серотонін). Такі везикули є основними секреторними 

органелами нейроендокринних клітин. Малі та великі везикули мають спільні 

фундаментальні ознаки екзоцитозу, але різний біогенез і свої особливості 

механізму стимуляції екзоцитозу. У глутаматергічних синапсах 

нейромедіатор транспортується у везикули за допомогою специфічних 

транспортерів. Ці транспортери істотно відрізняються від тих, що 

локалізовані у плазматичній мембрані. Везикулярний  транспорт  глутамату  

має  нижчу  афінність (Km  близько 1 мM) та високу специфічність до L-

глутамату і не залежить від концентрації іонів Na
+
 та К

+
. In vivo аспартат 

також може потрапляти у везикули, але везикулярні глутаматні 

транспортери його не захоплюють [6]. За рахунок енергії електрохімічного 

градієнта протонів ΔΨ, що генерується H
+
-ATPазою V-типу відбувається 

транспорт глутамату до синаптичних везикул. Для всіх нейромедіаторів, що 

накопичуються у везикулах, характерний Н
+
-опосередкований механізм 

транспорту [53]. Транспорт глутамату пов’язаний з концентрацією іонів хлору, 

на відміну від інших везикулярних систем транспорту нейромедіаторів. У 

синаптичних везикулах, у нормі, концентрація глутамату становить 0,1 М. 

Транспортери починають працювати у зворотному напрямку, вивільнюючи 

глутамат з везикул, за відсутності Mg
2+ 

та АТР, що необхідні для роботи 

протонної помпи. 

Останній етап екзоцитозу, результатом якого є вихід вмісту везикул за межі 

клітини, є злиття мембран внутрішньоклітинних секреторних везикул із 

плазматичною мембраною (рис. 5). Цей процес може бути конститутивним або 

регульованим. У конститутивному екзоцитозі беруть участь везикули, що 

відділяються від трансцистерн комплексу Гольджі та швидко зливаються з 

плазматичною мембраною. Під час регульованого екзоцитозу спеціалізовані 

секреторні везикули лише після отримання клітиною певного стимулу 
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зливаються з плазмалемою. Ця секреторна система функціонує з високою 

топологічною точністю і швидкістю. Унікальний шлях секреції 

нейромедіаторів небілкової природи мають усі клітини нервової системи, крім 

конститутивних секреторних шляхів і регульованої секреції нейропептидів. За 

екзоцитозу площа плазматичної мембрани збільшується унаслідок 

вбудовування  мембрани синаптичної везикули у плазматичну мембрану. 

Ендоцитоз відбувається для того, аби запобігти такому дисбалансу. Утворення 

нової синаптичної везикули шляхом ендоцитозу (вп’ячування пресинаптичної 

мембрани) відбувається відразу після злиття пресинаптичної та везикулярної 

мембран і вивільнення нейромедіатору [46]. Полімеризація білка клатрину 

відбувається на внутрішній стороні плазмалеми, у місці майбутнього 

ендоцитозу. Утворена клатринова сітка спричинює інвагінацію мембрани, яка 

перетворюється на «облямований пухирець». Слід зазначити, що 

стимульований деполяризацією плазматичної мембрани кальційзалежний 

екзоцитоз є основним механізмом вивільнення глутамату з пресинаптичних 

нервових терміналей.  

 

 

 

Рис. 5. Екзоцитоз 
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1.5. Роль холестеролу в синаптичній трансмісії 

 

Холестерол є одним з основних компонентів біологічних мембран. Від 

вмісту холестеролу в мембрані залежить функціонування більшості 

трансмембранних білків, зокрема транспортерів, рецепторів та іонних каналів. 

Деякі білки функціонують тільки у вузькому діапазоні концентрацій 

мембранного холестеролу. Зниження або підвищення концентрації холестеролу 

призводить до зміни у фізичних властивостях біологічних мембран, що впливає 

на перехід білків з однієї конформації в іншу, а це, у свою чергу, змінює їх 

функціонування [56–63]. Також шляхом безпосередньої взаємодії з 

мембранними білками холестерол може впливати на їхні функції [57]. 

Найбільша кількість, а саме чверть вільного холестеролу, сконцентрована у 

нервовій системі, хоча холестерол міститься у всіх мембранах евкаріотів. До 

змін концентрації мембранного холестеролу надзвичайно чутливим є процес 

передачі нервового імпульсу. Для розвитку ЦНС, процесу синаптогенезу, 

виживання нейронів та гліальних клітин, синаптичної організації, рециклінгу 

синаптичних везикул необхідно підтримувати певну концентрацію 

холестеролу. Холестерол синтезується в клітинах мозку та майже не 

транспортується через гемато-енцефалічний бар’єр. Основну його кількість у 

мозку синтезують гліальні клітини, особливо олігодендроцити [56–63].  

В останні роки значну увагу сфокусовано на ролі мембранного холестеролу 

в регуляції клітинних функцій [64–73]. Збагачені сфінголіпідами і 

холестеролом мікродомени біологічних мембран називають ліпідними 

рафтами, тобто холестерол розподілений мембраною нерівномірно. 

Спостерігається великий інтерес до дослідження ліпідних мікродоменів 

плазматичної мембрани. Ліпідні рафти формуються в комплексі Гольджі і 

присутні в збудливих та незбудливих клітинах у практично всіх видів тварин 

[57,58] та є динамічними структурами. Для цих структур характерна 

нерозчинність в неіонних детергентах Triton X–100 і Brij 96 [74]. Вони вкрай 

малі за розміром (приблизно від кількох десятків до сотень нанометрів у 
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діаметрі), але за дії певних стимулів можуть формувати великі (до декількох 

мікрометрів) структури. Можливо, мікродомени асоційовані з цитоскелетом 

[75–77]. Ліпідні рафти залучені до процесу компартменталізації білків і 

розділення різних біологічних функцій. Багато з молекул, які беруть участь у 

клітинній сигналізації, локалізовані в ліпідних мікродоменах. Наявність певних 

пострансляційних модифікацій, найчастіше  залишків пальмітинової та 

міристинової кислот, глікозилфосфотидилінозитолу, є характерною для білків, 

що вбудовані в ліпідні рафти.  На відміну від рідкого фосфоліпідного оточення, 

ліпідний бішар  холестеролзбагачених мікродоменів структурований та щільно 

упакований. Холестерол у складі ліпідних рафтів перебуває у рівновазі з 

холестеролом, що розчинений у рідкому фосфоліпідному оточенні. Ліпідні рафти 

руйнуються у разі зменшення кількості холестеролу в мембрані. За певних умов 

холестеролзбагачені мікродомени можуть об’єднуватись у структури розміром до 

декількох мікрометрів, але зазвичай їх розмір становить близько 50–200 нм. 

Мікродомени мають різні фізичні властивості, відрізняються за ліпідним 

складом, за локалізованими у них білками та відіграють різну роль у 

функціонуванні клітини. За допомогою використання Triton X-100 показано 

існування холестеролнезалежних ліпідних мікродоменів, виділених з 

епітеліальних клітин. Висока концентрація сфінголіпідів призводить до 

утворення упорядкованої фази навіть за відсутності холестеролу.  

У ліпідних рафтах локалізована велика кількість білкових молекул, що 

беруть участь у процесі нейротрансмісії. З ліпідними рафтами асоційовані 

SNAP–25, VAMP2 та синтаксин − білки, задіяні в процесі екзоцитозу [76]. 

Таким чином, ліпідні рафти забезпечують рухливість клітин та зміну або 

підтримання їхньої форми, й залучені до процесу передачі нервового імпульсу. 

Зниження рівня холестеролу призводить до змін у розподілі іонних каналів та 

білків, що беруть участь у екзоцитозі, порушенні функціонування багатьох 

рецепторів нейромедіаторів і транспортерів нейромедіаторів у плазматичній 

мембрані [72, 76, 77]. Від рівня холестеролу в мембрані залежить також 

активність кальцієвих, натрієвих та калієвих каналів [57, 66, 67]. Як було 
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зазначено вище,  синаптичні везикули та плазматичні мембрани, до складу яких 

входить холестерол, є учасниками процесу екзоцитозу.  Синаптичні везикули є 

збагаченими на холестерол, оскільки у них міститься більше холестеролу, ніж у 

усіх інших внутрішньоклітинних органелах. У везикулярній мембрані 

співвідношення холестерол/фосфоліпіди − від 0,4 до 0,6. Холестерол може 

впливати на процес злиття синаптичних везикул як через безпосередній вплив 

на стан мембран (змінює «жорсткість» мембрани), що зливаються, так і 

опосередковано, через взаємодію з білками, що беруть безпосередню участь у 

процесі злиття або у транспорті кальцію. Мають право на існування дві 

специфічні думки щодо ролі холестеролу в процесі злиття мембран [61, 69, 71]. 

Він слугує організатором структури та негативної кривизни мембран, що в 

комплексі із синаптичними білками робить внесок в ефективність 

кальційзалежного злиття мембран. Було встановлено, що ефективність 

синаптичної передачі модулюється зниженням вмісту холестеролу, що 

порушує утворення комплексу між синаптофізином, головним білком 

синаптичних везикул, який специфічно зв’язує холестерол, та синаптобревіном. 

Розширюючи білкову пору злиття, холестерол може сприяти злиттю сусідніх 

мембран [61, 69, 71]. Відомо, що дефіцит холестеролу є характерною ознакою 

патогенезу нейродегенеративних захворювань, таких як хвороба Альцгеймера 

та Німана–Піка типу С. 

Для маніпуляцій з концентрацією холестеролу в плазматичній мембрані 

нервових терміналей у дисертаційній роботі використовували  метильований 

циклічний олігосахарид, що складається із семи молекул β(1-4)-глюкопіранози 

‒ метил--циклодекстрин (МЦД) [78–83] (рис. 6). 
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Рис. 6. Структура молекули метил-β-циклодекстрину 

 

Молекула МЦД має як гідрофобні, так і гідрофільні властивості. МЦД 

добре розчиняється у воді й може утворювати водорозчинні комплекси з 

холестеролом та іншими гідрофобними речовинами завдяки тому, що зовнішня 

поверхня його молекули гідрофільна, а метильні групи, розташовані всередині, 

утворюють гідрофобну порожнину. Порівняно з іншими ліпідами афінність 

МЦД до холестеролу є значно більшою. За контакту МЦД з біологічними 

мембранами відбувається процес видалення з них холестеролу. Також 

комплекс МЦД–холестерол може бути використаний і для насичення мембран 

холестеролом. Показана наявність двох пулів холестеролу: швидкого з 

напівперіодом транспорту 19–23 с та повільного з напівперіодом транспорту 

15–30 хв, що доводить кінетика процесу видалення холестеролу із мембрани за 

допомогою МЦД. Вважають, що швидкий пул холестеролу може повністю 

відновлюватися протягом 40 хв через його транспортування із 

внутрішньоклітинних депо. При 37 
o
C напівперіод переносу холестеролу з 

ліпідного бішару дорівнює приблизно 1 с [78–83]. Аналіз даних літератури 

свідчить, що дослідження з використанням МЦД як акцептора холестеролу 

проводять після різних проміжків часу інкубації МЦД з клітинами, а також як 

після видалення МЦД із середовища інкубації, так і в його присутності. 

Важливо зазначити той факт, що циклодекстрини значно полегшують 

потрапляння ліків до мозку за умов їх використання як переносників 
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лікарських препаратів. Здатність циклодекстринів за довготривалої дії 

проходити крізь гематоенцефалічний бар’єр було встановлено у дослідженнях з 

використанням модельної системи. Зокрема, за концентрації 1 мМ деяка 

кількість циклодекстринів (10–25%) може проходити крізь цей бар’єр. 

Відповідно, з вищезазначеного можна зробити висновок, що зручним, 

адекватним та загальноприйнятим методичним підходом є використання МЦД 

для маніпуляції рівнем холестеролу в мембрані нервових терміналей [78–83]. 

 

1.6  Забруднення важкими металами – один із тригерних факторів, що 

призводить до розвитку   нейрологічних захворювань  

 

Глобальну і дотепер невирішену проблему сучасного суспільства становить 

постійне зростання кількості пацієнтів з нейрологічними захворюваннями. 

Недостатність фундаментальних знань щодо регуляції ключових процесів 

глутаматергічної нейропередачі в ЦНС та впливу важких металів загалом на 

процес нейросекреції гальмує успішне лікування нейрологічних порушень і 

запобігання їх виникненню. 

Із 90 елементів, що зустрічаються в природі, 21 становлять неметали, 16 – 

легкі метали, а решта – 53 − є важкими металами [84]. Більшість важких 

металів є перехідними елементами з неповністю заповненими d-орбіталями. Ці 

орбіталі забезпечують здатність катіонів важких металів утворювати 

комплексні сполуки, які можуть бути редокс-активними. За високих 

концентрацій іонні форми важких металів неспецифічно накопичуються в 

клітині, що призводить до токсичних ефектів. Деякі катіони важких металів, 

наприклад Hg
2+

, Cd
2+

 і Ag
+
, утворюють міцні токсичні комплекси, що робить їх 

потенційно вкрай небезпечними для будь-якої фізіологічної функції. Навіть 

вкрай необхідні розсіяні елементи, такі як Zn
2+

 або Ni
2+

, і особливо Cu
2+

, є 

токсичними за високих концентрацій. Таким чином, внутрішньоклітинна 

концентрація іонів важких металів має бути під жорстким контролем. Аби 

справляти будь-який фізіологічний або токсичний ефект, більшість іонів 
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важких металів мають проникати в клітину. На перший погляд, двовалентні 

катіони важких металів є структурно дуже схожими; двовалентні катіони Mn
2+

, 

Fe
2+

, Co
2+

, Ni
2+

, Cu
2+

 і Zn
2+

 мають іонні діаметри від 1,38 Å до 1,60 Å [84], 

відрізняються лише на 14%, і усі, зазвичай, несуть подвійний позитивний заряд. 

Поглинальні системи для іонів важких металів повинні зв'язати ці іони щільно, 

для того щоб помітити різницю між іонами з дуже схожою структурою. Це 

обов'язково потребує значних витрат енергії і часу. Більшість клітин вирішують 

цю проблему за допомогою двох типів систем захоплення іонів важких металів. 

Перша – це швидка неспецифічна система, у якій важкі метали зазвичай 

транспортуються тільки за допомогою хеміосмотичного градієнта крізь 

цитоплазматичну мембрану бактерій. Система другого типу захоплення має 

високу субстратну специфічність, працює  повільніше, а іноді, на додаток до 

хеміосмотичного градієнта, використовує енергію, вивільнену в результаті 

гідролізу АТФ [85].  

Марганець − компонент людського організму, а отже це фізіологічний 

метал, необхідний для нормального функціонування клітин. Марганець 

потрібен для багатьох ферментативних реакцій та нормального розвитку і 

функціонування головного мозку. Мікроелементи, як правило, залучені до 

структури та функціонування металопротеїнів у нейронах і гліальних клітинах. 

Водночас деякі з них, наприклад цинк, накопичуються у синаптичних 

везикулах і можуть бути вивільнені з нейромедіаторами в синаптичну щілину. 

Дефіцит марганцю рідко виникає у людини, натомість, токсикація цим 

металом, як відомо, відбувається за певних умов праці чи в інших випадках 

через вдихання марганцевмісного пилу. Після інгаляції поглинання марганцю 

та виведення його із центральної нервової системи є повільними процесами, і 

залишки марганцю містяться в нервовій системі упродовж року після інгаляції. 

Мозок особливо сприйнятливий до цього надлишку марганцю, і його 

накопичення може спричинити нейродегенеративний розлад, відомий як 

отруєння марганцем [86]. Це отруєння марганцем є прогресивним і спочатку 

супроводжується розвитком незначних нейрологічних симптомів, які в 
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подальшому призводять  до тяжких наслідків, включаючи  млявість, 

порушення  ходи, дрібний тремор, а іноді й психічні розлади. Оскільки деякі з 

цих симптомів нагадують хворобу Паркінсона, багато дослідників для опису 

вживають такі терміни, як паркінсон-подібна хвороба, індукований марганцем 

паркінсонізм  і манганізм, для опису симптомів, які спостерігаються при 

отруєнні цим металом. Психічні порушення на ранніх стадіях захворювання (у 

деяких випадках), зокрема качина хода, схильність падати назад під час 

переміщення, рідше тремор, іноді дистонія і відсутність відповіді на 

дофаміноміметики (принаймні на пізніх стадіях хвороби) є характерними для 

отруєння марганцем. Перші ознаки отруєння марганцем, як правило, 

суб'єктивні і неспецифічні, часто присутні узагальнені почуття слабкості, 

важкості або жорсткості ніг, відсутність апетиту, біль у м'язах, нервозність, 

дратівливість і головний біль [1, 86, 87]. Ці симптоми часто супроводжуються 

апатією і млявістю, поряд з імпотенцією і втратою лібідо. Особливо у шахтарів 

спостерігаються більш екстремальні прояви психомоторних порушень − 

агресивна або деструктивна поведінка, емоційна артикуляція і ексцентрична 

нав'язливість, що також пов'язано з першими ознаками отруєння марганцем 

[88–91]. Наступну стадію характеризують більш конкретні клінічні ознаки 

дисфункції базальних гангліїв, зокрема повільна або преривчаста невиразна 

мова, повільний і незграбний рух кінцівок і невпевнена хода, моторний дефіцит 

і дрібний тремор [92–96]. Є дані щодо зв’язку між накопиченням марганцю і 

змінами у функції та/або концентрації нейромедіаторів у гризунів  [97]. Під час 

кількох in vivo та in vitro досліджень із підвищеною концентрацією марганцю 

спостерігалися зміни в змісті й метаболізмі нейротрансмітерів, а саме 

дофаміну, гамма-аміномасляної кислоти і глутамату. Культивована первинна 

культура астроцитів щурів схильна до дії марганцю, що відбувалося у 

зменшенні поглинання глутамату, збільшуючи тим самим ексайтотоксичний 

потенціал нейромедіатору. Було зроблено припущення, що послаблення 

захоплення глутамату астроцитами за дії марганцю може бути наслідком дії 

активних форм кисню. Окислювальний стрес є механізмом, за допомогою 
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якого марганець може бути токсичним для клітини [98, 99]. Можливий 

механізм  полягає в тому, що секвестр марганцю в мітохондріях перешкоджає 

правильному диханню, що, у свою чергу, призводить до надлишкового 

продукування активних форм кисню. Відбувається пошкодження ланцюга 

перенесення електронів у мітохондріях. Коли білки або хінони, які беруть 

участь у передачі електронів, пошкоджені, ланцюг починає віддавати 

електрони безпосередньо на молекулярний кисень, створюючи тим самим 

високореактивні супероксидні радикали. Цей витік електронів з утворенням 

супероксиду зазвичай описується у літературі [100].  

Іншим потенційним механізмом дії марганцю в ЦНС може бути окиснення 

дофаміну та інших катехоламінів [101]. Це є можливим імовірно тому, що у 

приматів марганець накопичується в дофамінзбагачених регіонах, особливо в 

базальних гангліях [102]. Загалом ці дані свідчать про те, що можуть 

відбуватися марганецьзалежні зміни метаболізму глутамату, і це лежить в 

основі механізму індукованої марганцем нейротоксичності [103].  

Деякі неврологічні захворювання, зокрема хвороба Альцгеймера, хвороба 

Паркінсона і хвороба Хантінгтона, пов'язані з порушенням регуляції обміну 

заліза в головному мозку, особливо у стріатумі та базальних гангліях. 

Марганець може бути ключовим елементом, що заважає клітинному гомеостазу 

заліза, підвищує рівень заліза, який відіграє найважливішу роль у розвитку 

хвороби Паркінсона [104, 105]. 

 Окрім марганцю, хронічний вплив нефізіологічних металів, таких як 

кадмій і свинець, становить неабияку загрозу для здоров'я людини і може 

спричинити порушення у функціонуванні ЦНС. Кадмій є нефізіологічним 

елементом із суттєвими нейротоксичними властивостями [106] й одним з 

найпоширеніших елементів, через його широке використання в різних 

промислових галузях. Цей елемент є природною складовою харчових продуктів 

і тютюнового диму, які є основним джерелом його впливу серед населення 

(ВООЗ, 1992). Серед токсичних металів, що містяться в навколишньому 

середовищі й використовуються у промисловості, кадмій посідає особливе 
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місце через його непередбачуваний характер інтоксикації [107, 108]. Кадмій 

накопичується в багатьох органах, таких як мозок, кістки, система крові, 

сім'яники, печінка і легені (ВООЗ, 1992). Фізіологічний вияв токсичності 

кадмію в мозку полягає у високій чутливості нейрофізіологічних процесів до 

присутності металів. Кадмій характеризується тривалим біологічним періодом 

напіврозпаду в організмі людини. Навряд чи він може потрапити до паренхіми 

головного мозку через бар'єрну систему головного мозку, тобто 

гематоенцефалічний бар’єр.  Шукла та ін. [109] повідомляють, що проникність 

гематоенцефалічного бар'єру посилюється хронічним впливом кадмію. У 

дослідженнях на тваринах хронічний вплив кадмію спричинює значне 

збільшення концентрації металу в головному мозку. Є всього кілька 

повідомлень, що стосуються руху і дії кадмію в міжклітинному просторі мозку. 

Точні та детальні молекулярні механізми, відповідальні за токсичний вплив 

кадмію на функціонування мозку, зміну поведінки і розлади ЦНС, остаточно 

нез'ясовано, проте їх вважають багатофункціональними. 

Переважно працівники промисловості, шахт і заводів передусім 

перебувають під шкідливим впливом неорганічного свинцю. Основна маса 

населення піддається впливу свинцю з повітря та їжі приблизно в рівних 

пропорціях. Повітряний свинець може накопичуватись у ґрунті й воді, 

потрапляючи таким чином до організму людей через харчовий ланцюг. 

Високий рівень поглинання у шлунково-кишковому тракті та проникнення 

крізь гематоенцефалічний бар'єр робить дітей особливо сприйнятливими до 

впливу свинцю і може спричинити подальше ушкодження головного мозку 

[110–117]. Дорослі отримують 10–15% свинцю із продуктів харчування, 

тимчасом як діти можуть поглинати до 50% через шлунково-кишковий тракт. 

Період напіврозпаду свинцю в крові становить близько 1 місяця, у скелеті –20–

30 років. У дорослих неорганічний свинець не проникає крізь 

гематоенцефалічний бар'єр, тоді як у дітей цей бар'єр менш розвинений. 

Органічні сполуки свинцю потрапляють у тіло і клітинні мембрани. 

Тетраметилсвинець і тетраетилсвинець легко потрапляють у шкіру. Ці сполуки 
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можуть також проходити крізь гематоенцефалічний бар'єр у дорослих, і, таким 

чином, вони можуть страждати від свинцевої енцефалопатії, пов'язаної з 

гострим отруєнням органічними сполуками свинцю. Люди, які зазнали 

довготривалого впливу свинцю, можуть мати погіршення пам'яті, тривалий час 

реакції і зниження розумової здатності [110]. Симптомами гострого отруєння 

свинцем є головний біль, дратівливість, болі в животі та інші ознаки, пов'язані з 

нервовою системою. Свинцева енцефалопатія характеризується безсонням і 

занепокоєнням. У дітей можуть спостерігатися порушення поведінки, 

концентрації уваги і труднощі в навчанні. У тяжких випадках свинцевої 

енцефалопатії потерпілий може страждати від гострого психозу та затьмареної 

свідомості. Таким чином, свинець слід вважати забруднювачем навколишнього 

середовища, який потенційно має велику кількість небезпек для суспільної 

охорони здоров'я [110–118]. Крім того, кадмій і свинець, як відомо, порушують 

клітинну функцію шляхом зв'язування з тіоловими групами біомолекул. 

 

1.7 Глобулярний протеїновий комплекс феритин та його роль у 

депонуванні заліза   

 

Вільне залізо у великих концентраціях є токсичним для клітин, оскільки 

воно діє як каталізатор у формуванні вільних радикалів за реакцією Фентона. У 

ході еволюції хребетні розвинули захисні механізми для зв'язування заліза в 

різних тканинах організму. Феритин – це глобулярний білковий комплекс, який 

виконує роль основного внутрішньоклітинного депо заліза (рис. 7). 

Апоферитин зв'язуєтсья з вільним закисленим залізом і зберігає його в 

тривалентному стані. Феритин знайдено у багатьох евкаріотичних і 

прокаріотичних організмах. Його основною функцією є поглинання і 

зберігання надлишкових іонів заліза в нешкідливій мінеральній формі [119–

121].  
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Рис. 7. Структура феритину (згідно з [121])  

 

Незважаючи на значні відмінності в амінокислотних послідовностях, 

загальна структура феритину є висококонсервативною [120,122,123]. Феритин 

складається з 24 субодиниць, які утворюють сферичну оболонку з великою 

порожниною, де до 4500 тривалентних іонів заліза можуть бути депоновані в 

компактних мінеральних кристалах, що нагадують феригідрит [3–5,122–124]. 

Ці кристали мають суперпарамагнітні властивості, які притаманні магнітним 

наночастинкам [3]. Хімічно залізне ядро феритину складається з тривалентного 

оксигідрокси-фосфатного комплексу. Аналогічний комплекс (але без фосфатів) 

утворюється, коли розчини солей заліза нагрівають або доводять поступово до 

нейтрального рН. Залізне ядро феритину дає кілька рентгенівських або 

електронно-дифракційних ліній, що визначають ступінь кристалічності: деякі з 

них, побачені за допомогою електронної мікроскопії високої роздільної 

здатності, є монокристалами близько 6–7 нм у діаметрі. Інші ядра містять або 

два–три дрібних кристали, або невпорядковані регіони. Ці наночастинки в 

молекулі феритину покриті білковою оболонкою, і розмір молекули в цілому 

становить 12 нм. Кристалічність ядер, як видається, має зворотну залежність 

від їхнього фосфатного вмісту. Відношення кількості заліза до фосфору сильно 

варіює в межах від дуже високих значень (фосфор іноді майже непомітний) у 

деяких завантажених залізом феритинах (приблизно 9:1 для феритину 

магнітна 

наночастинка 
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селезінки коня) до рівня нижче 2:1 в деяких бактеріоферитинах. Хоча і 

мінеральна частина, ймовірно, прикріплена до внутрішньої поверхні білка, на 

атомному рівні жодної структурної залежності між нею і білком виявлено не 

було [125]. Однією з відмітних властивостей заліза, що входить до складу 

феритину є його розчинність. Іони заліза за фізіологічного рН мають дуже 

низьку розчинність. Інкапсульовані в білковій оболонці, вони, проте, 

залишаються розчинними. Як було зазначено вище, білкова оболонка 

ферритину інкапсулює до 4500 атомів Fe
3+

, однак клітини містять суміш 

молекул з різним вмістом заліза, як правило, в середньому не більше ніж 3000 і 

навіть менше. Білкова оболонка містить 24 субодиниці з молекулярною масою 

кожна близько 20 000. Залізовмісне ядро феритину має щільність, приблизно у 

2,5 раза більшу ніж в апоферитині [125]. 

 Касанеллі та Моуліс [126] показали, що феритин ссавців має два типи 

субодиниць (H і L), які, зазвичай, локалізовані в цитоплазмі. Витягнуті, 

переважно K-спіральні пептиди організовуються у високосиметричну 

структуру, що створює велику порожнину, в якій зберігається залізо. 

Внутрішня оболонка може здійснювати зв'язок із зовнішньою частиною білка 

через різноманітні канали. Зокрема, міжсубодиничні канали, зважаючи на все, 

взаємодіють з ферооксидазними центрами, розташованими на Н-субодиницях, 

у ключовій стадії процесу навантаження феритину залізом. У ссавців біосинтез 

феритину, в основному, регулюється на трансляційному рівні через зв'язування 

регуляторних білків із залізочутливими елементами, що лежать на 5P 

некодувальній послідовності мРНК. Пригнічення трансляції відбувається, якщо 

не вистачає заліза або в деяких інших стресових умовах. Транскрипційне 

регулювання також має місце. На відміну від генів феритину рослин, у ссавців 

їх експресія регулюється на транскрипційному рівні. У аеробних організмах 

феритин знижує рівень заліза, якщо він перевищує нормальні потреби клітини. 

В умовах окисного стресу залізо каталізує часткове відновлення кисню і може 

призвести до ушкодження клітин під дією гідроксильних радикалів та інших 

продуктів. У багатоклітинних організмів ці фатальні ефекти пригнічуються 
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інактивацією залізорегуляторних білків, які виявляють підвищену 

концентрацію заліза і дисоціюють із залізочутливим елементом на 5P 

некодувальній послідовності мРНК, збільшуючи трансляцію феритину. 

Феритин може бути окиснювально модифікований і протеолізований за 

допомогою протеосом, або він може бути транспортований в лізосоми для 

розщеплення, причому метал рециклюється назад у цитозоль [120]. Залізо, яке 

виходить із феритину, що було продемонстровано in vitro, може бути 

використане в синтезі залізовмісних білків або як альтернатива за 

позаклітинного поглинання для поповнення внутрішньоклітинного пулу заліза. 

Вивільнення заліза з феритину ініціюється відновниками і ентеросорбентами. 

Відновники обертають процес мінералізації, а ентеросорбенти зміщують 

рівновагу в бік феригідритної солюбілізації. Ці реагенти можуть отримати 

доступ до внутрішньої порожнини через білкові канали, але безпосередня 

взаємодія не є обов'язковою. Було запропоновано механізм перенесення 

електронів від поверхні білка до внутрішньої серцевини. Оскільки важлива 

роль багатьох компонентів у вивільненні заліза з феритину, як було показано in 

vitro, залишається невловимою, пошук метаболітів, здатних здійснювати 

реакцію, становить неабиякий інтерес. Тобто, феритин запасає клітинне залізо, 

динамічно захищаючи клітину від потенційного залізоопосередкованого 

ушкодження радикалами, і звільняє метал залежно від потреб [124]. Кідане та 

співавт. [120] показали, що вивільнення заліза з феритину потребує 

лізосомальної активності, і, в разі коли залізо є необхідним, воно звільняється з 

феритину за участю лізосомальних протеаз. 

У ссавців феритин знайдено всередині клітини в цитоплазмі, в ядрі, 

ендолізосомальних компартментах і мітохондріях. Позаклітинний феритин 

виявлено у сироватці, синовіальній і цереброспинальній рідинах. У нормі 

рівень феритину в сироватці корелює із загальним вмістом заліза в тілі. Таким 

чином сироватковий феритин FR5Rl є найбільш зручним у лабораторних тестах 

для оцінки запасів заліза. Феритин у сироватці мишей активно секретується 

некласичним шляхом за участі лізосом [127]. Експерименти з кишковими 
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клітинами Сасо-2 показують, що ентероцити мають феритинові рецептори і 

поглинають феритин рецепторопосередкованим шляхом [128]. Феритинові 

рецептори також присутні на плацентарних мембранах [129]. У комах і 

черв'яків феритин належить до класичних секреторних білків, які 

транспортують залізо. Внутрішньоклітинний та позаклітинний феритин може 

відігравати певну роль у внутрішньо - і міжклітинному перерозподілі заліза 

[127]. 

На цей час існує припущення, що феритин може бути важливим гравцем у 

нейродегенерації [124]. Використовуючи модель культури клітин 

гематоенцефалічного бар'єра, встановили, що феритин транспортується крізь 

ендотеліальні клітини за допомогою трансцитозу, а механізм транспортування 

феритину є клатринзалежним, аналогічним раніше визначеному для 

трансферину [130, 131]. Зв’язування екзогенного феритину з рецепторами 

клітинної поверхні залучено як важливий шлях доставлення заліза у мозок. 

Рецептор H - феритину було ідентифіковано на клітинній поверхні 

олігодендроцитів, які можуть захоплювати  феритин за допомогою 

рецепторопосередкованого ендоцитозу [131–133]. Автори припускають, що 

залізо, яке доставляється феритином, є основним джерелом заліза для 

олігодендроцитів [133]. Порушення у доставленні й  регулюванні рівня заліза в 

головному мозку може призвести до перерозподілу заліза і тим самим сприяти 

широкому спектру нейрологічних розладів. Давалос і співавт. [134] показали, 

що висока концентрація феритину в плазмі та спинномозковій рідині протягом 

перших 24 годин від початку ішемічного інсульту була пов'язана з раннім 

нейрологічним загостренням. При нейробластомі збільшення сироваткового 

феритину було безпосередньо пов'язане із секрецією феритину пухлиною. 

Людський феритин було виявлено в сироватці мишей з пересадженою 

нейробластомою людини [133, 135]. 

Нещодавно Раделл і співавт. [136] запропонували нову роль позаклітинного 

феритину як прозапальної сигнальної молекули в клітинах печінки. Цікаво, що 

ця функція не залежить від вмісту заліза у молекулі феритину, тобто роль 
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екзогенного феритину може бути повністю незалежною від класичної як 

залізозберігального білка [133]. Крім того, за хвороби Альцгеймера, триразове 

збільшення концентрації феритину супроводжується невеликим підвищенням 

загальної концентрації заліза. Це відкриття дає підстави припустити, що 

феритин за умов хвороби Альцгеймера має властивості, незалежні від його 

залізної серцевини [124]. 

Касанелі та Моуліс [126] показали, що найбільш помітною роллю феритину 

ссавців є надання клітинам широкого залізобуферного потенціалу. За наявності 

обмежених кількостей сульфіду спостерігалося стабільне вивільнення заліза з 

феритину, і основну частину залізного ядра білка було виявлено в розчині. 

Хоча й не так ефективно, як зниження рівня флавінів, сульфід показав 

кінетичні параметри, які припускають потенційну фізіологічну роль 

халькогенідів у перетворенні залізозберігального білка на апоферитин. Для 

подальшого виявлення актуальності сульфіду в мобілізації заліза декілька 

ферментів, зокрема Nif, роданези, або сульфітні редуктази, що генерують 

відновлені форми сірки за різними механізмами, було досліджено на їхню 

здатність каталізувати вивільнення заліза з феритину. Результати показують, 

що повне зниження вмісту сірки в сульфіді є необхідним, щоб виснажити 

феритин за залізом. Ці реакції свідчать про зв'язок між метаболізмом сірки і 

внутрішньоклітинним гомеостазом заліза. 

Гемопоез регулюється цитокінами і факторами росту, які прямо або 

опосередковано діють як стимулятори або пригнічувачі гемопоетичних 

стовбурових клітин і клітин-попередників. Окрім того, кофактори, такі як 

залізо, необхідні для проліферації та диференціювання клітин імунної системи. 

У 1981 році Броксимер і співавт. [137] уперше припустили, що феритин 

відіграє регулювальну роль у формуванні гранулоцитів і макрофагів, а згодом 

підтвердили це, показавши, що саме H-феритин (окремо від L-феритину) був 

залучений до негативної регуляції людського і мишачого кровотворення in vitro 

і мишачого кровотворення in vivo. Одержані дані показали, що інгібуюча 

активність феритину на проліферацію мієлоїдних клітин: (I) включає експресію 
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рецептора для H-феритину на клітинній мембрані; (II) пов'язана із 

ферооксидазною активністю; (III) опосередкована синтезом мієлопоезного 

інгібітора зрілими фагоцитами, що залежать від M–CSF. На додаток до цих 

даних, які вказують на те, що Н-феритин пригнічує мієлоїдні клітини, було 

з’ясовано, що він також впливає на лімфоїдні клітини. Результати низки 

досліджень свідчать, що H-феритин може пригнічувати проліферацію Т-клітин 

у відповідь на мітогени і порушувати дозрівання В-клітин in vitro. Також було 

показано, що H-феритин має імуносупресивні ефекти в організмі людини в 

природних умовах. Механізми, що лежать в основі пригнічувальної функції H-

феритину, в основному невідомі й можуть бути прямими або непрямими. Вони 

можуть включати в себе сигналізацію через специфічні рецептори для H-

феритину на лімфоцитах або пригнічувальну регуляцію CD2, що виступає як 

кофактор для стимуляції лімфоцитів. А більш пізні дані свідчать про те, що H-

феритин може пригнічувати імунну відповідь за допомогою здатності 

індукувати продукцію IL–10 у лімфоцитах. На додаток до його 

пригнічувального впливу на проліферацію гемопоетичних клітин і їх 

диференціацію є також свідчення того, що Н-феритин відіграє важливу роль у 

передачі сигналу до рецептора за допомогою хемокінів і міграції клітин, що 

ним опосередкована. Було показано, що Н-феритин може утворювати комплекс 

із рецептором хемокінів CXCR4 і, отже, інгібувати передачу сигналів, що 

призводить до активації МАРК- кінази, якій, як відомо, належить важлива роль 

у клітинній проліферації, диференціюванні та міграції.  Нещодавно також було 

встановлено, що H-вмісний феритин, вивільнений гепатоцитами, може 

стимулювати роботу р53 і провокувати апоптоз [136,137]. 

 

1.8. Використання магнітних наночастинок у нанонейротехнології  

 

Слід відзначити, що в галузі біотехнології феритин, до складу якого 

входять магнітні наночастинки, є інструментом для вивчення можливих 
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токсичних властивостей магнітних наночастинок, покритих полімерною 

оболонкою, а також мішенню під час біотехнологічних маніпуляцій [7].  

Відомо, що використання магнітних наночастинок для транспорту 

лікарських засобів до клітин-мішеней, візуалізації та контрастування об’єктів, а 

також у протипухлинній терапії є сьогодні перспективним напрямом нейрохімії 

та нанонейротехнології. Наночастинки оксиду заліза мають біосумісність із 

організмом людини і можуть бути введені шляхом ін’єкції, а також здатні 

адсорбувати та зв’язувати гідрофільні та гідрофобні фармакологічні препарати. 

Без детального аналізу нейроактивності наночастинок магнетиту та магеміту, 

оцінки їх взаємодії з нервовими клітинами та потенційного нейротоксичного 

ризику їх використання розвиток нанонейротехнологій є неможливим.  

Для візуалізації печінки та селезінки на МРТ [138] наночастинки 

використовують через їх швидке захоплення макрофагами і переважне 

накопичення в цих органах. У роботі [139] представлений унікальний підхід до 

селекції трансфікованих клітин магнітним полем і трансфекції клітин з 

використанням магнітних ліпосом, асоційованих із плазмідним вектором. На 

довготривалий ефект залізних наночастинок вказує експериментальний доказ 

того, що магнітоліпосоми можуть порушувати структуру актинового 

цитоскелета та проліферацію клітин [140, 141]. Запропоновано нові методи 

використання наночастинок у діагностиці [142, 143] та терапії [144] 

онкологічних захворювань. Для реєстрації пухлин, які захопили магнітні 

наночастинки, було розроблено маленький, але надзвичайно чутливий 

магнітний сенсор. Добре відомо, що одним із перспективних підходів в 

протипухлинній терапії є гіпертермія. Основною проблемою у локальному 

нагріві зони пухлини є можливість ушкодження здорових тканин. Підвищення 

температури, спричинене зовнішнім магнітним полем, яке впливає на магнітні 

наночастинки у призначеному регіоні, називаються магнітною гіпертермією. 

Методика ґрунтується на здатності суспензії залізних наночастинок  поглинати 

енергію змінного магнітного поля із певною частотою і перетворювати її на 

тепло. Основною перевагою використання магнітних наночастинок, порівняно 
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із загальноприйнятими методами, є локальний гіпертермічний вплив та 

мінімальне ушкодження прилеглих тканин [144]. 

Здатність нанорозмірних частинок легко долати гемато–енцефалічний 

бар’єр робить мозок органом, доступним для терапевтичних маніпуляцій. Було 

експериментально доведено, що в організмі наночастинки транспортуються 

вздовж сенсорних аксонів до ЦНС [145]. Суттєве зниження рівня створення 

білкових агрегатів у присутності наночастинок оксиду заліза було з’ясовано 

завдяки вивченню процесу агрегації білка амілоїду. Наночастинки індукують 

деполімеризацію агрегатів, а не тільки інгібують агрегацію лізоцзиму–амілоїду 

[146]. Використання наночастинок оксиду заліза в цьому напрямі може бути 

надзвичайно перспективним, оскілки не існує ефективних підходів, що 

попереджають та запобігають формуванню білкових агрегатів.  

Було запропоновано декілька механізмів взаємодії магнітних наночастинок 

з клітинами, включаючи клатринзалежний ендоцитоз, кавеолінзалежний 

ендоцитоз, клатрин- і кавеоліннезалежний екзоцитоз та пасивну дифузію. 

Наночастинки можуть розпадатися до іонів у лізосомах після процесу 

інтерналізації. 

На цей час не було проведено детального аналізу впливу магнітних 

наночастинок на процес передачі нервового імпульсу, а також нема оцінки 

потенційного нейротоксичного ризику використання наночастинок магнетиту 

та магеміту в нанонейротехнології. 
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ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ЧАСТИНА  

РОЗДІЛ 2. 

 

МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕНЬ 

 

2.1. Матеріали 

 

В експериментах було використано: 

ЕГТА, HEPES, Tris, фікол-400, D-глюкозу, L-глутамат, ATP, сахарозу, МЦД, 

філіпін, бафіломіцин A1 (Sigma), 

ЕДТА, Triton X-100, L-[
14

C]глутамат, сцинтиляційні рідини ACS і OCS 

(Amersham), SDS (Fluka), акридиновий оранжевий, родамін 6G (Molecular 

Probes,U.S.A), фільтри Millipore filters HAWP 025 00, холестерол (Calbiochem), 

фосфатидилхолін (ЗАТ «Біолек», Україна), 

NaCl, KCl, MgCl2, NaH2PO4, СаCl2, NaN3, NaAc, (NH4)MoO4, SnCl2, 

формальдегід, етанол, соляну кислоту, ТХО, сульфосаліцилову кислоту (Sigma  

та о.с.ч. Реахім). 

 

2.2. Виділення синаптосом 

 

Щурів-самців Wіstar (100–120 г) декапітували, великі півкулі швидко 

переносили у льодяний розчин 0,32 М сахарози, 5 мМ Hepes–NaOH, pH 7,4, та 

0,2 мМ ЕДТА. Усі операції проводили за 4 С. Синаптосоми виділяли з 

гомогенату мозку диференційним центрифугуванням і центрифугуванням у 

градієнті фіколлу, застосовуючи метод Котмана [147] з невеликими 

модифікаціями: розчин сахарози для приготування градієнта фікола містить 5 

мМ Hepes–NaOH і 0,2 мМ ЕДТА, pH 7,4. Синаптосомальну фракцію, отриману 

за фракціонування в градієнті фіколу, розводили 10 об’ємами 0,32 М сахарози, 

5 мМ Hepes–NaOH, pH 7,4, та центрифугували при 20 000 g протягом 20 хв. 

Отриманий осад повільно суспендували в 4 мл оксигенованого холодного 
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середовища, що містить (мM): NaCl–126, KCl–5, MgCl2–1,4, NaH2PO4–1,0, 

HEPES–20, pH 7,4, і D–глюкозу–10 (кінцева концентрація білка приблизно 4 

мг/мл), та використовували в експериментах упродовж 2–4 годин після 

виділення. Ca
2+

- вмісне середовище містило 2 мM CaCl2, безкальцієве 

середовище – 1 мM EГTA і не містило Ca
2+

. Концентрацію білка визначали за 

методом Larson [148]. 

 

2.3. Одержання препарату ізольованих синаптичних везикул  

 

Препарат ізольованих синаптичних везикул отримували таким чином. 

Синаптосоми з головного мозку щурів лізували за допомогою швидкого 

ресуспендування 1 мM ЕГТА, 10 мM Tris–HCl, pH 8,1 (3 мл/г тканини мозку) та 

інкубували упродовж 60 хв. Одержаний лізат центрифугували при 20 000 g 

протягом 30 хв. Осад видаляли, супернатант центрифугували – 55 000 g, 60 хв, 

наступний супернатант центрифугували протягом 60 хв, 130 000 g. Осад 

синаптичних везикул суспендували в буфері (10 мM Hepes–Tris, pH 7,4, 120 мM 

сахароза, 140 мM глюконат калію, 4 мM NaCl, 2 мM MgCl2, 2 мM
 
ATP) і одразу 

використовували в експериментах.  

 

2.4. Видалення холестеролу та визначення рівня холестеролу в 

синаптосомах  

 

Синаптосоми, суспендовані у стандартному оксигенованому сольовому 

розчині, інкубували без МЦД (контроль) та з МЦД у різних концентраціях 

упродовж 35 хвилин. Після такої обробки суспензію синаптосом відмивали 

МЦД 10 об’ємами холодного стандартного буфера та центрифугували. 

Супернатант ретельно видаляли, а осад ресуспендували у стандартному буфері 

до концентрації білка 2 мг/мл.  

Для підтвердження того, що дія МЦД пов’язана з видаленням 

холестеролу, синаптосоми обробляли 15 мМ МЦД у комплексі з 2,3 мМ 
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холестеролом (1:0,15), так званим «нейтральним» комплексом. Насичення 

мембрани холестеролом проводили з використанням «насичувального» 

комплексу МЦД–холестерол (1:0,2). Концентрацію холестеролу в 

синаптосомах необроблених (контроль), оброблених МЦД та в оброблених 

комплексом МЦД/холестерол, визначали двома методами. Спочатку 

застосовували метод [149]. Далі результати контролювали з використанням 

методу [150] за кількісним визначенню холестеролу. При цьому екстракцію 

ліпідів із синаптосом здійснювали методом [151]. 

 

2.5. Дослідження препарату синаптосом з використанням проточного 

цитометра 

 

Цитометричні дослідження проводили на проточному цитометрі 

COULTER EPICS XL. Синаптосоми ресуспендували в стандартному сольовому 

розчині до кінцевої концентрації білка 20 мкг/мл і потім інкубували при 37 ºС 

протягом 8 хв перед початком вимірювань. 

 

2.6. Визначення розміру синаптосом методом фотонної кореляційної 

спектроскопії 

 

Розмір синаптосом визначали методом фотонної кореляційної 

спектроскопії на лазерному кореляційному спектрометрі ZetaSizer–3 (Malvern 

Instrument, Великобританія), обладнаного He–Ne лазером ЛГН–111 (Р=25 мВт, 

=633 нм). Діапазон вимірювання приладу становить від 1 нм до 50 мкм. 

Робота цього спектрометра грунтується на аналізі кореляційних характеристик 

флуктуації інтенсивності динамічно розсіяного світла під час проходження 

лазерного променя через середовище. Вимірювання кореляційної функції 

флуктуацій інтенсивності розсіяного світла та інтегральної інтенсивності 

розсіювання дає змогу визначити коефіцієнт трансляційної дифузії дисперсних 
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частинок у рідинах і за рівнянням Стокса–Ейнштейна визначити розподілення 

частинок у рідинах за розміром. Коефіцієнт трансляційної дифузії D частинок 

пов’язаний із тривалістю кореляції τс співвідношенням: 

 

Dq
2
 = 1/τс,                                                  (2.1) 

 

Хвильовий вектор флуктуації концентрації q описується 

співвідношенням: 

 

,                                     (2.2) 

 

де n – показник заломлення середовища (рідини), 

0 – довжина хвилі випромінювання, 

 – кут розсіювання. 

 

Використовуючи формулу Стокса–Ейнштейна, яка пов’язує розмір 

частинок з їхнім коефіцієнтом трансляційної дифузії і в’язкістю рідини, можна 

розрахувати розмір сферичних частинок: 

 

D

Tk
Hd B

3
)(


 ,                                         (2.3) 

 

де kB – стала Больцмана; 

T – абсолютна температура, К; 

η – динамічна в'язкість середовища, в якому суспендовані частинки, 
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D – коефіцієнт трансляційної дифузії. 

Досліджувану суспензію в кількості 1 мл поміщали в циліндричну 

оптичну кювету з кварцу діаметром 10 мм, яку вводили в лунку лазерного 

кореляційного спектрометра з підтриманням сталої температури. Реєстрацію та 

статистичну обробку лазерного випромінювання, розсіяного від водної (n=1,33) 

суспензії наночастинок, проводили багаторазово протягом 120 с за температури 

+22 С під кутом розсіювання 90. 

Отримані результати вимірювань обробляли за допомогою сервісної 

комп’ютерної програми PCS–Size mode v1.61. Лазерний кореляційний 

спектрометр обладнано корелятором multi computing correlator type 7032 ce. 

 

2.7. Визначення накопичення глутамату синаптосомами  

 

Накопичення L-[
14

C]глутамату синаптосомами визначали таким чином: 

препарат (125 мкл суспензії синаптосом 0,2 мг білка/мл) преінкубували у 

стандартному сольовому розчині (мM) NaCl–126, KCl–5, MgCl2–1,4, NaH2PO4–

1,0, HEPES–20, pH 7,4, D–глюкоза–10 протягом 10 хв. за 37 °C. Процес 

накопичення ініціювали додаванням до суспензії синаптосом L-глутамату  (10 

мкМ–100 мкМ) разом із радіоактивно міченим L-[
14

C]глутаматом (420 нм, 0,1 

мкКі/мл), інкубували 1–20 хв. за 37 °C. Початкову швидкість накопичення L-

[
14

C]глутамату визначали на першій хвилині після додавання нейромедіатору. 

Аліквоти суспензії синаптосом відбирали через різні проміжки часу і 

центрифугували на мікроцентрифузі Eppendorf 20 с при 10 000 g. Накопичення 

L-[
14

C]глутамату визначали в аліквотах супернатанта (100 мкл) та осаду в 

сцинтиляційній рідині ACS (1,5 мл) на сцинтиляційному лічильнику Tracor 

Analytic Delta 300. Неспецифічне зв’язування L-[
14

C]глутамату оцінювали 

двома методами – шляхом швидкого охолодження синаптосом та в 

безнатрієвому (NMDG–вмісному) середовищі. 
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2.8. Визначення вивільнення глутамату синаптосомами  

 

Для визначення вивільнення L-[
14

C]глутамату препарат синаптосом 

розводили у стандартному сольовому розчині до концентрації 2 мг білка/мл та 

після преінкубації протягом 10 хв за 37 ºС навантажували L[
14

C]глутаматом 

(500 нМ, 238 мКі/ммоль) у кальцієвому оксигенованому середовищі упродовж 

10 хв. Після навантаження суспензію синаптосом розводили 10 об’ємами 

льодяного оксигенованого безкальцієвого стандартного сольового розчину та 

центрифугували 5 хв при 2 500 g. Осад ресуспендували в стандартному 

сольовому розчині до кінцевої концентрації 1 мг білка/мл і відразу 

використовували в експериментах з визначення вивільнення. 

Визначення вивільнення L-[
14

C]глутамату з синаптосом проводили 

наступним чином: зразки (125 мкл суспензії синаптосом, 0,5 мг білка/мл) 

інкубували протягом 0–30 хв при 37 ºС та швидко осаджували в 

мікроцентрифузі 20 с при 10 000g. Вивільнення визначали в аліквотах надосаду 

(100 мкл) та розчиненого в SDS осаду (100 мкл) методом рідинно–

сцинтиляційної спектроскопії зі сцинтиляційною сумішшю ACS (1,5 мл) на 

сцинтиляційному лічильнику Tracor Analytic Delta 300. Рівень вивільнення 

нейромедіатору виражали як відсоток від загального вмісту міченого 

нейромедіатору. 

Підвищення рівня позаклітинного L-[
14

C]глутамату в суспензії 

синаптосом, що інкубувалися без будь–яких стимулювальних агентів, 

визначали як базальне вивільнення. Стимульоване вивільнення нейромедіатору 

визначали як різницю між загальним вивільненням після додавання 

стимулювалього агента та базальним вивільненням. Застосування високих 

концентрацій KCl у безкальцієвому середовищі призводить до входу натрію 

через потенціалчутливі натрієві канали, що спричинює обернення роботи 

транспортерів глутамату. Вивільнення глутамату шляхом екзоцитозу визначали 

як різницю між загальним вивільненням у Ca
2+

-вмісному середовищі та в 

безкальцієвому середовищі. 
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2.9. Визначення потенціалу плазматичної мембрани синаптосом 

 

Визначення потенціалу плазматичної мембрани синаптосом проводили з 

використанням потенціалчутливого флуоресцентного зонда родаміну 6G, який 

зв’язується з плазматичною мембраною синаптосом та мембраною мітохондрій 

залежно від їхніх мембранних потенціалів. Щоб виключити внесок мітохондрій 

у зміні загального рівня флуоресценції синаптосом, частину досліджень 

проводили у присутності блокатора дихального ланцюга мітохондрій – 

ротенону (4 мкМ) та інгібітора мітохондріальної АТР–синтетази – олігоміцину 

(4 мг/мл) у середовищі інкубації. Суспензію синаптосом (кінцева концентрація 

білка становила 0,2 мг/мл) преінкубували в безкальцієвому середовищі, що 

містило (мМ): NaСl – 126, KСl – 5, MgСl2 – 1,4, NaН2PO4 – 1,0, HEPES – 20, 

ЕGТА – 2, D-глюкозу – 10 (рН 7,4) 10 хв. за 37 ºC, а потім вносили у кварцову 

кювету для визначення флуоресценції, яка містила родаміу 6G (0,5 мкМ). 

Інтенсивність флуоресценції родаміна 6G визначали за допомогою 

спектрофлуориметра Hіtachі MPF–4 (Японія). Довжина хвилі збудження 

становила 528 нм, а довжина хвилі емісії – 551 нм (спектральна ширина щілин 

– 5 нм). Флуоресценцію реєстрували за постійного перемішування суспензії 

синаптосом при 30 °C. 

Потенціал плазматичної мембрани синаптосом оцінювали за 

інтенсивністю флуоресценції родаміну 6G за формулою: 

 

F = Ft/F0,                                                  (2.4) 

 

де F0 – інтенсивність флуоресценції родаміну 6G за відсутності 

синаптосом у кюветі, Ft – інтенсивність флуоресценції родаміну 6G у 

присутності синаптосом у кюветі.  
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2.10. Визначення рівня ацидифікації синаптичних везикул  

 

Дослідження закислення синаптичних везикул синаптосом проводили з 

використанням рН-чутливого флуоресцентного зонда акридинового 

оранжевого, який селективно накопичується в компартментах з кислим 

значенням рН. Акридиновий оранжевий – це ліпофільний амін, непротонована 

форма якого вільно проникає крізь мембрану, а після приєднання протона він 

втрачає свою здатність до проникнення. Флуоресценція акридинового 

оранжевого, що акумульований в органелах, пропорційна рН усередині 

органел. Зміни інтенсивності флуоресценції реєстрували на 

спектрофлуориметрі Hіtachі MPF–4 (Японія). При цьому довжина хвилі 

збудження становила 490 нм, а емісії – 530 нм (спектральна ширина щілини – 5 

нм). Накопичення акридинового оранжевого реєстрували після додавання зонда 

(кінцева концентрація 5 мкМ) до суспензії синаптосом (кінцева концентрація 

білка 0,2 мг/мл) за постійного перемішування після преінкубації суспензії 

протягом 10 хв, 37 °C, при цьому відбувалося зменшення рівня флуоресценції 

через входження зонда в кислі компартменти. Акумуляція зонда не є швидким 

процесом і стабілізація рівня флуоресцентного сигналу відбувалася кілька 

хвилин. 

Ацидифікацію синаптичних везикул у синаптосомах визначали за 

інтенсивності флуоресценції зонда за формулою: 

 

F = Ft/F0,                                                  (2.5) 

 

де F0 – інтенсивність флуоресценції акридинового оранжевого за 

відсутності препарату синаптосом у кюветі, Ft – інтенсивність флуоресценції 

акридинового оранжевого у присутності препарату синаптосом у кюветі. 
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2.11. Аналіз внутрішньоклітинного рівня ендогенного глутамату в 

препараті синаптосом із використанням амінокислотного аналізатора  

 

Синаптосоми (15 мл суспензії, 2 мг білка/мл) інкубували в 

оксигенованому стандартному сольовому розчині у присутності або за 

відсутності МЦД протягом 30 хв при 37 
o
C. Потім відмивали 10 об’ємами 

холодного буфера і осаджували. Осад ресуспендували в 5 мл стандартного 

оксигенованого буфера. Для оцінювання позаклітинного рівня ендогенного 

глутамату контрольні або МЦД-оброблені (5 мл суспензії, 6 мг білка/мл) 

інкубували за 37 
o
C протягом 15 хв, потім кожен препарат швидко осаджували 

у мікроцентрифузі (20 с, 10 000 g). 4 мл супернатанта концентрували у 

роторному випаровувачі до об’єму 1,5 мл. Препарат синаптосом, розведений у 

два рази 3%-ю сульфосаліциловою кислотою, був проаналізували на 

амінокислотному аналізаторі Amino Acid Analyzer T 339 методом іонообмінної 

хроматографії.  

 

2.12. Статистичний аналіз даних  

 

Результати подано як середньо квадратичнезначення  квадратична 

похибка середнього значення за результатами n-незалежних експериментів. 

Різницю між двома групами оцінювали з використанням t–тесту Стьюдента. 

Різницю вважали статистично достовірною, за Р≤0,05. 
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РОЗДІЛ 3 

 

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ 

 

3.1.  Визначення алгоритму аналізу змін у транспорті глутамату в 

пресинаптичній нервовій терміналі  

 

3.1.1. Розроблення нового метода вимірювання  динаміки накопичення L-

[
14

C]глутамату нервовими терміналями за аналізом радіоактивності у 

супернатанті   

  

На даний час вимірювання початкової швидкості накопичення та 

акумуляції  нейромедіатору проводять з використанням радіоактивно міченого 

L-[
14

C]глутамату таким чином: проби синаптосом (250 мкл суспензії, 0,2 мг 

білка/мл) преінкубують у стандартному сольовому розчині за температури 37 

°С протягом 10 хв. Накопичення  ініціюють додаванням 10 мкМ L–глутамату (з 

420 нM L-[
14

C] глутамату (0.1 мКі/мл), інкубують упродовж різних часових  

інтервалів (1, 2, 10 хв) за температури 37 °С. Аліквоти (250 мкл) фільтрують 

через скловолоконні фільтри Whatman GF/C, потім двічі промивають іх 

охолодженим буфером. Радіоактивність, що залишається на фільтрі, 

визначають за допомогою стандартної методики з використанням 

сцинтиляційної рідини для аналізу безводних зразків ОCS (1,5 мл) (Amersham–

Biosciences). Таким чином, початкову швидкість накопичення L-[
14

C]глутамату 

та його акумуляцію нервовими терміналями оцінюють за збільшенням 

радіоактивності в осаді, який є на фільтрі. Для аналізу змін концентрації 

глутамату в рідкому зразку для визначення початкової швидкості накопичення 

та акумуляції L-[
14

C]глутамату було розроблено новий методичний підхід. Цей 

підхід передбачає реєстрацію початкової швидкості накопичення та акумуляції 

L-[
14

C]глутамату не за допомогою фільтрування синаптосом та аналізу 
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радіоактивності в осаді, а за аналізом радіоактивності в супернатанті після 

осадження аліквот на мікроцентрифузі (20 с при 10 000 g). При цьому 

початкову швидкість накопичення та акумуляцію L-[
14

C]глутамату 

синаптосомами розраховували як зменшення радіоактивності в супернатанті. 

Кількість радіоактивності в  супернатанті визначали за допомогою стандартної 

методики з використанням сцинтиляційної рідини для аналізу водомістких 

зразків АCS (1,5 мл) (Amersham–Biosciences). Адекватність цього підходу 

доведено в паралельних експериментах з використанням L-[
14

C]глутамату 

[152].   

 

3.1.2.  Динамічний гомообмін глутамату через плазматичну мембрану 

нервових терміналей як важлива характеристика їх функціонального 

стану  

 

Існують різні методичні підходи щодо визначення позаклітинного рівня 

глутамату в нервових клітинах. У наших експериментах позаклітинний рівень 

L-[
14

C]глутамату оцінювали в суспензії L-[
14

C]глутамат-навантажених 

синаптосом після їх попереднього інкубування за 37 °С протягом 8 хв для 

відновлення іонних градієнтів. У процесі вивчення транспорту нейромедіатору 

в синаптосомальних препаратах було виявлено, що середній позаклітинний 

рівень L-[
14

C]глутамату за відсутності стимуляції дорівнював 0,193 ± 0,013 

нмоль/мг білка (рис.1, перший стовпчик). Цей рівень був однаковий у Ca
2+

-

вмісному та безкальцієвому середовищах і залежав від функціонального стану 

синаптосом. Кінетичний алгоритм на стаціонарних швидкостях можна записати 

в такий спосіб (радіоактивність, що вимірюється, виділено жирним шрифтом): 

 

1 2

1 2

14 14

(in)Tr Tr L-[ C]glu Tr L-[ C]glu
k k

k k 

    14

out(measured)
L-[ C]glu ,                           

 

де Тr – глутаматні транспортери; L- [
14

C]Glu – L- [
14

C]глутамат.                 (1) 
 

Слід зазначити, що позаклітинний рівень глутамату в синаптосомальних 

препаратах було оцінено різними методичними підходами, а саме з 
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використанням амінокислотного аналізатора, амперометричного 

глутаматчутливого біосенсора на основі аналізу активності глутаматоксидази 

та оцінюванням активності глутаматдегідрогенази методом 

спектрофлуориметрії, і його значення відрізнялися – 2,8 мМ, 7,9 мМ і 2,3 мМ, 

відповідно. 

Було проаналізовано зміни рівня позаклітинного «гарячого» міченого L-

[
14

C]глутамату після додавання «холодного», не міченого ізотопом глутамату 

до суспензії L-[
14

C]глутамат-навантажених синаптосом. Встановлено, що 10 

мМ глутамат, доданий у суспензію L-[
14

C]глутаматнавантажених синаптосом, 

підвищував рівень позаклітинного  L-[
14

C]глутамату до 0,241 ± 0,013 нмоль/мг 

білка в 6–хвилинній часовій  точці (рис.1, перший–третій стовпчики). У 

контролі, тобто без додавання глутамату, рівень позаклітинного  L– 

[
14

C]глутамату у синаптосомальних препаратах становив 0,229 ± 0,013 

нмоль/мг білка на 6 - хвилинній часовій точці (рис.1, другий стовпчик). Слід 

зауважити, що ці експерименти проводили в безкальцієвому середовищі. 50 мМ 

глутамат порівняно з 10 мМ  істотно підвищував позаклітинний рівень L-

[
14

C]глутамату у синаптосомальних препаратах, що становив 0,313 ± 0,013 

нмоль/мг білка на 6– хвилинній часовій  точці  (Р≤0,05, т–тест Стьюдента, n = 

3). Глутамат у концентрації 100 мМ спричинював двократне підвищення 

позаклітинного рівня L– [
14

C]глутамату, – до 0,391 ± 0,014 нмоль/мг білка на 6- 

хвилинній часовій  точці (Р≤0.01, т–тест Стьюдента, n = 3), 200 мM – 

підвищував до 0,467 ± 0,014 нмоль/мг білка ( Р≤0,01, т–тест Стьюдента, n = 3) 

(рис.1, четвертий – шостий стовпчики). Таким чином, «холодний» глутамат 

зумовлював дозозалежне збільшення позаклітинного рівня L-[
14

C]глутамату у 

синаптосомальних препаратах, і цей процес відбувався за відсутності 

екзогенного Ca
2+

. 

Кінетичний алгоритм на стаціонарних швидкостях може бути 

представлений таким чином (вимірювана радіоактивність жирним шрифтом): 

 

1 2

1 2

14 14

in inTr L-glu Tr (L-[ C]glu or L-glu) Tr L-[ C]glu L-glu
k k

k k 

      14

out(measured)
L-[ C]glu  
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де Тr–  глутаматні транспортери; L– [
14

C]Glu – L– [
14

C]глутамат; L–Glu – 

L–глутамат (10, 50, 100, 200 мМ).                                                                 (2) 

 

Під час розрахунків збільшення позаклітинного рівня L-[
14

C]глутамату у 

відсотках від загальної радіоактивності, накопиченої всередині сінаптосом, 

було виявлено, що додавання 100 мМ глутамату до синаптосом призводить до 

втрати однієї чверті радіоактивності, накопиченої всередині синаптосом 

протягом 6 хв. Тому було продемонстровано швидкий перерозподіл L-

[
14

C]глутамату між синаптосомальним внутрішньоклітинним і позаклітинним 

просторами у відповідь на додавання глутамату. Цей факт вказує на те, що 

позаклітинний/внутрішньоклітинний оберт глутамату в синаптосомах є 

динамічним і ефективним. У відповідь на додавання глутамату в певних 

концентраціях до синаптосом встановлено нове внутрішньоклітинне/ 

позаклітинне співвідношення глутамату, що може бути зареєстровано як 

перерозподіл L-[
14

C]глутамату між позаклітинним простором і цитозолем.  

 

 

 

Рис.1. Позаклітинний рівень L-[
14

C]глутамату в синаптосомальних препаратах 

у контролі (перший стовпчик); після інкубації синаптосом упродовж 6 хв 

(другий стовпчик); у відповідь на застосування 10 мМ глутамату (третій 
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стовпчик); 50 мМ глутамату (четвертий стовпчик); 100 мМ глутамату  (п’ятий 

стовпчик); 200 мM глутамату (шостий стовпчик). * Р ≤ 0,05; ** Р ≤ 0,01 

порівняно з контролем 

 

У наступній серії експериментів аналізували зміни в позаклітинному 

рівні L-[
14

C]глутамату в синаптосомальних препаратах за умов інгібування 

накопичення глутамату інгібітором транспортера і вивільнення везикулярного 

глутамату, спричинене протонофором. DL–THA – класичний субстратний 

інгібітор  глутаматних транспортерів, що зменшує початкову швидкість 

накопичення L-[
14

C]глутамату синаптосомами більш ніж на 80%, тобто з 2,5 ± 

0,3 нмоль/хв /мг білка в контролі до 0,5 ± 0,3 нмоль/хв/мг білка в присутності 

DL–ТНА в концентрації 100 мМ. Припускають, що DL–THA викликає 

гетерообмін глутамату в нервових закінченнях. Гетерообмін і 

транспортеропосередковане вивільнення глутамату мають загальну стадію, що 

лімітує швидкість процесу транспорту [153]. Як показано на Рис. 2, (третій 

стовпчик), додавання 100 мМ DL–ТНА до L-[
14

C]глутаматнавантажених 

синаптосом значно збільшувало позаклітинний рівень L-[
14

C]глутамату в 

синаптосомальній суспензії до 0,376 ± 0,015 нмоль/мг білка на 6– хвилинній 

часовій  точці (Р≤0,01, т–тест Стьюдента, n = 3). Так, 100 мМ DL–ТА 

спричинював втрату однієї чверті радіоактивності, накопиченої всередині 

синаптосом протягом 6 хв. 

Двосубстратний кінетичний алгоритм на стаціонарних швидкостях може 

бути представлений таким чином (вимірювана радіоактивність жирним 

шрифтом): 

31
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2 4

1414
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Tr +Tr
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14
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, 

 

де Тr– глутаматні транспортери; L- [
14

C]Glu – L- [
14

C]глутамат.      (3) 
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У додаткових експериментах було оцінено внесок везикулярного L- 

[
14

C]глутамату до DL–ТНА-індукованого збільшення позаклітинного рівня L-

[
14

C]глутамату в синаптосомальних препаратах. Протонофор карбоніл- ціанід-

4- (трифторметокси) фенілгідразон (FCCP) розсіює протонний градієнт 

синаптичних везикул і спричинює вивільнення L-[
14

C]глутамату з них, 

збагачуючи тим самим цитозоль нейромедіатором везикулярного походження. 

Проводили порівняльний аналіз впливу DL–THA та FCCP поодинці та за 

спільного застосування обох агентів. Як показано на Рис. 2 (четвертий 

стовпчик), додавання 1 мкМ FCCP збільшувало позаклітинний рівень 

синаптосомального L– [
14

C]глутамату протягом 6 хв, який становив  0,414 ± 

0,020 нмоль / мг білка ( Р≤0.01, т-тест Стьюдента, n = 3). Спільне застосування 

1мкМ FCCP і 100 мМ DL–ТНА істотно збільшувало цей параметр, який 

дорівнював 0,590 ± 0,030 нмоль / мг білка ( Р≤0.001, т–тест Стьюдента, n = 3), 

відповідно (рис. 2, п'ятий стовпчик). Розрахунки показали, що ефект DL–ТНА і 

FCCP на позаклітинний синаптосомальний рівень L-[
14

C]глутамату був 

адитивний. Таким чином, можна припустити, що в збільшення позаклітинного 

рівня L-[
14

C]глутамату, спричинене DL–ТНА, не було залучено везикулярний 

пул L-[
14

C]глутамату, і DL–ТНА не накопичувався синаптичними везикулами. 

Кінетичний алгоритм на стаціонарних швидкостях може бути 

представлений таким чином (вимірювана радіоактивність жирним шрифтом): 
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де Тr – глутаматні  транспортери; L-[14C]Glu – L-[14C]глутамату.    (4) 

 

Слід зазначити, що ця схема, на відміну від попередніх, враховує 

транспорт глутамату в  синаптичні  везикули. 
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Рис. 2. Позаклітинний рівень L-[
14

C]глутамату в синаптосомальних препаратах 

у контролі (перший стовпчик); після інкубації синаптосом упродовж 6 хв 

(другий стовпчик); у відповідь на застосування DL–ТНА (100 мкM) (третій 

стовпчик), FCCP (1 мкM) (четвертий стовпчик); DL–THA + FCCP (100 мкM і 1 

мкМ, відповідно) (п’ятий стовпчик); *Р≤ 0,01; ** Р≤ 0,001 у порівняно з 

контролем. 

 

3.1.3. Теоретичне визначення подвійності  пресинаптичних процесів  

 

Як було зазначено в Огляді літератури, синаптична нервова передача 

забезпечується регульованим екзоцитозом, який запускається за допомогою  

входження Са
2+

 у клітину. Останньою стадією екзоцитозу є злиття синаптичних 

везикул із плазматичною мембраною пресинаптичних нервових закінчень, що 

призводить до вивільнення нейромедіатору в синаптичну щілину та активації 

постсинаптичних рецепторів і сигнальних шляхів. Термінація синаптичної 

передачі відбувається через зворотне захоплення нейромедіатору із 

синаптичної щілини за допомогою натрійзалежних транспортерів 

нейромедіатору, розташованих у плазматичній мембрані нейронів і гліальних 
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клітин. Нещодавно на астроцитах щурів було показано поверхневу дифузію і 

високу рухливість GLT-1 глутаматних транспортерів [154].  Відповідно до 

існуючої парадигми основною функцією транспортерів є видалення 

нейромедіатору, що масово вивільнюється  (I) за допомогою екзоцитозу після 

деполяризації мембрани, та (II) між епізодами екзоцитозу за рахунок тонічних 

нестимульованих процесів. Своєчасне видалення надлишкового 

нейромедіатору запобігає надмірному збудженню постсинаптичних 

глутаматних рецепторів (рис. 1). Позаклітинний рівень глутамату визначається 

балансом транспортерзалежного поглинання і тонічного вивільнення глутамату 

(за рахунок дифузії, спонтанного екзоцитозу, цистинглутаматного обмінника, 

витоку через аніонні канали, тощо). Однак вважаують, що транспортерзалежне 

вивільнення глутамату з нервових закінчень може відбуватися тільки за нестачі 

енергії у клітині [6]. 

Останнім часом вищеописана точка зору піддавалася деякій критиці [155, 

156]. Із цього варто зробити висновок, що сфери відповідальності, вплив та 

регуляція ключових синаптичних факторів і процесів не є повністю 

зрозумілими. Ґрунтуючись на власних експериментальних даних, ми 

припускаємо існування двох різних незалежних механізмів на 

пресинаптичному рівні, які можуть забезпечити зміну концентрації 

позаклітинного глутамату в синаптичній щілині. Тобто, є можливість впливати 

на глутаматергічну сигналізацію і регулювання рівня нейромедіатору. Слід 

зазначити, що ми використовуємо глутамат як приклад, але ця схема може бути 

доцільною й для інших нейромедіаторів, керованих вторинно активними 

транспортерами, наприклад, транспортерами аспартату, ГАМК, гліцину, тощо. 

Щоб бути частиною пропонованої подвійності пресинаптичних подій, обидва 

механізми мають відповідати основним вимогам, тобто бути чітко 

регульованими і швидкими. Зазвичай, першим гравцем у цій системі є саме 

стимульований екзоцитоз синаптичних везикул, що містять нейромедіатор. Це 

значно збільшує концентрацію позаклітинного глутамату й ініціює 

глутаматергічну передачу сигналу шляхом активації постсинаптичних 
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рецепторів нейромедіатору [157]. Цілком очевидно, що екзоцитоз є чітко 

регульованим процесом, і тому він повністю відповідає вищезазначеним 

вимогам (рис.3, A). Після екзоцитозу синаптичні везикули відновлюються 

(ендоцитоз) і перетворюються на нові компетентні компартменти. Цей процес 

«рециклінгу» синаптичних везикул є одним з найбільш контрольованих [157, 

158]. 

Останнім часом з'являється дедалі більше аргументів на користь 

існування іншого важливого чинника, що забезпечує ще один механізм, який 

встановлює певну концентрацію глутамату в синаптичній щілині, і тим самим 

має змогу ініціювати / регулювати глутаматергічну нейропередачу. Ми 

припускаємо наявність постійного оберту глутамату, а саме його гомообміну 

крізь плазматичну мембрану, що відбувається без стимуляції і відповідає за 

підтримку динамічного градієнта глутаматзов/глутамат внутр, який встановлює 

певний рівень позаклітинного глутамату (рис. 3). Постійний обмін глутамату 

крізь плазматичну мембрану можливий, якщо існують особливі механізми, що 

забезпечують чітко регульований відтік глутамату всередину та із 

пресинаптичних нервових закінчень. Добре відомо, що глутаматні 

транспортери використовують Na
+
/K

+ 
електрохімічний градієнт як джерело 

енергії для транспорту нейромедіатору із синаптичної щілини у цитозоль проти 

градієнта його концентрації [6, 153]. Спорідненість глутаматних транспортерів 

до субстрату, коли субстратний сайт зв'язування звернений у позаклітинний 

простір, приблизно у 50 разів вища порівняно із внутрішньоклітинним 

зв'язуванням глутамату. Таким чином забезпечується дисоціація глутамату з 

транспортерів у цитоплазму за його високої внутрішньоклітинної концентрації. 

Ґрунтуючись на попередніх експериментальних даних [152], ми припускаємо, 

що глутаматні транспортери ефективно діють у напрямку транспорту 

глутамату не тільки всередину, але й назовні. Це непатологічне 

транспортерзалежне вивільнення термодинамічно синхронізовано із 

захопленням і забезпечує ефективне вивільнення глутамату назовні, тим самим 

створюючи динамічний глутаматзов/глутамат внутр градієнт крізь плазматичну 
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мембрану. Непатологічний оберт глутаматного транспортеру разом із його 

прямою функцією, тобто поглинанням, може забезпечити постійний оберт 

глутамату крізь плазматичну мембрану пресинаптичних нервових закінчень. 

Зрозуміло, що оберт глутаматних транспортерів, термодинамічно 

синхронізований із захопленням, є чітко регульованим і швидким процесом. 

Отже, він відповідає вищезазначеним вимогам і може бути другим процесом, 

що бере участь у подвійності пресинаптичних подій. У цьому контексті 

нетранспортерні механізми тонічного (нестимульованого) вивільнення 

глутамату з нервових закінчень, тобто за рахунок дифузії, спонтанного 

екзоцитозу, цистинглутаматного обмінника і витоку через аніонні канали [6, 

157, 159], не відповідають основним вимогам регулювання та ефективності. 

Однак їх можна розгалядати як такі, що постійно додають «нового» 

екзогенного субстрату, що зазначено в двосубстратних кінетичних модельних 

розрахунках [160]. Ця модель дає змогу розрахувати гетеро- і гомообмін 

глутамату, використовуючи стандартні коефіцієнти Міхаеліса для відповідних 

субстратів, де один транспортерний субстрат може вивільняти інший, вже 

накопичений в клітині. Основний висновок Макарова та ін. [160] такий: коли 

субстрати з обох боків мембрани знаходяться у рівновазі, його подальше 

додавання призводить до зміни рівноваги і виходу цитозольного субстрату, 

який є тим самим, але вже накопиченим усередині. 

Ми вважаємо, що постійний транспортерзалежний оберт глутамату в 

мембрані може встановлювати гнучкий позаклітинний рівень глутамату, який є 

унікальним для кожного синапсу і залежить від декількох окремих 

пресинаптичних характеристик: 1) кількості, кінетичних параметрів і 

локалізації глутаматних транспортерів; 2) енергетичного статусу клітини; 3) 

швидкості тонічного вивільнення без участі транспортерів (у тому числі 

спонтанний екзоцитоз); 4) цитозольної концентрації глутамату й активності 

везикулярного захоплення глутамату; 5) активності глутамінсинтетази в 

цитозолі нервових закінчень; 6) інтенсивності екзоцитозу, що може бути 
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потужним фактором регулювання; 7) внесок транспортної системи глутамату в 

навколишніх гліальних клітинах слід брати до уваги. 

Дисертант припускає, що постійний транспортерзалежний оберт 

глутамату і гнучкий рівень навколишнього глутамату можуть зробити 

синаптичні контакти постійно активними/інертними і підтримувати пластичні 

нейронні мережі в мозку, забезпечуючи необхідні основи для обробки 

інформації, її консолідації та збереження. 

Варто відзначити – обидва механізми, що визначають позаклітинну 

концентрацію глутамату, тобто екзоцитоз і транспортерзалежна система 

постійного оберту глутамату, безпосередньо не заважають один одному. 

Обидва механізми мають різні внутрішньоклітинні джерела глутамату для 

вивільнення, тобто везикулярний пул та цитозольний пул глутамату, 

відповідно. Компартменталізація глутамату в синаптичних везикулах дає 

можливість «прикрити» більшу частину цитозольного нейромедіатору,  

принаймні частково, від глутаматних транспортерів. Таким чином, 

компартменталізація ендогенного глутамату в синаптичних везикулах запобігає 

зв'язуванню глутамату із внутрішньоклітинним субстратним сайтом 

транспортерів (схема 1). 

Частковий вплив обох механізмів може спостерігатися під час 

накопичення цитозольного глутамату синаптичними везикулами, що зменшує 

концентрацію цитозольного глутамату (схема 1). Інша можливість часткової 

інтерференції цих механізмів може з’являтися під час деполяризації 

плазматичної мембрани нервових закінчень, коли зумовлене деполяризацією 

транспортерзалежне вивільнення може одночасно збільшити вихід глутамату за 

допомогою екзоцитозу. Аргументи проти цієї пропозиції такі: значне 

збільшення рівня позаклітинного глутамату під час екзоцитозу може істотно 

скоротити або навіть запобігти транспортерзалежному вивільненню глутамату 

з термодинамічних причин. 

Спільною властивістю обох механізмів є залучення глутаматних 

транспортеров, які видаляють глутамат із позаклітинного простору (рис. 3, 



 67 

схема 1). Однак, це також не є очевидним через існування спеціального пулу 

для збереження глутаматних транспортерів, які містяться у спеціальних 

везикулах і регуляція яких є субстратзалежною. Висока концентрація глутамату 

може активувати протеїнкіназа С-залежний механізм і підвищувати експресію 

транспортерів на поверхні плазматичної мембрани [161]. Тому цей механізм 

може забезпечити ефективне видалення глутамату з позаклітинного простору. 

У цьому контексті автор припускає, що різні пули (або навіть підтипи) 

глутаматних транспортерів можуть бути залучені до пригнічення наслідків 

екзоцитозу і забезпечення (між епізодами екзоцитозу) постійного оберту 

глутамату. Останній може забезпечуватися глутаматними транспортерами, що 

вже містяться у мембрані, водночас наслідки екзоцитозу можуть бути усунені 

за допомогою транспортерів везикулярного пулу, експресія яких на мембрані 

відбувається під час або після екзоцитозу у відповідь на стимуляцію високою 

концентрацією глутамату. Таким чином, обидва механізми можуть 

обслуговуватися різними пулами глутаматних транспортерів, тобто 

транспортерами, везикулярного пулу і транспортерами вже експресованими у 

плазматичній мембрані. 

Слід наголосити, що обидва розглянутих механізма пов'язані з 

плазматичною мембраною і значною мірою залежать від її властивостей.  

А 

 



 68 

Б     

 

Рис. 3. А – поточна парадигма синаптичних подій; Б – подвійність синаптичних 

подій. а–екзоцитоз; б– постійний транспортеропосередкований оберт глутамату 

через плазматичну мембрану нервових закінчень. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Схема 1. Вивільнення глутамату шляхом екзоцитозу і постійний 

транспортеропосередкований оберт глутамату через плазматичну мембрану 

нервових закінчень: різні внутрішньоклітинні джерела глутамату для 

вивільнення. 
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Таким чином, було розроблено новий метод вимірювання  динаміки 

накопичення L-[
14

C]глутамату нервовими терміналями за аналізом 

радіоактивності у супернатанті. Показано, що динамічний гомообмін глутамату 

через плазматичну мембрану нервових терміналей є важливою 

характеристикою їхнього функціонального стану. Визначено алгоритм аналізу 

змін у транспорті глутамату в пресинаптичній нервовій терміналі, який 

базується на встановленій нами подвійності пресинаптичних процесів. 

Вищезазначені нові характеристики і підходи стали базою для детального 

аналізу акумуляції та вивільнення глутамату нервовими терміналями за дії 

важких металів і феритину.  
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3.2. Вплив важких металів на ключові характеристики глутаматергічної 

нейропередачі в нервових терміналях головного мозку з нормальним та 

зниженим рівнем холестеролу 

 

3.2.1. Характеристика препаратів синаптосом методом лазерної 

кореляційної спектроскопії 

 

Методом лазерної кореляційної спектроскопії було проведено визначення 

середнього діаметра та функції розподілу за розміром ізольованих нервових 

терміналей. Визначення здійснювали за допомогою лазерного кореляційного 

спектрометра «ZetaSizer–3» (Malvern Instrument, Великобританія). Одержані 

результати свідчуть, що препарат синаптосом містить частинки розміром від 

0,2 до 20 мкм, однак переважна більшість частинок має розміри від 1,5 до 10 

мкм, а середній діаметр синаптосом становить 3,24 ± 0,45 мкм (рис. 4). 

А      Б 

 
 

 

Рис. 4. Розподіл за діаметром препарату синаптосом методом лазерної 

кореляційної спектроскопії. А – контрольні синаптосоми; Б – синаптосоми у 

присутності важких металів кадмію, свинцю, марганцю та заліза. Наведено 

типовий графік, вимірювання проводили з використанням трьох препаратів 

синаптосом. 
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3.2.2. Аналіз препаратів синаптосом методом проточної цитометрії 

 

Порівняльну характеристику препаратів контрольних синаптосом та 

синаптосом у присутності важких металів кадмію, свинцю, марганцю та заліза 

проводили на проточному цитометрі COULTER EPICS XL. Розмір частинок у 

препаратах визначали за прямим розсіюванням (FS), а цитоплазматичну 

гранулярність – за бічним розсіюванням (SS).  

Цитометричні дослідження показали, що характерне положення плями 

суспензії синаптосом у системі координат FS LOG/SS LOG не відрізняється 

між контрольними синаптосомами та синаптосомами у присутності кадмію, 

свинцю, марганцю та заліза (рис.5). 

Показник SS є відображенням внутрішньої структури досліджуваних 

частинок, зокрема цитоплазматичної гранулярності синаптосом, що зумовлена 

переважно розміром та кількістю синаптичних везикул у нервовому закінченні. 

Було встановлено, що значення SS не змінюються після додавання до 

синаптосом важких металів. Показник FS характеризує розмір синаптосом і 

також не змінюється після інкубації з кадмієм, свинцем, марганцем та залізом.  

Оскільки синаптосоми зберігають усі характеристики інтактного 

нервового закінчення, нами було проведено оцінювання впливу кадмію, 

свинцю,  марганцю та заліза на основні функціональні характеристики, що 

забезпечують процес передачі нервового імпульсу, а саме накопичення та 

вивільнення глутамату і функціональний стан синаптичних везикул. 
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     A                                                                  Б 

      

   

 

      В                                                                 Г 

                  

                     FS LOG                                                   SS LOG                 

Рис. 5. Аналіз препаратів синаптосом методом проточної цитометрії. 

Гістограма розподілу частинок у системі координат FS LOG/SS LOG для 

контрольних синаптосом (А) і синаптосомам у присутності кадмію, свинцю, 

марганцю та заліза (Б). Розподіл частинок за розміром (В) та гранулярністю (Г) 

для контрольних синаптосом (червона лінія) і синаптосом у присутності 

кадмію, свинцю, марганцю та заліза (синя лінія). Аналіз проведено на 20 000 

частинок. Усі зразки було проаналізовано з однаковими установками 

проточного цитометра. 
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3.2.3. Вплив кадмію, свинцю,  марганцю та заліза на накопичення L–

[
14

С]глутамату синаптосомами 

 

У наступній серії експериментів було проаналізовано вплив кадмію, 

свинцю, марганцю та заліза на накопичення L-[
14

С]глутамату синаптосомами. 

Показано, що 50 мкM кадмій знижує початкову швидкість накопичення L-

[
14

С]глутамату (10 мкМ) на 10 % , 100 мкM кадмій – на 27 %, 200 мкM – на 34 

%, 400 мкM – на 65 %, що становило 3,0 ± 0,1 нмоль x хв
–1

 x мг
–1

 білка у 

контролі та 2,7 ± 0,1, 2,19 ± 0,1, 1,98 ± 0,1 і 1,05 ± 0,1 нмоль x хв
–1

 x мг
–1

 білка у 

синаптосомах після інкубації з 50 мкM, 100 мкМ, 200 мкМ та 400 мкM CdСl2, 

відповідно (Р≤0,05, т–тест Стьюдента, n=6). 

У процесі вивчення дії свинцю було встановлено, що початкова 

швидкість накопичення L-[
14

С]глутамату (10 мкМ) знижується на 22 %, 26 % і 

30 % за умов присутності 100 мкМ, 200 мкМ та 500 мкМ свинцю у середовищі.  

Початкова швидкість знижувалася з 3,0 ± 0,1 нмоль x хв
–1

 x мг
–1

 біла у контролі 

до 2,4 ± 0,1, 2,2 ± 0,1 та 2,1 ± 0,1 нмоль x хв
–1

 x мг
–1

 білка у синаптосомах після 

інкубації із 100 мкМ, 200 мкМ та 500 мкM PbСl2, відповідно (Р≤0,05, т–тест 

Стьюдента, n=7). 

Марганець спричинював протилежні зміни порівняно з кадмієм та 

свинцем у початковій швидкості накопичення L-[
14

С]глутамату (10 мкМ). Цей 

фізіологічний метал збільшує початкову швидкість накопичення L–

[
14

С]глутамату з 3,0 ± 0,1 нмоль x хв
–1

 x мг
–1

 білка в контролі до 3,6 ± 0,1 нмоль 

x хв
–1

 x мг
–1

 білка за умов присутності 500 мкМ MnCl2 у середовищі. 

За дії Fe
2+

 відбувалося зниження початкової швидкості накопичення L–

[
14

С]глутамату (10 мкМ).  Початкова швидкість знижувалася з 3,0 ± 0,1 нмоль x 

хв
–1

 x мг
–1

 білка в контролі до 2,4 ± 0,1, 2,2 ± 0,1 та 2,1 ± 0,1 нмоль x хв
–1

 x мг
–1

 

білка в синаптосомах після інкубації з 100 мкМ, 200 мкМ та 500 мкM FeSO4, 

відповідно ( Р≤0,05, т–тест Стьюдента, n=6). 

За дії Fe
3+

 також відбувалося зниження початкової швидкості 

накопичення L–[
14

С]глутамату (10 мкМ).  Початкова швидкість знижувалася з 
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3,0 ± 0,1 нмоль x хв
–1

 x мг
–1

 білка в контролі до 2,2 ± 0,1, 2,0 ± 0,1 та 1,9 ± 0,1 

нмоль x хв
–1

 x мг
–1

 білка в синаптосомах після інкубації із 100 мкМ, 200 мкМ та 

500 мкM Fe
 
Сl3, відповідно ( Р≤0,05, т–тест Стьюдента, n=6) (рис.6). 

 

 

 

Рис. 6. Накопичення L-[
14

С]глутамату синаптосомами в контролі (лінія 1), за 

умов присутності 100 мкМ FeSO4 (лінія 2) та 100 мкМ FeСl3 (лінія 3) 

 

3.2.4. Вплив кадмію, свинцю, марганцю та заліза на позаклітинний рівень 

L
–
[

14
С]глутамату в дигітонінпермеабілізованих синаптосомах 

 

Численні дослідження показали, що нефізіологічні важкі метали, такі як 

кадмій і свинець, призводять до зниження стимульованого деполяризацією 

вивільнення глутамату (як й інших нейротрансмітерів) з нервових закінчень 

шляхом екзоцитозу. Було висловлено думку, що це зниження зумовлене 

блокуванням входу кальцію через потенціалзалежні Са
2+

-канали. Ми висунули 

гіпотезу, що блокування входу Са
2+ 

– не єдина причина зменшення вивільнення 

нейромедіатора шляхом екзоцитозу. Ми припустили, що безпосередньо 
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зниження рівня нейромедіатору в синаптичних везикулах у присутності металів 

може істотно послабляти кальційзалежне звільнення.  

Щоб перевірити це припущення, ми використовували синаптосоми, 

попередньо завантажені L-[
14

С]глутаматом (див. розділ Матеріали і методи 

досліджень), і оцінювали  вплив металів на позаклітинний рівень 

нейромедіатору в дигітонін-пермеабілізованих синаптосомах. Дигітонін є 

специфічним детергентом, який утворює пори у мембрані і за низьких 

концентрацій використовується для пермеабілізації плазмалеми. 15 мкМ 

дигітонін сприяє швидкому вивільненню цитозольного L-[
14

С]глутамату зі 

синаптосом відразу ж після його застосування. У цій серії експериментів 15 

мкМ  дигітонін також спричинював швидке зростання позаклітинного рівня L-

[
14

С]глутамату. Потім метал було додано до синаптосом, і через 5 - 10 хв після 

його застосування, зміни позаклітинного рівня L-[
14

С]глутамату зареєстровано 

в контролі та у присутності металів. АТФ додавали до інкубаційного 

середовища перед дігітоніном. Синаптичні везикули поглинали L-[
14

С]глутамат 

в оброблених дігітоніном синаптосомах. Рівень позаклітинного L-

[
14

С]глутамату знизився в контролі, відображаючи тим самим процес 

захоплення L-[
14

С]глутамату синаптичними везикулами, а в присутності 

металів, це поглинання було значно меншим. У контрольних синаптосомах 

зменшення рівня позаклітинного L–[
14

С]глутамату становило – 4,3 ± 0,6 % від 

загального вмісту мітки за 5 хв і –7,1 ± 0,6% – за 10 хв. У присутності 200 мкM 

CdCl2 позаклітинний рівень L–[
14

С]глутамату збільшувався до 3,1 ± 0,5% від 

загального вмісту мітки та 2,5 ± 0,5% від загального вмісту мітки за 5 – 10 хв, 

відповідно. Водночас у присутності  200 мкM PbCl2 він дорівнював –1,0  ± 0,5% 

від загального вмісту мітки і –4,3 ± 0,5% – відповідно (Р ≤ 0,05, т–тест 

Стьюдента, n = 4) (рис.7). В експериментах з марганцем на дигітонін 

пермеабілізованих синаптосомах не було зареєстровано збільшення 

позаклітинного рівня L-[
14

С]глутамату. За дії 200 мкM FeSO4 зафіксовано 

збільшення позаклітинного рівня L-[
14

С]глутамату в препараті синаптосом, що 

становив за 5 - 10 хв –1,5  ± 0,5% від загального вмісту мітки і 4,5 ± 0,5% – 
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відповідно (Р ≤ 0,05, т–тест Стьюдента, n = 4) та 200 мкM. FeCl3 підвищував 

позаклітинний рівень L-[
14

С]глутамату, що  складав за 5 – 10 хв –1,2  ± 0,5% від 

загального вмісту мітки і – 4,2 ± 0,5% – відповідно (Р ≤ 0,05, т–тест Стьюдента, 

n = 4). 

Таким чином, було встановлено, що у присутності кадмію та свинцю, а 

також заліза знизилася здатність синаптичних везикул поглинати L-

[
14

С]глутамат у дигітонінпермеабілізованих синаптосомах.  

контроль

кадмій

свинець

-10

-8

-6

-4

-2

0

2

4

6

0 2 4 6 8 10 12

час,хв

п
о

за
к
іт

и
н

н
и

й
 р

ів
е
н

ь
 г

л
у
та

м
а
ту

,%
l

 

Рис. 7. Зміни рівня позаклітинного L-[
14

С]глутамату в 

дигітонінпермеабілізованих синаптосомах у контролі та в присутності 200 мкМ 

CdCl2 і 200 мкМ PbCl2 

 

3.2.5. Кадмій та свинець суттєво знижують ацидифікацію синаптичних 

везикул у нервових закінченнях  

 

Описані вище процеси порушення захоплення глутамату синаптичними 

везикулами за присутності металів можуть бути пов'язані зі зменшенням 

їхнього протонного градієнта, який є рушійною силою для накопичення 

медіатору. У цій серії експериментів ми оцінили протонний градієнт 
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синаптичних везикул усередині синаптосом. З використанням рН-чутливого 

флуоресцентного барвника акридинового оранжевого вимірювали закислення 

синаптичних везикул (тобто здатність синаптичних везикул накопичувати H
+
). 

Як видно з рис. 8, 15-хвилинна інкубація з 200 мкМ  CdCl2 та 200 мкМ РbCl2 

знизила протонний градієнт синаптосом, що було зареєстровано як збільшення 

рівня флуоресценції акридинового оранжевого. Аналогічний вплив на 

протонний градієнт синаптичних везикул мають FeSO4 та FeCl3. Ці дані добре 

узгоджуються з даними попереднього розділу. Загалом ми показали зміни 

функціонального стану синаптичних везикул у процесі застосування металів і 

порушення здатності синаптичних везикул тримати глутамат усередині. Таким 

чином, є підстави для аналізу впливу кадмію та свинцю із застосуванням 

препарату ізольованих синаптичних везикул.  
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Рис. 8. Ефект 200 мкМ CdCl2 та 200 мкM PbCl2 на акумуляцію акридинового 

оранжевого в кислих компартментах синаптосом 

 

3.2.6. Вплив свинцю і кадмію на протонний градієнт ізольованих 

синаптичних везикул  

 

Наступну серію експериментів було зосереджено на аналізі впливу 

кадмію та свинцю на протонний градієнт, із використованням препарату 



 78 

ізольованих синаптичних везикул (див. розділ Матеріали і методи).  Як видно з 

рис.9, 100 мкМ CdCl2, доданий до ізольованих синаптичних везикул на 

рівноважному рівні флуоресценції акридинового оранжевого, спричинював 

значне збільшення сигналу флуоресценції, демонструючи таким чином 

зменшення закисленості синаптичних везикул. Свинець також викликав значне 

зменшення протонного градієнта ізольованих синаптичних везикул. На рис. 10 

показано, що 100 мкМ PbCl2 на стабільному рівні флуоресценції викликав 

дисипацію протонного градієнта синаптичних везикул.  

Ми припустили, що зниження закислення ізольованих синаптичних 

везикул може бути пов'язано зі впливом металів на SH-групи білків 

синаптичних везикул, зокрема, V-АТФ-ази. Ми спробували захистити SH групи 

білків синаптичних везикул за допомогою захисного реагенту для SH-груп, 

дитіотреїтолу і з’ясували, що вплив кадмію на закислення ізольованих 

синаптичних везикул зменшувався у присутності 1 мМ дитіотреїтолу (рис. 11).  
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Рис. 9. Ефект кадмію на ацидифікацію ізольованих синаптичних везикул. 

Стрілки вказують на додавання CdCl2 (100 мкM) 



 79 

0 100 200 300 400 500 600

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

F
t/
F

o

час,с

 

Рис.10. Ефект свинцю на ацидифікацію ізольованих синаптичних везикул 

Стрілки вказують на додавання PbCl2 (100 мкM) 
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Рис. 11. Ефект CdCl2 на ацидифікацію ізольованих синаптичних везикул у 

присутності дитіотреїтолу.  

 

3.2.7 Вплив марганцю та заліза на протонний градієнт ізольованих 

синаптичних везикул 

 

Щоб оцінити, чи всі важкі метали здатні впливати на протонний градієнт 

ізольованих синаптичних везикул, ми застосували марганець, що, на відміну 

від нефізіологічних металів кадмію та свинцю, є важливим металом з точки 
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погляду фізіології. Як показано на рис. 12, додавання 500 мкМ MnCl2 до 

ізольованих синаптичних везикул спричинювало незначне збільшення сигналу 

флуоресценції акридинового оранжевого. Було зроблено висновок про те, що 

MnCl2 несуттєво  впливає на протонний градієнт синаптичних везикул у межах 

концентрації від 50–500 мкМ.  

За дії FeSO4 та FeCl3 встановлено повільну зміну ацидифікації 

синаптичних везикул. 
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Рис.12. Ефект MnCl2 на ацидифікацію ізольованих синаптичних везикул 

 

3.2.8.  Дія важких металів на ключові характеристики нейропередачі за 

умов дефіциту холестеролу в нервових терміналях  

 

Було використано розроблену раніше модель дефіциту холестеролу в 

нервових терміналях. Основним методичним підходом для видалення 

холестеролу з мембрани нервових терміналей є використання метил-бета-

циклодекстрину (МЦД), циклічного олігосахариду, якій є специфічним 

акцептором холестеролу. Видалення холестеролу МЦД являє собою складний 

багатостадійний процес, що описується біекспоненціальною кінетикою 

[162,163]. Підтверджується  існування двох пулів холестеролу в клітинах, а саме 
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швидкого та повільного, з напівперіодами 19–23 с та 15–30 хв, відповідно. Слід 

зазначити, що швидкий пул відновлюється протягом 40 хв.  

Концентрація холестеролу в синаптосомах становила 0,70,04 мкмоль/мг 

білка. Оброблення синаптосом 15 мМ МЦД упродовж 30 хв призводило до 

зниження в них рівня мембранного холестеролу на ~25% [164].  

Після оброблення синаптосом 15 мМ МЦД початкова швидкість 

накопичення 10 мкM L-[
14

C]глутамату знижувалася приблизно на 40±4 %, що 

становило у контролі 3,0±0,3 нмоль/хв/мг білка, а після такого оброблення – 

1,77±0,10 нмоль/хв/мг білка, відповідно (P≤0,05, т–тест Стьюдента, n=8). Таким 

чином, видалення холестеролу з мембранних компартментів у разі обролення 

синаптосом МЦД призводило до дозозалежного зниження накопичення L-

[
14

C]глутамату синаптосомами. Препарат синаптосом обробляли також 

«нейтральним» комплексом холестерол–MЦД (1:0,15); істотних змін у 

накопиченні L-[
14

C]глутамату за цих умов зафіксовано не було.  

Аналізуючи вплив CdCl2, PbCl2, FeSO4 та FeCl3 на холестеролзбіднених 

синаптосомах, ми з’ясували, що в концентрації 200 мкM вищезазначені метали 

майже повністю інгібують накопичення глутамату синаптосомами. Наші 

експерименти показали, що вплив CdCl2, PbCl2, FeSO4 та FeCl3 на МЦД-

оброблені синаптосоми більш значний, ніж адитивний ефект металів та МЦД 

поодинці. Тобто, вищезазначені важкі метали можуть справлятити більш 

глибоку нейротоксичну дію за умов зміненого рівня холестеролу в мембраних 

структурах нервових терміналей, що істотно підсилить неврологічні симптоми 

захворювань, у патогенез яких залучено дефіцит холестеролу. 

Таким чином, порівняльний аналіз препаратів ізольованих нервових 

терміналей головного мозку щурів методами лазерної кореляційної 

спектроскопії та проточної цитометрії показав, що важкі метали кадмій, 

свинець, марганець і залізо не впливають на розмір та гранулярність 

синаптосом. Кадмій, свинець і залізо знижують накопичення глутамату 

синаптичними везикулами у дигітонінпермеабілізованих синаптосомах. 

Кадмій, свинець і залізо знижують, проте марганець не впливає на початкову 
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швидкість накопичення глутамату синаптосомами та протонний градієнт 

синаптичних везикул. Дефіцит холестеролу в нервових терміналях головного 

мозку посилює шкідливий вплив важких металів на глутаматергічну 

нейропередачу. Отже, за умов нейропатологій, які супроводжуються 

зниженням рівня холестеролу, зокрема хвороба Альцгеймера, Ніємана Піка, дія 

важких металів призводить до більш глибоких порушень глутаматергічної 

нейропередачі.  
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3.3.  Транспорт глутамату в нервових терміналях головного мозку за дії 

феритину 

 

3.3.1. Характеристика природного білкового комплексу – феритину 

  

У підрозділі 3.2. показано, що фізіологічний важкий метал марганець 

суттєво не впливає на накопичення L-[
14

C]глутамату нервовими терміналями, 

на відміну від заліза, яке належить до цієї ж самої групи. Утім, дія 

досліджуваних нефізіологічних важких металів, кадмію та свинцю, що 

призводила до значного інгібування  накопичення L-[
14

C]глутамату нервовими 

терміналями, є аналогічною до дії заліза. Беручи до уваги вищезазначене, 

можна висунути гіпотезу, що така значна активність іонів заліза потребує 

спеціального механізму, який може контролювати їх концентрацію в клітині.  

Природний білковий комплекс феритин – це глобулярний комплекс, який 

складається з 24 субодиниць і виконує роль основного внутрішньоклітинного 

депо заліза. Розмір залізовмісних наночастинок у молекулі феритину становить 

~ 7 нм. Вони вкриті білковою оболонкою, і розмір молекули в цілому становить 

12 нм. Механізми та регуляція вивільнення заліза з феритину та його 

реутилізація й дотепер остаточно не з’ясовано. Позаклітинному феритину 

приписують постійно зростаючу кількість функцій, включаючи нещодавно 

описану участь у доставленні заліза в мозок, в ангіогенезі, запаленні, імунній 

відповіді та канцерогенезі [119–136]. Завдяки феритину цитозольний вміст 

заліза підтримується у розчинній та нетоксичній формі. Звичайний рівень 

розчинності заліза є низьким – 10
−18

 M, феритин збільшує його до 10
−4

 M, що є 

незрівнянно вищим. 

Слід зазначити, що в галузі нанобіотехнології феритин вважають  

інструментом для вивчення можливих токсичних властивостей магнітних 

наночастинок, покритих полімерною оболонкою, а також мішенню під час 

біотехнологічних маніпуляцій [7].  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D1%8C
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У цьому розділі роботи проведено дослідження молекулярних механізмів 

нейромодулювальної дії феритину і відокремлення специфічних ефектів його 

білкової та неорганічної складових. Із метою відокремлення специфічних 

ефектів білкової складової молекули феритину використовували апоферитин – 

білкову капсулу, позбавлену магнітної залізовмісної наночастинки. 

 

3.3.2. Накопичення L-[
14

C]глутамату нервовими терміналями за 

присутності феритину 

 

У наших експериментах було показано, що феритин у концентрації 80 

мкг/мл, час інкубації 30 с, знижує початкову швидкість накопичення L-

[
14

C]глутамату на 80%, що становить 2,7  0,3 нмоль х хв 
–1

 х мг білка
–1

 у 

контролі та 0,5  0,05 нмоль х хв 
–1

 х мг білка
–1

 у присутності феритину (Р≤0,05, 

т–тест Стьюдента, n = 5). При цьому накопичення глутамату за 10 хв також 

суттєво знижується за дії феритину в концентрації 80 мкг/мл (рис.13). 
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Рис.13. Зниження накопичення L-[
14

C]глутамату синаптосомами за умов 

присутності феритину в концентрації 80 мкг/мл, час інкубації 30 с: 1– 

контрольні синаптосоми; 2– синаптосоми в присутності феритину. 

 

Постало питання, чи впливає час інкубації синаптосом з феритином на 

його ефект щодо зниження активності накопичення L-[
14

C]глутамату? Для 

з’ясування цього в наступній серії експериментів було вивчено дію феритину 
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(80 мкг/мл) на накопичення L-[
14

C]глутамату за умов його попередньої 

інкубації зі синаптосомами впродовж 10 хв. Показано, що феритин після 

попередньої інкубації зі синаптосомами також знижує початкову швидкість 

накопичення L-[
14

C]глутамату та акумуляцію нейротрансмітера синаптосомами 

за 10 хв (рис. 14).  
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Рис. 14. Зниження накопичення L-[
14

C]глутамату синаптосомами за умов 

присутності феритину в концентрації 80 мкг/мл, час інкубації 10 хв. 1– 

контрольні синаптосоми; 2– синаптосоми у присутності феритину. 

 

У наступній серії експериментів концентрація цього білкового комплексу 

було збільшено до 200 мкг/мл. На рис. 15 показано зниження  початкової 

швидкості накопичення L-[
14

C]глутамату в певному діапазоні концентрацій. 
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Рис. 15. Вплив феритину в різних концентраціях на накопичення L-

[
14

C]глутамату синаптосомами, час інкубації 30 с. * Р ≤ 0,05 порівняно з 

контролем 

 

Проведено також контрольні експерименти з використанням іншого білка 

– альбуміну. Показано, що альбумін (80 мкг/мл ) не впливає на початкову 

швидкість  накопичення  L-[
14

C]глутамату синаптосомами (рис.16). 
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Рис. 16. Порівняльний ефект феритину (80 мкг/мл) та альбуміну (80 мкг/мл ) на 

накопичення L-[
14

C]глутамату синаптосомами, час інкубації 30 с. * Р ≤ 0,05 

порівняно з контролем. 

 *  * 

 * 
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Таким чином, у цьому підрозділі було встановлено, що феритин 

спричинює дозозалежне зниження початкової швидкості накопичення L-

[
14

C]глутамату синаптосомами.  

 

3.3.3. Нестимульований гомообмін глутамату через плазматичну мембрану 

нервових терміналей за дії феритину, аналіз молекулярних механізмів 

нейромодулювальної дії феритину та відокремлення специфічних ефектів 

білкової та неорганічної складових молекули феритину 

 

Було проаналізовано позаклітинний рівень L-[
14

C]глутамату в 

синаптосомах за присутності феритину та показано, що феритин в концентрації 

80 мкг/мл збільшує позаклітинний рівень L-[
14

C]глутамату з 0,193  0,013 

нмоль/мг білка у контролі до 0,368 ± 0,016 нмоль/мг білка за присутності 

феритину (Р≤0,05, т–тест Сть’юдента, n=5). Позаклітинний рівень L-

[
14

C]глутамату визначено також за присутності альбуміну (80 мкг/мл) в 

середовищі інкубації синаптосом – 0,190  0,013 нмоль/мг білка. Отже, 

альбумін не впливав на позаклітинний рівень L-[
14

C]глутамату в синаптосомах.  

У наступній серії експериментів нашу увагу було зосереджена на 

механізмі, що лежить в основі підвищення рівня позаклітинного L-

[
14

C]глутамату в синаптосомах у присутності феритину. Рівень позаклітинного 

глутамату в синаптосомах встановлюється балансом між швидкістю 

транспортерзалежного накопичення та швидкістю тонічного вивільнення 

глутамату, який може бути представлений таким чином: 

[позаклітинний глутамат] = [тонічно вивільнений глутамат] – [глутамат, 

захоплений транспортерами]. 

Na
+
/K

+
 електрохімічний градієнт на плазматичній мембрані є рушійною 

силою для транспортерзалежного накопичення глутамату. Зміни мембранного 

потенціалу можуть впливати на початкову швидкість цього процесу. Як 

з'ясувалося, деполяризація плазмалеми 35 мМ KCl призводила до зниження 
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початкової швидкості накопичення L-[
14

C]глутамату вдвічі. Вимірювання 

потенціалу плазматичної мембрани Em проводили з використанням катіонного 

потенціалчутливого флуоресцентного барвника родаміну 6G. Показано, що 

додавання феритину не призводить до збільшення флуоресцентного сигналу 

зонда, що свідчить про відсутність деполяризації плазматичної мембрани 

нервових закінчень (рис.17).  
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Рис. 17. Оцінка мембранного потенціалу синаптосом у присутності феритину 

Феритин вносили після досягнення рівноважного рівня флуоресценції 

потенціалчутливого флуоресцентного зонда родаміну 6G. Графік відображає 

результати 4 незалежних експериментів 

 

Тонічне вивільнення L-[
14

C]глутамату визначали з використанням 

конкурентного нетранспортабельного інгібітору глутаматних транспортерів 

DL-трео--бензилоксіаспартату (DL–TBOA), що істотно гальмує початкову 

швидкість накопичення L-[
14

C]глутамату – з 2,5 ± 0,3 нмоль х хв
–1

 х мг 
–1

 білка 

в контролі до 1,5 ± 0,2 нмоль х хв
–1

 х мг
–1

  за присутносі 10 мкM DL–TBOA, 0,9 

± 0,1 нмоль х хв
–1

 х мг
–1

 білка –100 мкM DL–TBOA і 0,63 ± 0,1 нмоль х хв
–1

 х 

мг
–1

 білка  – 200 мкM DL–TBOA (Р <0,01, ANOVA, n= 6). Таким чином, 

видається доцільним застосовувати 200 мкM DL–TBOA для інгібування 

активності глутаматних транспортерів у присутності феритину. Питання, яке 
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постало: чи є внесок тонічного вивільнення глутамату в збільшення 

позаклітинного рівня L-[
14

C]глутамату, викликане феритином у нервових 

терміналях? Застосування DL–TBOA показало більш значне зростання 

позаклітинного рівня L-[
14

C]глутамату в присутності, ніж за відсутності 

феритину. Тонічне вивільнення L-[
14

C]глутамату із синаптосом знижується з 

6,9±0,6 % загальної кількості радіоактивності у контрольних синаптосомах до 

4,1 ± 0.6 % загальної кількості радіоактивності у синаптосомах за присутності 

феритину. Таким чином, феритин зменшує тонічне вивільнення L-

[
14

C]глутамату, а це свідчить про те, що збільшення позаклітинного рівня  

нейромедіатору пов’язане не зі збільшенням тонічного вивільнення, а зі 

зниженням транспортерзалежного накопичення нейромедіатору, зумовленого 

феритином.   

Для відповіді на питання щодо ролі білкової оболонки та залізовмісних 

магнітних наночастинок у молекулі феритину в розвитку 

феритинопосередкованих ефектів було використано білок апоферитин та 

синтетичні магнітні наночастинки. З’ясовано, що наночастинки магнетиту 

розміром 10 нм (визначено методом лазерної кореляційної спектроскопії) за 

концентрації в середовищі інкубації 2 мг/мл не впливають на 

транспортерзалежне накопичення та позаклітинний рівень L-[
14

C]глутамату в 

нервових терміналях. Ми також не виявили змін мембранного потенціалу 

нервових закінчень у присутності цих синтезованих наночастинок магнетиту. 

Як було зазначено вище, молекула феритину складається з білкової 

оболонки, всередині якої розташована порожнина з мінеральною 

наночастинкою, що нагадує феригідрит. Для дослідження ефектів, пов’язаних 

із протеїновим компонентом молекули феритину, було проаналізовано 

накопичення L-[
14

C]глутамату в присутності апоферитину. Слід зазначити, що 

в молекулі ароферитину концентрація заліза становить 0,025 мг/мл (0,0025 % 

залишкового заліза), тоді як у молекулі феритину – 7,13 мг/мл (вміст заліза – 

0,7 %). Апоферитин у концентрації 80 мкг/мл зменшував початкову швидкість 

накопичення L-[
14

C]глутамату нервовими терміналями, що становила 2,74 ± 
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0,20 нмоль x хв
–1 

x мг
–1

 білка в контролі та 1,90  0,12 нмоль x хв
–1 

x мг
–1

 білка в 

присутності апоферитину (Р≤0,05, т–тест Сть’юдента, n=5) (рис. 18). Таким 

чином, апоферитин та феритин призводять до односпрямованих змін 

накопичення L-[
14

C]глутамату в нервових терміналях, однак вплив 

апоферитину був меншим ніж феритину. Отже, вплив феритину на 

накопичення L-[
14

C]глутамату в нервових терміналях не повністю зумовлений 

залізом, що міститься в молекулі, тому є підстави припустити, що екзогенний 

феритин може мати функції зовсім не пов’язані з його класичною роллю 

залізозв’язувального білка.  

 

Рис. 18. Накопичення L-[
14

C]глутамату нервовими терміналями за умов 

присутності апоферитину (80 мкг/мл) та альбуміну (80 мкг/мл) 

 

Оскільки апоферитин знижує накопичення L-[
14

C]глутамату нервовими 

терміналями, вважали за доцільне проаналізувати вплив апоферитину на 

позаклітинний рівень L-[
14

C]глутамату в синаптосомах. Було показано, що 

позаклітинний рівень L-[
14

C]глутамату збільшувався у присутності 

апоферитину від 0,193  0,013 нмоль/мг білка в контролі до 0,233  0013 

нмоль/мг білка в присутності апоферитину в концентрації 80 мкг/мл (Р ≤ 0,05, 

т–тест Стьюдента, n = 5) (рис. 19). Таким чином, ефекти апоферитину та 

феритину на позаклітинний рівень та накопичення L-[
14

C]глутамату в нервових 
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закінченнях подібні (рис.20). 
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Рис.19. Збільшення позаклітинного рівня L-[
14

C]глутамату у нервових 

терміналях за присутності апоферитину (80 мкг/мл): контроль – суцільна лінія; 

синаптосоми у присутності апоферитину  пунктирна лінія. Під час побудови 

графіків було використано дані, одержані при аналізі 5 препаратів синаптосом; 

кожен експеримент проведено в трьох паралелях. 
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Рис. 20. Порівняльний аналіз позаклітинного рівню L-[
14

C]глутамату в 

нервових терміналях за умов присутності феритину (80 мкг/мл), апоферитину 

(80 мкг/мл) та альбуміну (80 мкг/мл) . * Р ≤ 0,05 порівняно з контролем. 
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Отже, можна стверджувати, що білковий компонент молекули феритину 

визначає вплив на позаклітинний рівень та накопичення L-[
14

C]глутамату 

нервовими закінченнями. Ці дані є новими та вкрай важливими, оскільки 

дотепер вважали, що вплив феритину на нервові закінчення забезпечує 

неорганічна складова молекули феритину шляхом збільшення синтезу 

активних форм кисню клітиною.  

Таким чином, було показано, що природний глобулярний білковий 

комплекс феритин, до складу якого входять залізні магнітні наночастинки, 

зменшує тонічне вивільнення глутамату з нервових терміналей головного 

мозку, а тому здатність феритину збільшувати позаклітинний рівень глутамату 

зумовлена лише зниженням транспортерзалежного накопичення 

нейромедіатору. 

Доведено, що білкова складова молекули феритину, а саме апоферитин,  

також збільшує позаклітинний рівень глутамату і зменшує транспортерзалежне 

накопичення глутамату нервовими терміналями. 

 

3.3.4. Ефект одночасного застосування феритину і конкурентних 

інгібіторів глутаматних транспортерів DL–TBOA або DHK на 

накопичення L-[
14

C]глутамату синаптосомами  

 

Як було показано нами раніше, феритин значно інгібує накопичення L-

[
14

C]глутамату синаптосомами. Для більш детального аналізу цього ефекту ми 

дослідили, як конкурентні нетранспортабельні інгібітори транспортерів 

глутамату впливали на ефект феритину. Із застосуванням інгібітору DL–ТВОА 

в концентрації 50 мкМ ми показали, що він зберігає здатність інгібувати 

накопичення L-[
14

C]глутамату синаптосомами за умов присутності феритину 

(80 мкг/мл) у середовищі інкубації, і навпаки (рис. 20). У разі використання 

іншого нетранспортабельного інгібітору EAAT2 транспортерів – 

дигідрокаїнату в концентрації 100 мкM та феритину в концентрації 80 мкг/мл 
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також виявили здатність обох агентів інгібувати одночасно захоплення L-

[
14

C]глутамату синаптосомами (рис. 20). Таким чином, застосування інгібіторів 

глутаматних транспортерів DL–TBOA і DHK не завадило здатності феритину 

гальмувати накопичення глутамату синаптосомами, і навпаки. 
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Рис. 20.  Ефект одночасного застосування феритину (Fer) і DL–TBOA (50 мкM) 

або дигідрокаїнату (DHK) (100 мкM) на накопичення L-[
14

C]глутамату 

синаптосомами впродовж 10 хв. Для побудови графіків було використано дані, 

одержані під час аналізу 5 препаратів синаптосом, кожен експеримент  

проведено в трьох паралелях. * P≤0,05 відносно контролю. 

 

3.3.5. Ефект феритину та апоферитину на ацидифікацію синаптичних 

везикул у синаптосомах 

 

З використанням рН-чутливого флуоресцентного барвника акридинового 

оранжевого було проаналізовано вплив феритину та апоферитину на 

ацидифікацію синаптичних везикул у синаптосомах. З рис. 21 видно, що 

феритин у концентрації 80 мкг/мл спричинює суттєве збільшення 

Накопичен

ня 

глутамату, 

% 

Контроль 
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флуоресценції зонда, що свідчить про зниження ацидифікації синаптичних 

везикул у синаптосомах. Тобто, зміна у закисленні синаптичних везикул може 

бути однією із причин зниження початкової швидкості накопичення глутамату, 

спричиненої феритином.  

 

 

 

 

Рис.21. Ацидифікація синаптичних везикул у синаптосомах у контролі (нижня 

лінія), після інкубації з феритином у концентрації 8 мкг/мл (сіра лінія), 80 

мкг/мл (верхня лінія) та апоферитину (чорна лінія). При побудові графіків було 

використано дані, одержані під час аналізу 5 препаратів синаптосом. 

 

Таким чином, було досліджено вплив феритину на накопичення 

глутамату нервовими терміналями та позаклітинний рівень глутамату. 

Показано, що феритин суттєво знижує початкову швидкість накопичення 

глутамату нервовими терміналями і спричинює суттєве збільшення рівня 

позаклітинного глутамату. Феритин істотно збільшує флуоресценцію рН-

чутливого зонда, що свідчить про зниження ацидифікації синаптичних везикул 

у синаптосомах. Тобто, зміна в закисленні синаптичних везикул може бути 

однією з причин зниження початкової швидкості накопичення глутамату, 

зумовленої феритином. Ці ефекти є вкрай важливими і свідчать про порушення 

Феритин 80 мкг/мл 

 

Феритин 8 мкг/мл 

Апоферитин 56 мкг/мл 

 

контроль 

Час, с 
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транспорту глутамату за умов дії феритину, що може призвести до розвитку 

нейротоксичності та загибелі нейронів. 
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3.4. Порівняльний аналіз нейроактивних властивостей феритину та 

синтезованих магнітних наночастинок, вкритих полісахаридами  

 

3.4.1. Оцінювання мембранного потенціалу та закислення синаптичних 

везикул за присутності наночастинок магнетиту з різними типами 

покриття 

 

Як зазначалось попередньому розділі, в галузі нанобіотехнології феритин 

вважається інструментом для вивчення можливих токсичних властивостей 

магнітних наночастинок, вкритих полімерною оболонкою, а також мішенню 

під час біотехнологічних маніпуляцій [7].  

В експериментах було використано наночастинки магнетиту без покриття 

та наночастинки магнетиту, на які було нанесено декстран, 

гідроксіетилкрохмаль, окиснений гідроксіетилкрохмаль, хітозан та кремнезем. 

Наночастинки були синтезовані проф. А. Б. Бріком і др. Н. А. Дудченко в 

Інституті геохімії, мінералогії та рудоутворення НАН України. 

Для оцінювання нейротоксичності наночастинок вважали за доцільне 

проаналізувати, як присутність наночастинок впливала на мембранний 

потенціал нервових терміналей та протонний градієнт синаптичних везикул. 

Методом спектрофлуориметрії з використанням потенціал-чутливого 

флуоресцентного зонда родаміну 6G було здійснено аналіз мембранного 

потенціалу синаптосом у присутності наночастинок (рис.22, А).  

Для аналізу впливу наночастинок на протонний градієнт синаптичних 

везикул використовували рН-чутливий флуоресцентний зонд акридиновий 

оранжевий. Було продемонстровано, що додавання наночастинок різних типів 

до синаптосом не спричинює змін рівня флуоресценції зонда, а отже вони не 

впливають на протонний градієнт синаптичних везикул (рис.22, Б). 
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Рис. 22. Оцінка мембранного потенціалу (А) та ацидифікації (Б) синаптосом у 

присутності наночастинок магнетиту з різними типами покриття. Стрілка 

показує момент додавання наночастинок, покритих декстраном (1), 

гідроксіетилкрохмалем (2), окисненим гідроксіетилкрохмалем (3), хітозаном (4) 

і 3-амінопропіл (діетокси) метилсиланом (5) 
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3.4.2. Аналіз активного накопичення глутамату синаптосомами за умов 

присутності наночастинок магнетиту з різними типами покриття  

 

Досліджено вплив наночастинок на активне накопичення L-

[
14

C]глутамату ізольованими нервовими терміналями. Початкова швидкість 

накопичення L-[
14

C]глутамату становила 2,5  0,3 нмоль х хв 
–1

 х мг білка
–1

 у 

контролі та 2,52  0,3 нмоль х хв 
–1

 х мг білка
–1

 у присутності наночастинок 

магнетиту без покриття, 2,50  0,3 нмоль х хв 
–1

 х мг білка
–1

 у присутності 

наночастинок магнетиту, покритих декстраном, 2,54  0,3 нмоль х хв 
–1

 х мг 

білка
–1

 у присутності наночастинок магнетиту, покритих 

гідроксіетилкрохмалем; 2,53  0,3 нмоль х хв 
–1

 х мг білка
–1

 у присутності 

наночастинок магнетиту, покритих окисненим гідроксіетилкрохмалем; 2,55  

0,3 нмоль х хв 
–1

 х мг білка
–1

 у присутності наночастинок магнетиту, покритих 

хітозаном; 2,54  0,3 нмоль х хв 
–1

 х мг білка
–1

 у присутності наночастинок 

магнетиту, покритих кремнеземом. Із наведених даних можна зробити 

висновок, що наночастинки усіх типів не впливають на активність роботи 

транспортерів глутамату. 

 

3.4.3. Вплив наночастинок магнетиту, покритих полімерами, на рівень 

позаклітинного L-[
14

C]глутамату в синаптосомах  

 

У цій серії експериментів аналізували вплив наночастинок магнетиту без 

покриття та наночастинок магнетиту, на які були нанесено декстран, 

гідроксіетилкрохмаль, окиснений гідроксіетилкрохмаль, хітозан та кремнезем, 

на позаклітинний рівень L-[
14

C]глутамату в синаптосомах. Позаклітинний 

рівень глутамату є функціонально важливим для тонічної активації пост- та 

пресинаптичних глутаматних рецепторів. Встановлення певного 

позаклітинного рівня L-[
14

C]глутамату є результатом перебігу двох 

різноспрямованих процесів: тонічного вивільнення нейромедіатору із 



 99 

синаптосом та накопичення глутамату синаптосомами. Було показано, що 

позаклітинний рівень L-[
14

C]глутамату становив 0,193  0,013 нмоль/мг білка у 

контролі та 0,190  0,013 нмоль/мг білка в присутності наночастинок магнетиту 

без покриття, 0,195  0,013 нмоль/мг білка у присутності наночастинок 

магнетиту, покритих декстраном, 0,192  0,013 нмоль/мг білка у присутності 

наночастинок магнетиту, покритих гідроксіетилкрохмалем, 0,191  0,013 

нмоль/мг білка у присутності наночастинок магнетиту, покритих окисненим 

гідроксіетилкрохмалем, 0,1960,013 нмоль/мг білка у присутності 

наночастинок магнетиту, покритих хітозаном, 0,194  0,013 нмоль/мг білка у 

присутності наночастинок магнетиту, покритих кремнеземом (рис. 23).  
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Рис. 23. Позаклітинний рівень L-[
14

C]глутамату в контрольних синаптосомах 

(1) та синаптосомах у присутності наночастинок магнетиту, на які було 

нанесено декстран (2), гідроксіетилкрохмаль (3), окиснений 

гідроксіетилкрохмаль (4), хітозан (5) та кремнезем (6). 

 

Таким чином, додавання наночастинок магнетиту, покритих декстраном, 

гідроксіетилкрохмалем, окисненим гідроксіетилкрохмалем, хітозаном та 

кремнеземом не впливає на позаклітинний рівень L-[
14

C]глутамату в 

синаптосомах. Слід наголосити, що позаклітинний рівень L-[
14

C]глутамату 
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встановлено як баланс між його накопиченням та тонічним вивільненням з 

синаптосом. Оскільки наночастинки магнетиту, на які були нанесено декстран, 

гідроксіетилкрохмаль, окиснений гідроксіетилкрохмаль, хітозан та кремнезем, 

не впливають на початкову швидкість накопичення L-[
14

C]глутамату 

нервовими терміналями, то можна зробити висновок, що тонічне вивільнення 

L-[
14

C]глутамату також не змінюється за умов використання цих наночастинок.  

 

3.4.4.  Маніпуляція популяцією нервових терміналей синтезованими 

наночастинками магнетиту, покритими певними полімерами, під дією 

зовнішнього магнітного поля 

 

Аналіз взаємодії наночастинок магнетиту, покритих певними полімерами, 

проводили методом електронної мікроскопії. Показано зв’язування 

наночастинок з ізольованими нервовими терміналями головного мозку (рис. 

24). 

А                                           Б 

    

В                                            Г 
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Рис. 24. Електронна мікроскопія гомогенату мозку (А), очищеної 

синаптосомальної фракції (Б), очищених синаптосом після інкубації з 

наночастинками магнетиту, покритими декстраном (В), кремнеземом (Г) та без 

покриття (Д)  

 

Для проведення експериментів з аналізу міцності зв’язування 

наночастинок із синаптосомами останні було попередньо проінкубовано з 

радіоактивно міченим L-[
14

C]глутаматом. Синаптосоми накопичували L-

[
14

C]глутамат за рахунок роботи високоафінних натрійзалежних транспортерів. 

Для маніпуляції популяцією синаптосом ми використовували зовнішнє 

магнітне поле, яке прикладали до бічної стінки пробірки. З метою запобігти 

неспецифічному осадженню наночастинок під дією гравітаційного поля Землі. 

Нами встановлено, що така неспецифічна седиментація становить приблизно 

10% від даних, отриманих з використанням магніту, прикладеного до дна 

пробірки. У дослідженні застосували магніт 250 мТл з градієнтом 5,5 Тл/м. 

Було з’ясовано, що за аплікації магніту до бічної стінки пробірки синаптосоми, 

які зв’язані з наночастинками магнетиту, покритими кремнеземом, 

концентруються в зоні аплікації магніту. Тобто покриті кремнеземом 

наночастинки настільки міцно зв’язуються із синаптосомами, що здатні 

переміщувати синаптосоми у пробірці в магнітному полі. Водночас розподіл 

синаптосом у присутності наночастинок магнетиту, покритих декстраном, 



 102 

гідроксіетилкрохмалем, окисненим гідроксіетилкрохмалем та хітозаном, 

суттєво не змінюється за дії магнітного поля (рис. 25). 
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Рис. 25. Розподіл синаптосом, навантажених L-[
14

C]глутаматом, у зоні аплікації 

магніту (250 мТл з градієнтом 5,5 Тл/м). Контрольні синаптосоми (без 

наночастинок) (1); синаптосоми в присутності наночастинок магнетиту, 

покритих декстраном (2), гідроксіетилкрохмалем (3), окисненим 

гідроксіетилкрохмалем (4),  хітозаном (5) та кремнеземом (6). *, Р≤0,05  

порівняно з контролем, т–тест Сть’юдента, n=5. 

 

Для детального аналізу механізму взаємодії наночастинок з 

синаптосомами було змінено іонну силу середовища за допомогою 50 мМ KCl  

та використано інгібітор ендоцитозу конканавалін А в концентрації 0,13 мг/мл. 

З’ясовано, що зміна іонної сили середовища знижує здатність наночастинок 

переміщувати синаптосоми під дією зовнішнього магнітного поля (рис. 26). 

Водночас присутність конканаваліну в середовищі інкубації не перешкоджає 

* 
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можливості проводити маніпуляції популяцією синаптосом з наночастинками 

під дією зовнішнього магнітного поля (рис. 26).  
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Рис. 26. Розподіл синаптосом, навантажених L-[
14

C]глутаматом, у зоні аплікації 

магніту (250 мТл з градієнтом 5,5 Тл/м). Контрольні синаптосоми (без 

наночастинок) (1);  синаптосоми у присутності наночастинок магнетиту, 

покритих 3–амінопропіл(діетокси)метилсиланом (2); синаптосоми у 

присутності наночастинок магнетиту, покритих 3-

амінопропіл(діетокси)метилсиланом, до яких додано 50 мМ KCl через 10 хв 

після додавання наночастинок (3) або 50 мМ KCl перед додаванням 

наночастинок (4); синаптосоми у присутності наночастинок магнетиту, 

покритих 3-амінопропіл(діетокси)метилсиланом, до яких додано конканавалін 

(5). * Р≤0,05 порівнянно з контролем, т–тест Сть’юдента, n=5. 

 

Таким чином, підібрано умови взаємодії наночастинок магнетиту, 

покритих декстраном, гідроксиетилкрохмалем, окисненим 

гідроксіетилкрохмалем, хітозаном і 3-амінопропіл(діетокси)метилсіланом, з 

нервовими терміналями головного мозку. Проаналізовано, чи є зв'язування 
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наночастинок з нервовими терміналями достатньо міцним для того, щоб 

проводити маніпуляцію їх популяцією зовнішнім магнітним полем. Доведено, 

що використання наночастинок магнетиту, покритих декстраном, окисненим 

гідроксіетилкрохмалем і хітозаном, не дає змогу маніпулювати популяцією 

синаптосом за допомогою зовнішнього магнітного поля. Показано, що під дією 

зовнішнього магнітного поля ефективність маніпуляції популяцією нервових 

терміналей синтезованими наночастинками магнетиту, покритими 3–

амінопропіл(діетокси)метилсиланом, не змінюється за умов інгібування 

ендоцитозу, але зменшується з підвищенням іонної сили середовища.  

 

3.4.5. Маніпуляція нервовими терміналями головного мозку зовнішнім 

магнітним полем з використанням покритих D-манозою наночастинок –

Fe2O3 та їх ефект на транспорт глутамату 

 

3.4.5.1. Вплив наночастинок -Fe2O3, покритих D-манозою, на накопичення та 

позаклітинний рівень L-[
14

C]глутамату в синаптосомах 

 

Проаналізовано вплив наночастинок -Fe2O3, покритих D-манозою, на 

позаклітинний рівень L-[
14

C]глутамату в синаптосомах.  Наночастинки були 

синтезовані проф. Данієлом Хораком, зав. відділом полімерних частинок 

Інституту макромолекулярної хімії Академії наук Чеської Республіки. На 

рис.27 подано електронну трансмісійну фотографію наночастинок без покриття 

(А) та наночастинок -Fe2O3, покритих D-манозою (Б). 

А Б 
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Рис. 27. Електронна трансмісійна фотографія наночастинок без покриття (А) та 

наночастинок –Fe2O3, покритих D-манозою (Б) 

 

Позаклітинний рівень L-[
14

C]глутамату за 6 хв інкубації становив 0,204  

0,03 нмоль/мг білка в контролі та 0,230  0,03 нмоль/мг білка у присутності 

наночастинок -Fe2O3, покритих D-манозою. Таким чином, можна зробити 

висновок, що додавання наночастинок -Fe2O3, покритих D-манозою, не 

впливає на позаклітинний рівень L-[
14

C]глутамату в синаптосомах.  

Вважали за доцільне дослідити вплив наночастинок на активне 

накопичення L-[
14

C]глутамату ізольованими нервовими терміналями. Було 

показано, що початкова швидкість накопичення L-[
14

C]глутамату становила 2,5 

 0,2 нмоль х хв 
–1

 х мг білка
–1

 у контролі та 2,45  0,20 нмоль х хв 
–1

 х мг білка
–1

 

у присутності наночастинок -Fe2O3  без покриття; 2,4  0,2 нмоль х хв
–1

 х мг 

білка
–1

 у присутності наночастинок -Fe2O3, покритих D-манозою (рис.28). Із 

наведених даних випливає висновок, що наночастинки не впливають на 

активність роботи транспортерів глутамату. 
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Рис. 28. Накопичення L-[
14

C]глутамату контрольними синаптосомами (суцільна 

лінія) та синаптосомами у присутності наночастинок –Fe2O3  без покриття 

(пунктирна лінія) і наночастинок -Fe2O3, покритих D-манозою (крапчаста 

лінія). 

Глутамат, 

нмоль/мг 

білка 

Час,с 
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3.4.5.2. Вплив наночастинок -Fe2O3, покритих D-манозою, на мембранний  

потенціал та закислення синаптичних везикул   

 

Для оцінювання нейротоксичного ризику використання залізних 

наночастинок та подальшого розроблення нанотехнологій, які базуються на  

досліджених ефектах, вважали за доцільне проаналізувати, як наночастинки 

впливають на ключові характеристики глутаматергічної нейропередачі, 

зокрема на мембранний потенціал нервових терміналей та протонний градієнт 

синаптичних везикул. Методом спектрофлуориметрії з використанням 

потенціалчутливого флуоресцентного зонда родаміну 6G було здійснено аналіз 

мембранного потенціалу синаптосом у присутності наночастинок –Fe2O3, 

покритих D-манозою. Було показано, що наночастинки не змінюють 

рівноважний рівень флуоресценції родаміну 6G в синаптосомах, що свідчить 

про відсутність впливу наночастинок на таку важливу характеристику 

нервових терміналей, як мембранний потенціал (рис. 29).  
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Рис. 29. Відсутність впливу наночастинок -Fe2O3, покритих D-манозою, на 

мембранний потенціал синаптосом. Експерименти проведено з використанням 
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потенціалчутливого флуоресцентного зонда родаміну 6G. Стрілка вказує на 

момент додавання наночастинок. Дані наведено згідно з вимірюваннями, 

проведеними в чотирьох незалежних експериментах.    

 

Для аналізу впливу наночастинок на протонний градієнт синаптичних 

везикул використовували рН-чутливий флуоресцентний зонд акридиновий 

оранжевий. Було продемонстровано, що додавання наночастинок -Fe2O3, 

покритих D-манозою, до синаптосом не змінює рівень флуоресценції зонда, а 

отже вони не впливають на протонний градієнт синаптичних везикул (рис. 30). 
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Рис. 30. Відсутність впливу наночастинок -Fe2O3, покритих D-манозою, на 

ацидифікацію синаптичних везикул. Експерименти проведено з використанням 

рН-чутливого флуоресцентного зонда акридинового оранжевого. Стрілка 

вказує на момент додавання наночастинок. Дані наведено згідно з 

вимірюваннями, проведеними в чотирьох незалежних експериментах.    

 

3.4.5.3. Аналіз міцності зв'язування наночастинок -Fe2O3, покритих D-манозою, 

з нервовими терміналями 

 

Проаналізовано міцність зв'язування наночастинок -Fe2O3, покритих D-

манозою, з нервовими терміналями. Це є необхідним проведення маніпуляцій 

популяцією синаптосом під дією зовнішнього магнітного поля. Для здійснення 

експериментів синаптосоми попередньо проінкубували з радіоактивно міченим 
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L-[
14

C]глутаматом. За аплікації магніту до дна пробірки синаптосоми, які 

зв’язані з наночастинками -Fe2O3, покритими D-манозою, концентруються в її 

нижній частині. У дослідженнях використовували магніт 250 мТл із градієнтом 

5,5 Тл/м. Тобто, наночастинки -Fe2O3, покриті D-манозою, настільки міцно 

зв’язуються із синаптосомами, що здатні переміщувати їх у магнітному полі 

(рис. 31). 
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Рис. 31. Розподіл синаптосом, навантажених L-[
14

C]глутаматом, у зоні аплікації 

магніту (250 мТл з градієнтом 5,5 Тл/м). 1 – контроль (без наночастинок);  2 – у 

присутності наночастинок -Fe2O3 без покриття; 3 – у присутності 

наночастинок -Fe2O3, покритих D-манозою. * Р≤0,05 порівнянно з контролем, 

т–тест Сть’юдента, n=3. 

 

У процесі роботи виникла потреба розділити синаптосоми зі зв’язаними і 

незв’язаними наночастинками магнетиту. Для вирішення цієї проблеми 

проведено експерименти з використанням градієнта фіколу та подальшим 

аналізом присутності наночастинок у препараті синаптосом методом 

електронного парамагнітного резонансу. Було розроблено нову методику. 

Показано, що синаптосоми, зв’язані з наночастинками магнетиту, покритими 

певними полімерами, локалізуються тонким шаром усередині центрифужної 

пробирки між 6-м та 13-м % шарами фіколу.  

Глутамат, % 

від загальної 

кількості 

мітки у 

препараті 

синаптосом 

Контроль                       –Fe2O3                        –Fe2O3, покриті D–манозою 

* 
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Таким чином, одержано функціонально активні нервові терміналі 

головного мозку, мічені наночастинками магеміту, покритими D-манозою. 

Показана можливість маніпуляції нервовими терміналями зовнішнім магнітним 

полем з використанням цих наночастинок. 

Слід зазначити, що інкубація синаптосом з феритином у різних 

концентраціях не дала змоги проводити маніпуляції популяцією синаптосом із 

використанням зовнішнього магнітного поля (250 мТл із градієнтом 5,5 Тл/м). 

Отже, здійснена нами маніпуляція нервовими терміналями, зв’язаними з 

наночастинками магнетиту, покритими 3-амінопропіл(діетокси) метилсиланом 

та магемітом, покритими D-манозою з використанням магнітного поля є 

основою для подальших розробок в галузі нанонейротехнології. Зв'язування 

наночастинок магнетиту, покритих 3-амінопропіл (діетокси) метилсиланом, і 

наночастинок магеміту, покритих D-манозою, з нервовими терміналями 

головного мозку свідчить про те, що ці частинки можна використовувати в 

нанонейротехнології для лікування методом локальної гіпертермії. Магнітна 

гіпертермія – це підвищення температури, спричинене зовнішнім магнітним 

полем, яке діє на магнітні наночастинки в призначеному регіоні за 

мінімального ушкодження навколишніх тканин.  

Узагальнюючи вищенаведене, можна констатувати, що нами одержано 

функціонально активні нервові терміналі головного мозку, мічені 

наночастинками магнетиту, покритими 3-амінопропіл (діетокси) метилсиланом, 

і магеміту, покритими D-манозою, та розроблено методичний підхід 

маніпуляції нервовими терміналями зовнішнім магнітним полем з 

використанням цих наночастинок. На відміну від них, феритин не може бути 

використаний для маніпуляції популяцією синаптосом із застосуванням 

зовнішнього магнітного поля. 
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3.4.6. Порівняння нейротоксичного потенціалу синтезованих наночастинок 

магнетиту, покритих певним полісахаридом, і природних магнітних 

наночастинок з білковою оболонкою – феритину 

 

Було здійснено порівняльний аналіз впливу синтезованих наночастинок 

магнетиту, вкритих певним полісахаридом, зокрема декстраном (як приклад) у 

концентрації 2 мг/мл, і феритину (100 мкг/мл) на початкову швидкість 

накопичення L-[
14

C]глутамату синаптосомами (рис. 32, А), рівень 

позаклітинного L-[
14

C]глутамату (рис. 32, Б), закислення синаптичних везикул 

(рис. 32, В) та мембранний потенціал синаптосом (рис. 32, Г). Наночастинки, 

покриті гідроксіетилкрохмалем, окисненим гідроксиетилкрохмалем, хітозаном, 

і наночастики без покриття демонстрували ефекти, подібні до покритих  

декстраном наночастинок магнетиту. Виявлено, що крім мембранного 

потенціалу (рис. 32, Г), усі інші ключові характеристики глутаматергічної 

нейротрансмісії зазнали змін унаслідок застосування феритину, тобто 

початкова швидкість накопичення L-[
14

C]глутамату в нервових закінченнях 

знизилась (рис.32, А), позаклітинний рівень L-[
14

C]глутамату зріс (рис. 32, Б), а 

протонний  електрохімічний градієнт синаптичних везикул змінився, на що 

вказує збільшення флуоресценції акридинового оранжевого (рис. 32, В). Тобто, 

синтезовані наночастинки магнетиту, покриті певним полісахаридом, і 

природні магнітні наночастинки – феритин по-різному впливають на 

функціональний стан нервових закінчень. Зроблено висновок, що феритин не 

може бути використаний для вивчення можливих токсичних властивостей 

магнітних наночастинок, покритих полімерною оболонкою, а також слугували 

мішенню під час біотехнологічних маніпуляцій, як вважали раніше за 

результатами досліджень, опублікованих у журналі Brain Research [7].  
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Рис. 32. Порівняння ефектів синтезованих наночастинок магнетиту (синт. НЧ), 

покритих декстраном (2 мг/мл), і феритину (100 мкг/мл) (Фер) на початкову 
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швидкость накопичення L-[
14

C]глутамату синаптосомами (A); рівень 

позаклитинного L-[
14

C]глутамату на 5-хвилинному часовому проміжку (Б); 

закислення синаптичних везикул (В); мембранний потенціал (Г). * Р≤0.05 

порівняно з контролем, n=6. 
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РОЗДІЛ 4 

 

УЗАГАЛЬНЕННЯ ОДЕРЖАНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ 

 

Порушення транспорту глутамату пов’язані з патогенезом нейрологічних 

захворювань. Дослідження впливу різних чинників на активний транспорт 

глутамату є вкрай актуальним, оскільки дасть змогу розробити профілактичні 

засоби і створити фармакологічні препарати для запобігання та усунення 

функціональних порушень у нервовій системі. До того ж дослідження 

біохімічних механізмів регуляції активного транспорту глутамату створює 

відґрунтя для вирішення такої важливої проблеми сучасної медицини, як 

фармакологічна корекція низки неврологічних хвороб та розладів.  

Як вже зазначалося в огляді літератури, однією з причин, які можуть 

призвести до розвитку нейродегенеративних захворювань, є забруднення 

довкілля нейротоксичними важкими металами. Кадмій є одним з 

найпоширеніших нефізіологічних металів через його широке використання в 

різних промислових галузях. Цей елемент є екологічним забруднювачем, 

зокрема у продуктах харчування. Куріння також є одним з основних джерел 

потрапляння кадмію в організм людини. У дослідженнях на тваринах 

встановлено, що хронічний вплив кадмію призводить до значного збільшення 

його концентрації у головному мозку, зумовлюючи тим самим біохімічні зміни 

у нервовій системі, поведінкові розлади та порушення пам'яті [1, 106–109]. 

Кадмій впливає на синтез і вивільнення медіаторів, а також на функції 

рецепторів та іонних каналів у ЦНС. 

Органічні сполуки свинцю проникають крізь мембрани, а також можуть 

перетинати гематоенцефалічний бар'єр у дорослих. Pb
2+

 змінює синаптичну 

передачу, порушуючи активність Са
2+

-каналів і Са
2+

-зв'язувальних білків [110–

118]. Симптомами гострого отруєння свинцем є головний біль, дратівливість і 

біль у животі. Люди, які зазнавали впливу свинцю упродовж тривалого часу, 

можуть страждати від порушення поведінки, пам'яті й відчувати труднощі в 
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навчанні. Попри на численні дослідження, механізми дії кадмію та свинцю на 

нервову систему є складними й до тепер їх повністю не з'ясовано.  

Кадмій та свинець, як блокатори потенціалзалежних Са
2+

-каналів, 

призводять до зменшення спричиненого деполяризацією вивільнення 

нейромедіаторів із нервових закінчень шляхом екзоцитозу. Ми зосередили 

зусилля на оцінюванні впливу цих металів на закислення синаптичних везикул 

і транспорт глутамату в нервових закінченнях. Із використанням ізольованих 

синаптичних везикул і нервових закінчень було встановлено, що кадмій і 

свинець змінюють функціональний стан синаптичних везикул. Зокрема, вони 

призводять до зменшення накопичення глутамату синаптичними везикулами 

всередині нервових закінчень у дигітонпермеабілізованих синаптосомах (рис. 

7); знижують протонний градієнт синаптичних везикул у синаптосомах (рис.8) 

та в ізольованих синаптичних везикулах (рис. 9–11). Беручи до уваги 

вищенаведені факти, ми припустили, що часткова дисипація протонного 

градієнта синаптичних везикул може спровокувати зниження вивільнення 

медіатору шляхом екзоцитозу внаслідок  часткового заповнення синаптичних 

везикул. Синаптична патологія, спричинена металами, може включати: (1) 

зниження екзоцитозу, який пов'язаний не тільки з блокуванням 

потенціалзалежних Са
2+

-каналів, але й з неповним заповненням синаптичних 

везикул; 2) зменшення транспорту глутамату, що зумовлено не тільки прямим 

впливом металів на SH–групи глутаматних транспортерів, а й частковим 

розсіюванням протонного градієнта синаптичних везикул (рис. 33).  
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Рис. 33. Можливі механізми впливу свинцю і кадмію на глутаматергічну 

нейротрансмісію. 

 

Цікаво, що, на відміну від нефізіологічних металів – кадмію та свинцю, 

які суттєво розсіюють протонний градієнт синаптичних везикул (рис. 9, 10), 

марганець не викликає істотних змін протонного градієнта (рис. 11). Це нове 

відкриття показує, що кадмій і свинець, але не марганець, впливають на 

активність білків, які містяться на синаптичних везикулах і відповідають за 

підтримку належного градієнта протонів крізь мембрани синаптичних везикул. 

Слід зазначити, що протонний градієнт синаптичних везикул є рушійною 

силою для накопичення не тільки глутамату, але й ацетилхоліну, моноамінів, γ-

аміномасляної кислоти та гліцину. Таким чином, шкідливі наслідки від впливу 

свинцю і кадмію варто очікувати не лише для глутаматергічних, але й для 

інших нейронів. Можна передбачити вплив металів на протонний градієнт 
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також внутрішньоклітинних органел, що містять V-АТФази і мають кисле 

середовище.  

Феритин – це глобулярний білковий комплекс, який складається з 24 

субодиниць і виконує роль основного внутрішньоклітинного депо заліза [119–

136]. Оксидативний стрес вважають однією з причин, що призводять до 

загибелі нейронів за нейродегенеративних захворювань. Механізми та 

регуляцю вивільнення заліза з феритину і його реутилізацію й досі остаточно 

не з’ясовано. Позаклітинному феритину приписують дедалі зростаючу 

кількість функцій, включаючи нещодавно описану участь у доставленні заліза в 

мозок, в ангіогенезі, запаленні, імунній відповіді та канцерогенезі [119–136]. У 

ссавців є два типи субодиниць, які є складовими феритину — H, що містить 

фероксидазний сайт, та L, що сприяє обробленню заліза в цьому сайті. Завдяки 

феритину цитозольний вміст заліза підтримується у розчинній і нетоксичній 

формі.  

У цій роботі ми намагалися з’ясувати, на які ключові процеси 

глутаматергічної нейротрансмісії може впливати екзогенний феритин, та які 

при цьому можуть бути нейрологічні наслідки. Було показано, що в нервових 

терміналях екзогенний феритин призводить до збільшення позаклітинного 

рівня глутамату та зменшення транспортерзалежного накопичення глутамату. 

Відомо, що позаклітинний рівень глутамату визначається балансом між 

швидкістю транспортерзалежного накопичення та швидкістю тонічного 

вивільнення глутамату [165]. Нами встановлено, що стимульоване феритином 

збільшення позаклітинного глутамату є результатом недостатньої функції 

транспортерів глутамату, тобто зменшення захоплення глутамату, однак не є 

результатом зростання тонічного вивільнення нейромедіатору з нервових 

терміналей. Певна концентрація позаклітинного глутамату є функціонально 

важливою для тонічної активації збуджувальних пост- та пресинаптичних 

рецепторів, тимчасом як збільшення позаклітинного рівня глутамату в 

присутності екзогенного феритину може мати наслідки для синаптичної 

передачі. Останнім часом зростає кількість доказів, що спонтанна активність 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D1%83%D0%BB%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%B7%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D1%8C
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мозку є основою для аналізу вхідних сенсорних сигналів. Було показано, що 

NMDA(N-метил-D-аспартат)-рецептори в пірамідальних клітинах зрізів 

гіпокампа можуть тонічно активуватися позаклітинним глутаматом [166]. 

NMDA-рецептори гранулярних клітин зубчастої звивини активуються 

позаклітинним глутаматом та генерують вхідний струм, який підвищує 

збудливість нейронів і може пригнічуватися блокаторами рецепторів [167]. 

Тривале інгібування захоплення глутамату блокаторами транспортерів, L-

транс-піролідин-2,4-дикарбоксилатом у первинній культурі гранулярних клітин 

мозочка щура призводить до збільшення позаклітинної концентрації глутамату, 

викликає низку адаптивних відповідей, що виявляються в поступовому 

зменшенні функціональної активності та експресії NMDA-рецепторів [168]. 

Підвищення рівня позаклітинного глутамату в мозку за церебральної ішемії 

призводить до загибелі нейронів, переважно через надмірну активацію NMDA-

рецепторів. Підвищений рівень позаклітинного глутамату викликає 

десенсибілізацію NMDA-, AMPA- та каїнатних рецепторів, і це є доказом того, 

що порушення позаклітинної концентрації глутамату може мати суттєві 

наслідки для оброблення інформації, здійснюваного нейронами. Порушення 

роботи каїнатних рецепторів відіграє основну роль у зниженні базальної 

синаптичної передачі.  

Важливість вивчення регуляторної ролі пресинаптичних авто– і 

гетерорецепторів посилюється також тим фактом, що ці структури є мішенями 

для багатьох фармакологічних сполук, які мають властивості агоністів, 

антагоністів та модуляторів  рецепторів. Слід наголосити, що 

внутрішньоклітинні механізми, які лежать в основі модуляційних процесів, 

зумовлених активацією пресинаптичних рецепторів, щє не з’ясовано. Таким 

чином, збільшення позаклітинного рівня глутамату в нервових терміналях у 

присутності екзогенного феритину може мати суттєві наслідки для синаптичної 

передачі, змінюючи функціонування не тільки постсинаптичних, але й 

пресинаптичних рецепторів. 

Протонний електрохімічний градієнт, що є рушійною силою для роботи 
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везикулярних транспортерів глутамату, забезпечуючи його накопичення в 

синаптичних везикулах, важливий також для захоплення глутамату в цитозоль 

нервових закінчень крізь транспортери плазматичної мембрани. Специфічний 

інгібітор V-ATPази, бафіломіцин A1, істотно зменшує початкову швидкість 

транспортерзалежного накопичення глутамату синаптосомами. Ми 

припускаємо, що стимульоване феритином зниження ацидифікації 

синаптичних везикул лежить в основі (принаймні частково) інгібіторного 

ефекту феритину на активність транспортерів глутамату. Протонний 

електрохімічний градієнт синаптичних везикул є рушійною силою не лише для 

транспортерів глутамату, й для везикулярних транспортерів інших 

нейромедіаторів. Для підтвердження різноманіття наслідків впливу феритину 

на протонний електрохімічний градієнт синаптичних везикул нами було 

використано інгібіторний нейромедіатор [
14

C(U)]гліцин і, за попередніми 

даними, встановлено що феритин призводить також до підвищення 

позаклітинного рівня [
14

C(U)]гліцину в нервових терміналях на 11 % (дані не 

наведено). Отже, ми припускаємо, що здатність феритину зменшувати 

протонний електрохімічний градієнт синаптичних везикул впливає на 

захоплення не лише глутамату, але й усіх нейромедіаторів, що відбувається 

через натрійзалежні транспортери. 

Дані щодо комбінованого застосування феритину та інгібіторів 

транспортерів глутамату DL–TBOA та DHK свідчать, що ефекти феритину та 

інгібіторів майже адитивні. Слід зазначити, що в цих експериментах було 

застосовано кілька методичних підходів, зокрема: (i) одночасне застосування 

феритину та інгібіторів, (ii) додавання феритину за 5 хв перед додаванням 

інгібіторів, та (iii), навпаки, додавання інгібіторів за 5 хв до додавання 

феритину. Можна дійти висновку, що феритин не впливає на інгібіторну 

здатність DL-TBOA або DHK, і навпаки.  

Ванг і співавт. [133] припустили, що екзогенний феритин може 

відігравати роль цілком незалежну від своєї класичної функції як 

залізозв'язувального білка. Крім того, за хвороби Альцгеймера триразове 
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збільшення концентрації феритину супроводжується несуттєвим зростанням 

загальної концентрації заліза, тобто феритин має властивості, що не залежать 

від його залізної серцевини. Рецептори для феритину на клітинній поверхні 

було виявлено в багатьох дослідженнях, а також знайдено в тканинах мозку. 

Руддел і співавт. [136] виявили, що клітини, оброблені феритином, активували 

сигнальні шляхи PI3-кінази, поєднуючи фосфорилювання протеїнкінази С і 

активацію МАР-кінази. Можна припустити, що ефект феритину на 

накопичення глутамату пов'язаний із впливом феритину на сигнальні шляхи, 

зокрема, на протеїнкіназа С-залежний механізм регулювання роботи 

транспортера глутамату. Відомо, що глутаматні транспортери піддаються “up-” 

і “down-” регуляції активності за  протеїнкіназа С-залежним механізмом. 

Попередні дані показали, що інгібітори протеїнкінази С GF 109203X і 

бісиндолілмалеїмід II в концентрації 100 нМ знижують накопичення глутамату 

на  15%. Якщо активність протеїнкінази C інгібується феритином, це може 

призвести до значного зниження процесу накопичення глутамату, проте це 

припущення впотребує проведення додаткових експериментів.  

Непрямим свідченням нейротоксичної дії екзогенного феритину є його 

здатність збільшувати рівень позаклітинного глутамату та позитивна кореляція 

між концентраціями феритину і глутамату в плазмі та спинномозковій рідині у 

пацієнтів з інсультом. Концентрація феритину >  275 нг / мл у плазмі та > 11 нг 

/ мл у спинномозковій рідині пов'язані з ризиком ранніх неврологічних 

порушень [130,131,133,135]. Рівень феритину сироватки крові був вищий у 

пацієнтів за аміотрофічного склерозу, ніж у контролі. Пацієнти з високим 

рівнем феритину сироватки крові мали меншу тривалість життя порівняно з 

пацієнтами з низьким рівнем феритину. Із використанням моделі культури 

клітин гематоенцефалічного бар'єра було продемонстровано, що феритин 

транспортується через ендотеліальні клітини шляхом клатринзалежного 

ендоцитозу. Слід зазначити, що концентрація феритину приблизно у 30 разів 

вища в плазмі, ніж у спинномозковій рідині. Можна припустити, що за умов 

нейроферитинопатії надлишок синтезованого феритину здатен порушити 
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баланс між феритином плазми/спинномозкової рідини і екзогенним феритином, 

а це може спровокувати нейротоксичні наслідки через збільшення рівня 

позаклітинного глутамату. Проникність гематоенцефалічного бар'єра може 

бути порушена за патологічних станів, тому градієнт концентрації феритину 

між плазмою і спинномозковою рідиною також може бути порушений. 

Загалом, збільшення концентрації феритину в спинномозковій рідині може 

підвищувати рівень позаклітинного глутамату і призводити до неврологічних 

наслідків. 

Під час геморагічного інсульту і травм мозку внутрішньоклітинний 

феритин може вивільнюватись у позаклітинний простір і провокувати  

розвиток нейротоксичності унаслідок підвищення рівня позаклітинного  

глутамату. За розвитку нейробластоми збільшення феритину в сироватці крові 

було безпосередньо пов'язано із секрецією феритину пухлиною. Є підстави 

припустити, що феритин вивільнений із пухлинних клітин, може змінити 

накопичення глутамату в сусідніх нервових закінченнях і стимулювати 

розвиток нейротоксичності. Запобігання розвиткові нейротоксичності є одним 

із пріоритетних завдань сучасної нейрохімії, і дослідження у цій галузі 

проводять досить інтенсивно. 

У цій роботі ми спробували розкрити клітинні механізми, за допомогою 

яких екзогенний феритин може брати участь у розвитку патологічних процесів 

у нервовій системі. Так, додавання екзогенного феритину призвело до 

збільшення рівня позаклітинного глутамату у нервових закінченнях. Наші дані 

показують, що підвищення рівня позаклітинного глутамату в 

феритиноброблених нервових закінченнях відбувається внаслідок інгібування 

активності транспортерів глутамату. Останнє, у свою чергу, могло бути 

наслідком зниження протонного електрохімічного градієнта синаптичних 

везикул, з одного боку, і змін у регуляції активності транспортера глутамату– з 

другого.  

Для встановлення специфічних ефектів білкової складової молекули 

феритину використовували апоферитин, тобто білкову капсулу, позбавлену 
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магнітної наночастинки. Показано, що ефекти апоферитину та феритину на 

накопичення L-[
14

C]глутамату в нервових закінченнях подібні. З огляду на це, 

можна зробити висновок, що білковий компонент молекули феритину визначає 

вплив на накопичення L-[
14

C]глутамату нервовими закінченнями. 

З одного боку, дію неорганічної складової молекули феритину, а саме 

магнітної наночастинки, на ключові характеристики нейропередачі можна 

вивчати, використовуючи синтезовані наночастинки магнетиту та магеміту. З 

другого боку, у галузі нанотехнології молекулу феритину вважають 

інструментом для вивчення можливих токсичних властивостей магнітних 

наночастинок, покритих полімерною оболонкою [7], а також мішенню за 

біотехнологічних маніпуляцій. 

У процесі проведення досліджень нами було підібрано умови взаємодії 

наночастинок магнетиту, покритих декстраном, гідроксіетилкрохмалем, 

окисненим гідроксіетилкрохмалем, хітозаном і 3–

амінопропіл(діетокси)метилсиланом, з нервовими терміналями головного 

мозку. Методом електронної мікроскопії (рис .24) показано зв'язування цих 

наночастинок з нервовими терміналями головного мозку. Продемонстровано 

відсутність впливу наночастинок на накопичення і позаклітинний рівень L-

[
14

C]глутамату в синаптосомах (рис .28). Із застосуванням потенціал-чутливого 

флуоресцентного зонда родаміну 6G показано, що наночастинки не змінюють 

потенціал плазматичної мембрани нервових терміналей (рис. 29). Застосовуючи 

рН-чутливий флуоресцентний зонд акридиновий оранжевий, 

продемонстровано, що закислення синаптичних везикул у нервових терміналях 

не змінюється в присутності наночастинок (рис. 30). Доведено зв'язування 

наночастинок магнетиту, покритих 3-амінопропіл- (діетокси) метилсиланом, і 

наночастинок магеміту, покритих D-манозою, з нервовими терміналями 

головного мозку. Це дає підстави стверджувати, що ці частинки можуть бути 

використані в нанонейротехнології під час лікування методом локальної 

гіпертермії. Локальна гіпертермія, активація механочутливих іонних каналів 

клітини супермагнітними наночастинками є перспективними підходами  
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протипухлинної терапії, а поєднання впливу магнітного й електричного полів є 

новим неінвазивним методом впливу на нейрональну активність за хвороби 

Паркінсона. Таким чином, отримано функціонально активні нервові терміналі 

головного мозку, мічені наночастинками магнетиту, покритими 3–амінопропіл-

(діетокси) метилсиланом, і магеміту, покритими D-манозою, та розроблено 

методичний підхід маніпуляції нервовими терміналями зовнішнім магнітним 

полем з використанням цих наночастинок (рис.31,34). Однак, на відміну від 

цих наночастинок, феритин не може бути використаний для маніпуляції 

популяцією синаптосом із застосуванням зовнішнього магнітного поля. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.34. Властивості синтезованих магнітних наночастинок 

 

 

Наночастинки 

магеміту, покриті D-

манозою 

Наночастинки  

магнетиту, покриті 3–

амінопропіл (діетокси) 

метилсиланом 

Взаємодія с 

нервовими  

терміналями 

головного мозку 

Маніпуляція нервовими 

терміналями головного мозку 

під впливом зовнішнього 

магнітного поля 

Зміни ключових характеристик глутаматергічної нейропередачі: 

1) натрійзалежне накопичення глутамату нервовими терміналями головного мозку; 

2) позаклітинний рівень глутамату;  

3) мембранний потенціал нервових терміналей; 

4) ацидифікація синаптичних везикул  

Наночастинки магнетиту, 

покриті крохмалем, 

гідроксіетилкрохмалем, 

декстраном та хітозаном  



 124 

Беручи до уваги: 1) здатність феритину проходити через 

гематоенцефалічний бар'єр, 2)  його наявність у сироватці крові та 

спинномозковій рідині, 3) існування рецепторів феритину в нервових клітинах, 

4) збільшення концентрації екзогенного феритину за геморагічного інсульту, 

травми мозку і в оточенні клітин нейробластоми, та 5) дані наших досліджень, 

передбачається, що феритин може бути використаний для 

нанонейротехнологічних маніпуляцій (рис. 35). Таким чином, відкриті 

специфічні ефекти білкової та неорганічної складових комплексу феритину 

дають змогу безпосередньо застосовувати цю природну наночастинку для 

модуляції транспорту нейромедіаторів у нервових терміналях головного мозку. 

При цьому слід зазначити, що оскільки білкова складова молекули феритину, а 

саме апоферитин, безпосередньо спричинює порушення транспорту глутамату 

в нервових терміналях, то феритин не може бути використаний як модель 

магнітних наночастинок, покритих полімерами, для аналізу їхньої токсичної 

дії, як це вважали раніше [7]. 

 

              

Рис.35.  Молекулярний механізм дії феритину 
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ВИСНОВКИ 

 

У дисертаційній роботі встановлено нові нейромодулювальні властивості 

важких металів та протеїнового комплексу феритину, до складу якого входять 

неорганічні залізовмісні магнітні наночастинки. На ізольованих нервових 

терміналях головного мозку щурів (синаптосомах) проаналізовано зміни 

високоафінного натрійзалежного накопичення та стимульованого 

деполяризацією плазматичної мембрани вивільнення глутамату, його 

позаклітинного рівня, функціонального стану синаптичних везикул і 

потенціалу плазматичної мембрани за дії важких металів, феритину та 

магнітних наночастинок. З’ясовано механізми, за яких вищезазначені зміни та 

процеси можуть бути залучені до розвитку патологічних процесів у нервовій 

системі, і навпаки, нейропротекції.  

1. Доведено існування динамічного гомообміну глутамату через плазматичну 

мембрану нервових терміналей, проведено диференціацію пресинаптичних 

процесів та виявлено їх подвійність.  

2. Кадмій та свинець знижують, проте марганець не впливає на накопичення 

глутамату нервовими терміналями та синаптичними везикулами у 

дигітонінермеабілізованих нервових терміналях, а також на протонний градієнт 

ізольованих синаптичних везикул. 

3. Протеїновий комплекс феритин збільшує позаклітинний рівень L-

[
14

C]глутамату в нервових терміналях, що зумовлено зниженням 

транспортерзалежного накопичення нейромедіатору.  Застосування інгібіторів 

глутаматних транспортерів DL–TBOA і DHK не перешкоджає здатності 

феритину гальмувати накопичення глутамату нервовими терміналями. 

4. Феритин знижує ацидифікацію синаптичних везикул і тонічне вивільнення 

L-[
14

C]глутамату із нервових терміналей. 

5. З використанням апоферитину (білкової капсули, позбавленої магнітної 

наночастинки) встановлено специфічні ефекти білкової складової молекули 
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феритину, а саме: апоферитин, подібно до феритину, здатен збільшувати 

позаклітинний рівень L-[
14

C]глутамату і зменшувати транспортерзалежне 

накопичення L-[
14

C]глутамату нервовими терміналями.   

6. Доведено відсутність впливу наночастинок Fe3O4 без покриття та покритих 

певними полімерами на мембранний потенціал, протонний градієнт 

синаптичних везикул, початкову швидкість накопичення L-[
14

C]глутамату і 

позаклітинний рівень глутамату в нервових терміналях. Показана можливість 

маніпуляції нервовими терміналями, міченими -Fe2O3 наночастинками, 

покритими D-манозою, і Fe3O4 наночастинками, покритими 3-амінопропіл 

(діетокси) метилсиланом, зовнішнім магнітним полем. 

7. Відокремлені специфічні ефекти білкової та неорганічної складових 

молекули феритину на транспорт глутамату в нервових терміналях свідчать, що 

у центральній нервовій системі екзогенний феритин може модулювати 

гомеостаз глутамату залізозалежним та залізонезалежним шляхом. Орім того, 

феритин не може бути використаний як модель магнітних наночастинок, 

покритих полімерами. 
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