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 Дисертація присвячена проблемі вивчення міксотрофного культивування 

мікроводорості Euglena gracilis за наявності етанолу у поживному середовищі. 

E.gracilis здатна використовувати етанол в якості джерела вуглецю та енергії при 

вирощуванні на світлі. Для більшості інших мікроводоростей етанол є токсичним. 

Клітини E. gracilis мають високоактивні НАД+-залежні алкоголь- та 

альдегіддегідрогенази, які ефективно перетворюють етанол, без накопичення у 

клітинах токсичного ацетальдегіду. На гетеротрофних культурах E. gracilis було 

показано, що етанол змінює метаболічні процеси клітин, впливаючи на інтенсивність 

дихання, активність гліколізу та глюконеогенезу, накопичення у клітинах різних 

метаболітів, включаючи запасний полісахарид, ліпіди, вітаміни. Переведення на 

світло культур E. gracilis, які культивувались за наявності етанолу у середовищі, веде 

до інгібування світлозалежного синтезу компонентів тилакоїдних мембран  та 

затримки біогенезу хлоропластів. При окисненні етанолу у клітинах відбувається 

генерація енергії та утворення молекул ацетил-КоА.  E.gracilis – один з небагатьох 

організмів, здатних накопичувати такі вітаміни-антиоксиданти, як L-аскорбінова 

кислота, ліпофільні β-каротин та α-токоферол, які використовуються в клінічній 

практиці.  Було показано, що вирощування E.gracilis за наявності етанолу сприяє 

накопиченню у клітинах цінних для людини метаболітів, таких як α-токоферол, 

тирозин, парамілон. Ефекти етанолу на клітини E. gracilis вивчались переважно при 

їх культивуванні у темряві, тоді як за міксотрофного вирощування клітини можуть 

мати інші характеристики дихання, та накопичення метаболітів. Важливе значення 

має встановлення зміни вмісту парамілону, пігментів, а також жиророзчинних 

антиоксидантів, в процесі всього часу вирощування. Важливим є дослідження впливу 

етанолу на фотосинтетичну активність клітин, які мають сформований 

фотосинтетичний апарат. Додаткове внесення органічного джерела азоту у вигляді 
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глутамату натрію може модулювати досліджувані ефекти етанолу, зокрема 

накопичення пігментів та парамілону.  

Міксотрофне культивування з використанням етанолу як субстрату стимулює 

ріст культури в експоненційній фазі росту в 2.3 рази та з часом культивування 

призводить до закислення поживного середовища. Мінімальне значення рН у 

культурі з етанолом складало 2.5 у стаціонарній фазі росту. Вміст етанолу у 

поживному середовищі на момент входу культури в стаціонарну фазу росту складає 

57% від вихідної концентрації (100 мМ). Етанол активує мітохондріальне дихання 

клітин, підвищуючи швидкість поглинання кисню клітинами в 4 рази. 

Фотосинтетичне виділення кисню та швидкість електронного транспорту в 

хлоропластах клітин, інкубованих з етанолом протягом доби, збільшується на 37 та 

48%, відповідно. Відновний потенціал міксотрофних клітин зростає у лаг-фазі росту 

культур. Внесення глутамату натрію у середовище культивування разом із етанолом 

посилює вказані ефекти етанолу. Біохімічний склад клітин міксотрофних культур  E. 

gracilis змінювався з часом культивування. Вміст у клітинах фотосинтетичних 

пігментів, хлорофілів та каротиноїдів, знижується в перші доби культивування, тоді 

як концентрація парамілону, навпаки, стрімко зростає. Інтенсивне на копичення 

фотосинтетичних пігментів, яке свідчить про підвищення фотосинтетичного 

потенціалу клітин, спостерігається в перехідній та стаціонарній фазах росту 

міксотрофних культур. Вміст парамілону у клітинах міксотрофної культури з  

етанолом за перші доби культивування зростає в 2.5 рази, а при додатковому внесенні 

глутамату натрію в 3 рази. В середині експоненційної фази росту міксотрофних 

культур  вміст парамілону в клітинах суттєво знижується, а кількість хлорофілів 

збільшується, порівняно із першими днями культивування. Найбільший вміст 

жиророзчинних антиоксидантів, β-каротину та токоферолів, був в одиниці об’єму 

культури з етанолом та глутаматом натрію у стаціонарній фазі росту. Найбільший 

вміст токоферолів на клітину спостерігався в автотрофній культурі, яка піддавалась 

стресу в більшій мірі, ніж міксотрофні. Отримані дані свідчать про ефективний 

метаболізм етанолу клітинами E. gracilis на світлі, який підвищує їх пластичний та 

енергетичний потенціал, а також життєздатність.  

Ключові слова: Euglena gracilis, міксотрофія, етанол, мітохондріальне 

дихання, хлорофіл, парамілон, токоферол.  
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SUMMARY 

 Mokrosnop V. M. Effects of ethanol on Euglena gracilis cells under conditions 

of mixotrohpic cultivation. – On the right of manuscript.  

Thesis for the degree of Candidate of Biological Sciences, speciality 03.00.12 - plant 

physiology. - M. G. Kholodny Institute of Botany National Academy of Sciences of 

Ukraine.  -  Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ministry of Education and 

Science of Ukraine, Kyiv, 2017. 

 The aim of the dissertation is to study the mixotrophic cultivation of microalga 

Euglena gracilis at the presence of ethanol in nutrient medium. E. gracilis can use ethanol 

as a source of carbon and energy under growing under light.  Ethanol is toxic for majority 

of other microalgae. The cells of   E. gracilis have highly active NAD+-dependent alcohol- 

and aldehyde dehydrogenases, which effectively transform ethanol, without accumulation 

of the toxic acetaldehyde in the cells. As was shown on heterotrophic cultures, ethanol 

alters metabolic processes in the cells, influences on respiratory intensity, activity of 

glycolysis and gluconeogenesis, accumulation of different metabolites, including storage 

polysaccharide, paramylon, lipids, vitamins. Transference to the light of E. graicilis 

cultures that were grown in the presence of ethanol in the medium leads to the inhibition of 

light-dependent synthesis of the components of  thylakoid membranes and the prevention 

of the chloroplast biogenesis.  Oxidation of ethanol in the cells is accompanied by the 

energy generation and formation of асethyl-KoA molecules. E. gracilis is one of the few 

organisms that able to accumulate in high levels such antioxidant vitamins as L-ascorbic 

acid, lipophilic β-carotene and α-tocopherol, which are used in medical practice. The 

growing of E. gracilis in the presence of ethanol is favorable for accumulation in the cells 

valuable for human compounds, α-tocopherol, tyrosine, paramylon, as was shown in earlier 

works. Effects of ethanol on the cells of E. gracilis were studied mainly under dark 

cultivation, while under mixotrophic cultivation the cells can have other characteristics of 

the respiration and the metabolite accumulation. Observation of the change of contents of 

paramylon, pigments and fat-soluble antioxidants during whole the cultivation time has 

important value. The study of the effect of ethanol on the photosynthetic activity the cells, 

which have formed photosynthetic apparatus, is also important.  The addition of sodium 

glutamate as organic source of nitrogen to the medium can modulate the studied effects of 

ethanol, in particular the accumulation of pigments and paramylon.    
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 Mixotrophic cultivation with using ethanol as substrate stimulates the growth rate 

of the culture in the exponential growth phase by 2.3 times and causing acidification of 

culture medium with time. The minimum value of pH in culture with ethanol was 2.5 in the 

stationary growth phase. Ethanol content in nutrient medium was about 57% of the initial 

concentration (100 mM) at the moment of the entrance of mixotrophic culture in stationary 

growth phase. Ethanol activates cell respiration, increasing oxygen absorbtion by the cells 

in 4 fold. Photosynthetic oxygen evolution and the rate of electron transport in the 

chloroplasts of the cells, that were incubated with ethanol during one day, increase on 37 

and 48%, respectively.  Reduction potential of  mixotrophic cells increases in the lag phase 

of the culture growth. Adding sodium glutamate with ethanol simultaneously to the nutrient 

medium strengthens the noted effects of ethanol. Biochemical composition of the cells of 

mixotrophic cultures E. gracilis changing over cultivation time. Content of photosynthetic 

pigments, chlorophylls and carotenoids, decreases at the first days of cultivation, while 

paramylon concentration has sharp increases. Maximum accumulation of photosynthetic 

pigments which indicate about increase photosynthetic capacity of the cells is observed in 

transient and stationary growth phases of mixotrophic cultures. Paramylon content in the 

cells of the mixotrophic culture with ethanol at the first days of cultivation increases in 2.5 

fold, while with adding of sodium glutamate – in 3 fold.  Substantial decrease of the 

paramylon content in the cells was observed at the middle of the exponential growth phase, 

while the chloropyll content increases, comparatively to the first days of cultivation. The 

highest content of fat-soluble antioxidants, β-carotene and tocopherols, was in volume unit 

of the culture with ethanol and sodium glutamate in stationary growth phase.  The highest 

content of tocopherols per cell was observed in autotrophic culture, which was more 

stressed than mixotrophic. Received evidence suggest about effective metabolism of 

ethanol by the cells of E. gracilis, that cultivating under light conditions. 

 Key words: Euglena gracilis, mixotrophy, ethanol, mitochondrial respiration, 

chlorophyll, paramylon, tocopherol. 
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ЦТК – цикл трикарбонових кислот 
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ВСТУП 

Обґрунтування вибору теми дослідження. Еукаріотична мiкроводорiсть 

Euglena gracilis належить до протист i здатна як до фотосинтезу, так i до 

живлення за рахунок поглинання органiчних субстратiв iз середовища 

iснування, що є можливим як на свiтлi, так i в темрявi [1-3]. Органiчним 

джерелом енергiї та вуглецю для цього органiзму можуть бути рiзноманiтнi 

сполуки, включаючи етанол, який для бiльшостi iнших мiкроорганiзмiв є 

токсичним. Метаболізм етанолу у клітинах E. gracilis здійснюється за рахунок 

НАД
+
-залежних алкогольдегідрогеназ та високоактивних альдегіддегідрогеназ, 

а також ферментів гліоксилатного циклу, ізоцитратліази та малатсинтази [4-6]. 

Окиснення етанолу алкоголь- та альдегіддегідрогеназами веде до генерації 

енергії в клітинах та утворення ацетил-КоА. Вплив етанолу на метаболічні 

процеси клітин E. gracilis проявляється у збільшенні інтенсивності дихання 

клітин, інгібуванні гліколітичного розщеплення глюкози та активації 

глюконеогенезу, а також накопиченні в клітинах парамілону та ліпідів [7]. 

Етанол як легкозасвоюване джерело вуглецю для E. gracilis специфічно інгібує 

біогенез хлоропластів на світлі [8]. Світлозалежний синтез основних 

компонентів фотосинтетичного апарату тилакоїдних мембран, зокрема СЗК ФС 

ІІ, інгібується у клітинах E. gracilis, які культивувались гетеротрофно за 

наявностіетанолу, що може бути опосередковано впливом етанолу на синтез 

хлорофілів[9]. 

E. gracilis – один з небагатьох мікроорганізмів, здатних накопичувати такі 

вітаміни-антиоксиданти, як L-аскорбінова кислота, ліпофільні β-каротин і α-

токоферол, які використовуються в клінічній практиці, а також для 

профілактики багатьох захворювань [10]. Підвищення вмісту α-токоферолу та 

його попередника тирозину в клітинах раніше було зафіксовано при 

вирощуванні мікроводорості за наявності етанолу, що може бути наслідком 

появи помірного оксидативного стресу, викликаного субстратом [11, 12]. 
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Ефекти етанолу на ріст і метаболізм E. gracilis вивчалися переважно при 

культивуванні клітин у темряві, тоді як за міксотрофних умовклітини можуть 

мати інші характеристики дихання та акумуляції цінних метаболітів порівняно з 

гетеротрофними культурами. Вплив екзогенного етанолу на фотосинтетичні 

процеси у культурі E. gracilis, яка має сформований фотосинтетичний апарат, 

представляє особливий інтерес. Наявність етанолу як субстрату може 

відображатися на динаміці накопичення фотосинтетичних пігментів, 

парамілону та α-токоферолу як індикатора оксидативного стресу клітин 

E. gracilis. Ефект етанолу може залежати від доступності джерела азоту у 

поживному середовищі. Таким чином, дана робота присвячена встановленню 

шляхів впливу етанолу як субстрату на метаболізм клітин E. gracilis, які 

культивуються на світлі. 

Мета і завданнядослідження. Мета даної роботи – визначення впливу 

етанолу як органічного джерела вуглецю при міксотрофному культивуванні 

E. gracilis на фотосинтетичну активність та вміст запасного полісахариду і 

жиророзчинних антиоксидантів у клітинах культури. 

Відповідно до зазначеної мети було поставлено наступні завдання: 

1. Дослідити вплив етанолу та суміші етанолу з глутаматом натрію на 

рістміксотрофної культури E. gracilis. 

2. Визначити зміну концентрації етанолу та рН поживного середовища у 

міксотрофних культурах E. gracilis в процесі культивування. 

3. Дослідити вплив етанолу на поглинання кисню в процесі дихання та 

його фотосинтетичне виділення на світлі у клітинах міксотрофних 

культур E. gracilis. 

4. З’ясувати ефект присутності етанолу у поживному середовищі культур 

на окисно-відновний стан пластохінонового пулу та ефективність 

фотосинтезуклітин E. gracilis.  

5. Дослідити  зміну накопичення фотосинтетичних пігментів клітинами 

E. gracilis в процесі міксотрофного культивування.  
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6. Оцінити вплив міксотрофного культивування клітин E. gracilis за 

наявності етанолу на акумуляцію жиророзчинних антиоксидантів –

токоферолів і β-каротину. 

7. Дослідити зміну вмісту запасного полісахариду парамілону у клітинах 

E. gracilis при міксотрофному культивуванні за наявності етанолу.  

Об’єкт дослідження: метаболізм клітин мікроводоростей за умов 

міксотрофного культивування.  

Предмет дослідження: вплив етанолу на фотосинтетичну активність та 

біохімічний склад мікроводорості E. gracilis.  

Методи дослідження: біохімічні (спектрофотометричний, метод 

тонкошарової хроматографії, метод газової хроматографії), біофізичні 

(амперометричний, флуоресцентний метод), цитологічні (світлової мікроскопії), 

статистичні методи обробки даних. 

Наукова новизна отриманих результатів. Встановлено, що додавання 

етанолу до автотрофної культури E. gracilis за першу добу міксотрофного 

культивування підвищує швидкість електронного транспорту у хлоропластах 

клітин на 48% та світлозалежне виділення кисню на 37%, а отже, підвищує 

ефективність фотосинтезу. Після першої доби культивування за наявності 

етанолу концентрація хлорофілів у клітинах міксотрофних культур суттєво 

знижувалася, що може бути наслідком інгібування наявністю органічного 

субстрату ресинтезу структурних компонентів фотосистем. Відновлення 

синтезу хлорофілів відбувалося після 3-ої доби культивування і продовжувалось 

навіть у стаціонарній фазі росту. При культивуванні міксотрофних культур на 

світлі низької інтенсивності подібних змін концентрації хлорофілів у клітинах 

не спостерігається. Таким чином, було вперше показано, що культивування E. 

gracilis протягом 5-15 діб за наявності етанолу сприяє накопиченню 

фотосинтетичних пігментів у клітинах, включаючи β-каротин, що сприяє 

збільшенню фотосинтетичного потенціалу клітин. У роботі було вперше 

показано, що початкова концентрація етанолу (100 мМ) на момент входу 
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культури в стаціонарну фазу росту зменшена на 43%. Вперше встановлено 

стимулюючий вплив етанолу на мітохондріальне дихання клітин міксотрофної 

культури E. gracilis. Встановлено негативний редокс стан клітин, культивованих 

у присутності етанолу, як наслідок накопичення в них відновних еквівалентів. 

За наявності етанолу вміст токоферолів знижується порівняно з автотрофним 

контролем. На першу добу культивування на світлі спостерігається максимальне 

накопичення запасного полісахариду парамілону, зафіксоване у дослідженні, що 

свідчить про ефективність асиміляції етанолу клітинами E. gracilis.   

Практичне значення одержаних результатів. E. gracilis одночасно 

продукує високі кількості білків, полісахариду, антиоксидантних вітамінів і 

поліненасичених жирних кислот. В роботі визначені умови, які стимулюють 

ріст і сприяють накопиченню жиророзчинних вітамінів і запасного 

полісахариду парамілону в біомасі  E. gracilis. Показано, що швидкість поділу 

клітин культур з етанолом та глутаматом натрію в експоненційній фазі росту є 

на 20 % вищою, ніж із одним етанолом. Визначено фази росту міксотрофних 

культур E. gracilis, в яких було в процесі досліджень зафіксовано максимальний 

вміст у клітинах парамілону та жиророзчинних антиоксидантів, тобто сполук, 

які мають практичну цінність та застосовуються у медицині та ветеринарії. 

Отримані дані можуть бути використаними при підборі режиму культивування 

E. gracilis, адаптованого для накопичення у клітинах тієї чи іншої сполуки. 

Етанол позитивно впливає на синтез та акумуляцію у клітинах 

фотосинтетичних пігментів, підвищує життєздатність клітин та пластичний 

потенціал в умовах освітлення, що дозволяє рекомендувати даний субстрат для 

використання  у тристадійній техніці вирощування E. gracilis для отримання 

парамілону та токоферолів. На першій стадії культивування стимулюють 

накопичення біомаси культурою, а на другій – жиророзчинних антиоксидантів, 

шляхом переведення клітин в умови стресу. Остання стадія характеризується 

синтезом парамілону у клітинах, стимульованим внесенням етанолу. 
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Особистий внесок здобувача. Дисертант самостійно провела пошук та 

опрацювання зарубіжної та вітчизняної літератури, яка стосується 

культивування клітин мікроводорості E. gracilis з використанням органічних 

субстратів. Спільно з науковим керівником д.б.н., проф. Золотарьовою О. К. 

були визначені мета та основні завдання досліджень дисертаційної роботи, 

обрано об’єкт досліджень. Самостійно було налагоджено міксотрофне 

культивування мікроводорості E. gracilis зі зниженою вірогідністю мікотичної 

контамінації культури. Здобувач самостійно проводила підготовку та 

виконувала експериментальну роботу, застосовуючи методи світлової 

мікроскопії, спектрофотометрії, флуоресценції, амперометрії, тонкошарової 

хроматографії, за допомогою яких визначала вплив етанолу на фізіологічний 

стан та біохімічний склад клітин E. gracilis. В постановці методики визначення 

темнового відновлення пластохінонового пулу клітин та обговоренні отриманих 

експериментальних даних брав участь співробітник відділу мембранології та 

фітохімії Інституту ботаніки ім. М. Г. Холодного – к.б.н., н.с. Поліщук О. О. 

Апробація результатів дисертації. Результати експериментальної 

роботи, узагальнення та висновки доповідались на Науково-практичній 

конференції «Біологічно активні речовини: фундаментальні та прикладні 

питання отримання і застосування» (Новий Світ, Крим, 2011), VIII Міжнародній 

науковій конференції «Молодь та поступ біології» (Львів, 2012), Міжнародній 

конференції «Фізіологія і біотехнологія мікроводоростей», присвяченій 80- 

літтю проф. В. Е. Семененко (Москва, 2012), Міжнародній конференції молодих 

учених «Актуальні проблеми ботаніки та екології» (Щолкіне, Крим, 2013), VI 

Міжнародному конгресі з фотосинтезу (Сент-Луіс, США, 2013), Науково-

практичній конференції з міжнародною участю «Актуальні питання біології, 

екології, медицини та фармакології» (Дніпропетровськ, 2013), Міжнародній 

конференції молодих учених «Актуальні проблеми ботаніки та екології» 

(Умань, 2014), ХІ Українському біохімічному конгресі (Київ, 2014), Науковій 

конференції та школі молодих вчених «Фундаментальні та прикладні проблеми 
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сучасної експериментальної біології рослин» присвяченої 125-літтюІнституту 

фізіології рослин ім. К. А. Тімірязева РАН (Москва, 2015), XXI Пущинських 

читаннях по фотосинтезу та Всеросійській конференції «Фотосинтез і 

фотобіотехнологія. Фундаментальні і прикладні аспекти» (Пущино, 2015), V 

з’їзді Українського товариства фізіологів рослин «Фізіологія рослин: 

досягнення та нові напрямки розвитку» (Київ, 2017).   

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається із вступу, 

огляду літератури, матеріалів і методів досліджень, результатів роботи та їх 

обговорення, аналізу й узагальнення результатів, висновків та списку 

використаних джерел, який складається з 191 найменування. Робота викладена 

на 128 сторінках, ілюстрована 33 рисунками та 7 таблицями. 

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

Дисертаційна робота виконувалась у відповідності з планами фундаментальних 

робіт відділу мембранології та фітохімії Інституту ботаніки ім. М. Г. Холодного 

НАН України: «Вивчення і використання генетичного потенціалу 

мікроводоростей України для створення екологічно безпечних біотехнологій» 

(2007-2011 р.р.; № д/р 0107U000086), «Клітинні та молекулярні механізми 

адаптації рослин до несприятливих змін екологічних чинників (посуха, 

затоплення) в природі та експерименті» (2012-2016 р.р.; № д/р 0112U000059), 

«Особливості енергетичного обміну в рослинних клітинах за різних рівнів 

вуглецевого забезпечення» (2012-2016 р.р.; № д/р 0112U002315). 
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РОЗДІЛ 1 

 

ОСОБЛИВОСТІ БУДОВИ ТА МЕТАБОЛІЗМУ КЛІТИН 

МІКРОВОДОРОСТІ Euglena gracilis 

 

Одноклітинна джгутикова мікроводорість E. gracilis відноситься до 

царства Excavata і має ряд фізіологічних та метаболічних особливостей, які 

мають спільні ознаки із представниками тварин, рослин та грибів [2]. E. gracilis 

здатна живитись автотрофно, з використанням СО2 та світла як єдиних джерел 

вуглецю та енергії, міксотрофно, за наявності органічного джерела вуглецю та 

світла, і гетеротрофно, за наявності органічного джерела вуглецю в темряві [13]. 

Клітини E. gracilis веретеноподібної форми та мають 50 мкм у довжину та 10 

мкм у ширину. Особливостями клітинної будови організму є наявність гнучкої 

білкової оболонки пелікули замість твердої полісахаридної клітинної стінки, як 

у водоростей та рослин. Пелікула складається з переплетених білкових тяжів, 

що розміщуються під плазматичною мембраною клітин та формують вигини у 

вигляді гребінців та жолобків. У кожному з гребінців розміщуються фібрили та 

трубчасті цистерни ендоплазматичного ретикулуму [14, 15]. Пелікула дозволяє 

здійснювати організму властивий евгленоїдним метаболійний рух та змінювати 

форму, що допомагає регулювати доступ квантів світла, підпорядковуючись 

циркадному ритму [16-18]. Запасним продуктом E. gracilis є не крохмаль, 

апарамілон, залишки глюкози у якому з’єднані β-(1-3)-зв’язками. При цьому 

парамілон запасається у цитоплазмі, а не у хлоропластах клітин. Світлочутливе 

вічко E. gracilis розміщується в цитоплазмі, а його фоторецепторні пігменти – у 

кристалічному тілі, що локалізується в основі довгого джгутика [19]. 

Мітохондріальна система E. gracilis формує єдиний розгалужений по 

всьому об’єму клітини ретикулум – мітохондріон. Його рівень розгалуження та 

розміри залежать від фази клітинного циклу та умов живлення. Кристи мають 

дископодібну форму та об’єднуються своїми основами. Залежно від умов 
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живлення змінюється і структура органел клітин. Розмір мітохондріону може 

змінюватись залежно від присутності освітлення. Синтез деяких 

мітохондріальних ензимів, таких як фумаратгідратаза та сукцинатдегідрогеназа, 

пригнічується світлом на посттранскрипційному рівні. У мітохондріоні 

локалізується два класи термінальних оксидаз, одна з яких є антиміцин-

резистентною і частково активується при вирощуванні клітин у присутності 

етанолу або ацетату [20]. У клітинах E. gracilis відсутній 

піруватдегідрогеназний комплекс, який відповідає за окисне декарбоксилування 

пірувату у більшості організмів і постачає ацетил-КоА в цикл трикарбонових 

кислот (ЦТК). Замість піруватдегідрогенази у мітохондріях клітин E. gracilis 

функціонує піруват : НАДФ
+ 

оксидоредуктаза, але тільки в умовах анаеробіозу 

[21]. У мітохондріоні присутні ензими гліоксилатного циклу–малатсинтаза і 

ізоцитратліаза та гліколатного – гліколатдегідрогеназа і глутамат-гліоксилат 

амінотрансфераза[5, 22]. В цій же органелі локалізується додатковий 

метаболічний шлях синтезу жирних кислот [21].  

Хромосоми E. gracilis залишаються конденсованими в інтерфазі, ядро не 

розходиться у мітозі, а просто витягується і розщеплюється на два [23]. Ядерна 

мембрана не продовжується у мембрану ендоплазматичного ретикулума. 

Експресія більшості ядерних генів клітин E. gracilis, як пластидних так і 

мітохондріальних, регулюється на посттранскрипційному рівні, на відміну від 

клітин тварин, рослин та грибів [24-26]. Індуковане світлом підвищення вмісту 

білків СЗКІІ в ~100 разів супроводжується лише дворазовим збільшенням рівня 

його мРНК [27]. 

1.1. Структура хлоропластів та фотосинтетичного апарату 

Хлоропласти E. gracilis оточені трьома мембранами, оскільки їх поява є 

наслідком вторинного ендосимбіозу з еукаріотичним симбіонтом – 

одноклітинною зеленою водорістю [28-31]. За даними філогенетичних 

досліджень, пластиди E. gracilis походять від морської водорості, що належить 
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до роду Pyramimonas [32]. Зовнішня мембрана хлоропластів походить від 

ендоплазматичного ретикулуму, а саме вакуолярної оболонки клітини-хазяїна, 

яка сформувалась навколо ендосимбіонта [33]. Друга та третя оболонки є 

плазматичною та хлоропластною мембранами ендосимбіонта, відповідно [34, 

35]. Тилакоїди у гранах хлоропластів групуються по 2-5, але частіше по 3. 

Товщина кожного тилакоїда 50-60 Å. При автотрофному культивуванні у 

хлоропластах присутні піреноїди – ущільнені ділянки матриксу хлоропластів, 

що оточені поза оболонками хлоропласту напівсферичною оболонкою із 

парамілону [19]. 

Мікроводорість E. gracilis містить всі основні мультибілкові комплекси, 

які присутні у мембранах тилакоїдів фотосинтезуючих організмів, включаючи 

ФС ІІ, ФС І, СЗК ІІ, цитохром b/f, комплекс, що розщеплює воду таАТФазу. 

Найбільшими пігмент-білковими комплексами тилакоїдних мембран, як і у 

інших фотосинтезуючих організмів, є СР1 та СРа,які містять реакційні центри 

ФС І та ФС ІІ, відповідно, і СЗК ІІ [36]. Світлозбиральні пігмент-білкові 

комплекси містять хлорофіли a і b, діадіноксантин, неоксантин у 

співвідношенні 12:5:3:1, відповідно. У складі цих комплексів зосереджено 

близько 40% всіх хлорофілів і 80% хлорофілу b тилакоїдів. Хлорофіл b зв’язує 

та стабілізує багато білків у ході їх вбудовування у СЗК, тому вважають, що від 

кількості хлорофілу bзалежить розмір СЗК [37]. Хлорофіл-протеїнові комплекси 

тилакоїдів, СР І, СР Іа, СРх, СРу, СРа містять переважно хлорофіл а та β-

каротин. Співвідношення хлорофілів a/b у СР Іа має значення 62. Такий низький 

вміст хлорофілу b, що складає лише 10% від загальної кількості хлорофілів a і 

b, порівняно із вищими рослинами, де цей показник складає 30%, пов'язаний із 

відносно низьким вмістом хлорофілу b у СЗК фотосистем [38, 39]. Пігментами 

ксантофілового циклу у E. gracilis є діадіноксантин та діатоксантин, а пігментів 

віолаксантинового циклу, так як і лютеїну або фукоксантину, не виявлено. 

Діадіноксантин складає ~80% від усіх каротиноїдів клітин мікроводорості [40]. 

Важливою особливістю є присутність додаткового пігмент-білкового комплексу, 
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який включає в себе як компоненти СЗК І, так і СЗК ІІ [41, 42]. Поліпептиди 

СЗК І та СЗК ІІ E. gracilis подібні до поліпептидів зелених водоростей. 

Попередник СЗК ІІ синтезується у цитозолі у вигляді великого первинного 

транскрипту, який потім піддається процесингу в ендоплазматичному 

ретикулумі, після чого транспортується у хлоропласти [43, 44]. 

1.1.1. Біогенез хлоропластів. Хлоропласти мікроводорості E. gracilis є 

лабільними і можуть втрачати колір та змінювати типову структурну 

організацію за певних умов, наприклад, коли клітини протягом багатьох 

генерацій живляться гетеротрофно. Втрата кольору може бути необоротною при 

дії різноманітних хімічних агентів, включаючи антибіотики (стрептоміцин), 

температуру від 34 °С й вище та УФ-випромінювання [45-50]. Пластидні 

структури не зникають повністю, а існують у вигляді пропластид. Пропластиди 

мають діаметр 1-2 мкм, містять проламелярні тіла, осміофільні глобули та 

тилакоїди невеликих розмірів. Біогенез хлоропластів із пропластид відбувається 

під дією світла. Протягом перших 10 год перебування на світлі внутрішня 

мембрана пропластид формує численні дископодібні вигини у строму. Частина 

таких дисків зливається, утворюються ламели, і збільшуються розміри пластид. 

На 18-20 год починають з’являтися піреноїди [51]. Вже після 72 год 

перебування на світлі у клітинах завершується формування хлоропластів, яке 

включає видовження пластид, підвищення кількості тилакоїдів у них та 

завершення формування піреноїду. При дозріванні хлоропластів об’єм пластид 

збільшується в середньому в 60 разів. 

Переведення клітин E. gracilis з низьким вмістом запасного полісахариду 

з темряви на світло може індукувати їх загибель через нестачу внутрішньої 

енергії для розвитку повноцінного фотосинтетичного апарату та переходу 

клітин на фотоавтотрофний тип живлення. 

Поділ хлоропластів у клітинах корелює із поділом клітин. Кількість 

хлоропластів у клітинах, що активно діляться, в середньому складає 7-10 на 

клітину, а в стаціонарній фазі росту може сягати 60 і більше [52]. 
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У темряві клітини E. gracilis містять близько 10
-4 

пкг протохлорофіліду та 

протохлорофілу, переважно Р635. Після того як клітини переводять в умови 

освітлення, ці попередники фоторедукуютьсядо С675, після чого хлорофіл 

активно починає синтезуватись тільки після періоду лаг-фази, що триває 3-12 

год. Концентрація хлорофілів у клітинах E. gracilis в середньому досягає 16-22 

пкг/кл. Попередником синтезу хлорофілів є δ-амінолевулінова кислота, синтез 

якої регулює шлях синтезу хлорофілів вцілому. Синтез δ-амінолевулінової 

кислоти є світлозалежним, тому в клітинах, які знаходяться в темряві більш ніж 

30 хв, ця сполука практично не ідентифікується [53, 54]. Дегідратаза δ-

амінолевулінової кислоти синтезується у цитозолі та каталізує перетворення δ-

амінолевулінової кислоти у порфобіліноген. Останній, через протопорфірин, 

перетворюється на хлорофіл. Виявлена пряма кореляція між вмістом 

парамілону в клітинах та рівнем хлорофілів або синтезом δ-амінолевулінової 

кислоти. Рівень хлорофілів може бути знижений шляхом додавання ацетату, 

етанолу або малату до поживного середовища. Деякі інші субстрати, наприклад, 

глутамат і глюкоза, в меншій мірі можуть інгібувати синтез хлорофілів або 

стимулювати його. Інгібіторний ефект пов'язаний із репресією гліколізу і може 

відновлюватись при одночасному внесенні джерела азоту. 

Синтез хлорофілів регулюється наявністю джерел вуглецю та енергії, які 

можуть надходити завдяки фотосинтезу або мати цитоплазматичне походження 

[52]. Окисне фосфорилування, так само як і фотофосфорилування, є джерелом 

енергії для синтезу хлорофілів. Інгібітори фотофосфорилування пригнічують 

формування хлорофілів [55]. Інгібітор синтезу білка (2,4-динітрофенол) не 

пригнічує синтезу хлорофілів. Особливістю збирання фотосинтетичного 

апарату E. gracilis є те, що реакційні центри ФС ІІ формуються пізніше, ніж 

новосинтезований хлорофіл збирається у функціональні світлозбиральні антени 

[56]. 
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1.2. Парамілон як запасний полісахарид E. gracilis 

 

При наявності органічних субстратів у середовищі надлишок вуглецю та 

енергії в клітинах може запасатися у вигляді полісахариду парамілону, який 

вперше відкрили саме у клітинах E. gracilis [7]. Парамілон відноситься до 

фібрилярних нерозгалужених β-(1-3)-глюканів (Рис. 1.1.) [57, 58]. У клітинах 

E. gracilis полісахарид запасається у вигляді висококристалізованих гранул та 

комплексу фібрилярних структур, локалізованих у цитозолі та оточених 

мономембраною [59, 60]. Рівень кристалізації гранул парамілону сягає 90 %, що 

виділяє полісахарид з-поміж інших запасних продуктів рослин і водоростей. 

Мікрофібри гранул мають товщину 4-10 нм і, комплектуючись по три, 

формують нерозгалужені спіралі. Молекулярна маса парамілону перевищує 500 

кДа [60]. Клітини E. gracilis можуть мати гранули парамілону, хаотично 

розміщені у цитоплазмі або скупчені в області піреноїдів. Зазвичай, чим 

більшим є розмір гранул, тим меншою є їх кількість у клітині [61]. 

 Cинтез парамілону здійснюється за участі парамілонсинтази (УДФ-

глюкозо-β-1,3-глюкан β-3-глікозилтрансферази), зв’язаного з мембраною 

білкового комплексу 670 кДа, що складається із семи субодиниць [62]. 

Найбільшу каталітичну активність парамілонсинтаза проявляє при рН 7,5-8 та 

температурі 20-23 °С. Субстратом парамілонсинтази є УДФ-глюкоза (Кm = 12,5 

мкМ, Vmax= 0,24 нМ · хв
-1 

· мг
-1 

протеїну), яка утворюється із глюкозо-1-фосфату 

за участі уридилтрансферази [59, 62, 63]. Каталітичне перенесення глюкози з 

УДФ-глюкози супроводжується формуванням білок-глюканового комплексу, 

подібно до синтезу глікогену [64, 65]. Є дані стосовно того, що ультраструктура 

мембрани, яка оточує гранули парамілону, змінюється залежно від активності 

синтезу запасного полісахариду [59]. Парамілонсинтазну активність було 

виявлено в мембранній фракції зерен парамілону. Набагато вищою ця 
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активність була в клітинах, що культивувались у гетеротрофних умовах, ніж в 

автотрофних [59]. 

 

 

 

Рис. 1.1. Хімічна структура парамілону. 

 

Дослідження накопичення парамілону клітинами E. gracilis при 

гетеротрофному культивуванні показали, що у нефотосинтетичну фіксацію СО2 

клітинами мікроводорості залучені фосфоенолпіруваткарбоксилаза та ГТФ-

залежна фосфоенолпіруваткарбоксикіназа. Фосфоенолпіруваткарбоксилаза 

каталізує перетворення фосфоенолпірувату в оксалоацетат у мітохондріальному 

матриксі. Фосфоенолпіруваткіназа, локалізована у внутрішній мітохондріальній 

мембрані, каталізує перетворення оксалоацетату у фосфоенолпіруват, який вже 

поза межами матриксу мітохондрій вступає в ланцюг реакцій глюконеогенезу. 

Синтез парамілону та накопичення його зерен відбувається у везикулах 

мітохондрій, відділених внутрішньою мембраною мітохондрії від її матриксу 

[66-68]. При фотогетеротрофному культивуванні гранули парамілону 

накопичуються не тільки у везикулах мітохондрій, але і хлоропластів, в області 

піреноїдів, де синтез полісахариду обумовлюється використанням енергії світла 

та карбоксилазною активністю Рубіско [30]. При фотогетеротрофному 

культивуванні в клітинах формується система везикул з парамілоном, яка може 

виступати структурним посередником між мітохондріоном і хлоропластами, 

розділяючи ці два компартменти тільки однією мембраною [29]. 

Активність синтезу парамілону та акумуляція його гранул у клітинах 

E. gracilis значною мірою модулюється способом культивування організму, який 
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може обумовити вміст полісахариду до 70 % сухої маси клітин E. gracilis [58, 

64]. У клітинах E. gracilis вміст парамілону суттєво варіює (до 1 нг/кл) і 

залежить від багатьох факторів: вуглецево-азотного балансу, рН культурального 

середовища, концентрації фосфатів та ін. [52]. Дослідження накопичення 

гранул парамілону, залежно від умов освітлення, показали, що при 

цілодобовому освітленні культур E. gracilis у їх клітинах спостерігаються дуже 

маленькі гранули полісахариду, порівняно з культурами, що культивувались при 

періодичному освітленні. Формуванню найбільших зерен парамілону у 

клітинах сприяло вирощування мікроводорості в темряві. 

 

1.3. Синтез жирних кислот та восків 

 

У клітинах мікроводорості E. gracilis знайдено декілька систем синтезу 

жирних кислот, дві з яких локалізуються у хлоропластах та по одній у цитозолі, 

мікросомах та мітохондріальній системі [69, 21]. У цитозолі клітин E. gracilis 

локалізується синтетаза жирних кислот першого типу, яка є 

мультифункціональним білком, а у пластидах – другого типу, яка представляє 

собою окремі монофункціональні ферменти [70, 71]. У цитозолі проходить 

синтез переважно довголанцюгових насичених жирних кислот, головним 

чином, пальмітинової, та невеликої кількості стеаринової і міристинової. 

Синтез проходить із залученням субстратів: ацетил-КоА, малоніл-КоАта 

НАДФН [72]. Цитозольна синтетаза функціонує у клітинах E. gracilis з 

нерозвиненими хлоропластами і структурно та функціонально є дуже схожою 

на аналогічний фермент дріжджів та інших нижчих грибів. На світлі, або у 

клітинах з розвиненими хлоропластами, активність цитозольної синтази 

інгібується [70, 72]. 

Ферменти мітохондріальної системи синтезу жирних кислот чутливі до 

присутності кисню, і їх ферментативна активність суттєво зростає в умовах 

анаеробіозу. Продуктами синтезу є насичені жирні кислоти С8-С18, з 
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переважною кількістю С14:0. Дуже мало синтезується ненасичених жирних 

кислот та з непарною кількістю атомів вуглецю у ланцюзі. Для 

мітохондріального синтезу жирних кислот не використовується малоніл-КоА та 

АТФ, а затравкою та донором С2 є ацетил-КоА. Подібним чином відбувається 

нарощування ланцюга жирних кислот у клітинах тварин. Таким чином, у 

процесі мітохондріального синтезу жирних кислот приймають участь ферменти 

їх β-окиснення: 3-кетоацил-КоА тіолаза, 3-гідроксиацил-КоА дегідрогеназа та 

еноїл-КоАгідратаза, та еноїл-КоАредуктаза заміщає ацил-КоАдегідрогеназу. 

Еноїл-КоАредуктази мітохондрій E. gracilis є високоактивними та 

високоспецифічними, порівняно з відповідними ферментами клітин тварин, що 

дозволяє відбуватися синтезу жирних кислот прямо з ацетил-КоА [21]. Система 

синтезу жирних кислот у мітохондріях потребує в якості джерела протонів 

НАДН, тоді як інші системи (хлоропластна, цитозольна) потребують НАДФН. 

Саме з мітохондріальною системою синтезу жирних кислот пов’язують синтез 

естерів восків із запасного полісахариду в анаеробіозі, що називається 

ферментацією воскових естерів. Основними компонентами воскових естерів є 

міристинова кислота та міристиловий спирт, що свідчить на користь синтезу 

складових естерів восків у мітохондріях [73, 74].  

1.3.1. Ферментація воскових естерів. Процес ферментації воскових 

естерів у клітинах мікроводорості відбувається при культивуванні E. gracilis у 

середовищі багатому на вуглець в умовах анаеробіозу [73]. Переведення 

культури з аеробних на анаеробні умови вирощування призводить до 

формування естерів восків з використанням вуглецю парамілону. В анаеробних 

умовах активність синтезу воскових естерів зростає в 40 разів, але індукції 

синтезу ферментів при цьому виявлено не було. Кисень-чутлива піруват : 

НАДФ
+
 оксидоредуктаза мітохондрій активує мітохондріальний синтез жирних 

кислот з подальшим формуванням ацил-КоА похідних та переважного 

утворення С14:0. Продукти синтезу транспортуються у цитозоль за участі 

ацилкарнітинтрансферази. Ацил-КоА редуктаза забезпечує формування жирних 
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спиртів, а синтаза восків каталізує естерифікацію жирних кислот та спиртів з 

утворенням воскових естерів у мікросомах [75]. Реакції, залучені у 

ферментацію воскових естерів, не потребують використання енергії АТФ, тому 

енергетичний вихід процесу визначається тільки кількістю АТФ, утвореного в 

процесі гліколізу. Інгібітори гліколізу (арсеніт натрію, фторид натрію) 

інгібують генерацію АТФ та синтез воскових естерів в анаеробіозі. Перехід між 

диханням та ферментацією у E. gracilis відбувається при 10
-5

-10
-7

 М О2 [74]. 

Вплив на накопичення восків у клітинах мікроводорості мають також 

присутність тіаміну та температура вирощування [76, 74]. Дослідження впливу 

температури на вміст естерів восків показало, що чим нижчою є температура 

культивування, тим меншим є вміст восків у клітинах. При цьому до складу 

восків входять переважно естери з непарною кількістю атомів вуглецю та 

вкорочені до С26, тоді як при підвищених температурах (26-33 °С) кількість 

атомів вуглецю складає С27-28 і загальний вміст восків, так як і ліпідів уцілому, 

суттєво збільшується [74]. Підвищення вмісту естерів восків за високих 

температур відбувається і в присутності більш ніж достатньої кількості кисню 

для забезпечення активності цитохромоксидази [74]. За анаеробних умов воски 

містять переважно жирні кислоти та спирти з непарною кількістю вуглецю у 

ланцюгах, тоді як за аеробних – з парною кількістю [75]. 

 

1.4.Синтез β-каротину та α-токоферолу 

 

β-Каротин, як і всі каротиноди, формується з використанням С5 блоків – 

ізопренових одиниць (С5Н8). Із ізопренових одиниць утворюються 

ізопентенілпірофосфат та диметилалілпірофосфат, які потім взаємодіють у 

ізопреноїдному синтезі. Особливістю E. gracilis є те, що ізопреноїди у її 

клітинах синтезуються цитозольним ацетат/мевалонатним шляхом, а не 

пластидним 1-дезокси-D-ксилулозо-5-фосфат / 2-С-метилеритрітол-4-

фосфатним шляхом, який характерний для рослин та зелених водоростей [77]. 
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Із трьох молекул ізопентенілпірофосфату, що послідовно приєднуються до 

диметилалілпірофосфату за участі пренілтрансфераз, формується спочатку 

геранілпірофосфат (С10), фарнезилпірофосфат (С15), а потім 

геранілгеранілпірофосфат (С20) [77,78]. Далі відбувається конденсація двох 

молекул геранілгеранілпірофосфату з утворенням фітоїну (С40), який є першим 

синтезованим каротиноїдом. Реакція утворення фітоїну каталізується 

фітоїнсинтазою. Потім фітоїн перетворюється у лікопін шляхом послідовних 

реакцій десатурації за рахунок фітоїндесатурази. У реакціях десатурації також 

утворюються фітофлуїн, ζ-каротин. β-Каротин та його похідні (ксантофіли) 

синтезуються із лікопіну [77-79]. У темряві підвищується вміст фітофлуїну та ζ-

каротину, тоді як на світлі продовжується формування β-каротину. Світло 

індукує формування та активацію ферментів, що залучені у перетворення 

фітофлуїну та ζ-каротину у β-каротин [80].   

При вирощуванні клітин E. gracilis у присутності ацетату було виявлено, 

що біосинтез ізопреноїдного попередника β-каротину супроводжується 

конденсацією трьох молекул ацетату з вивільненням молекули СО2 [80].  

Синтез β-каротину, як і інших каротиноїдів, у клітинах E. gracilis проходить 

паралельно синтезу хлорофілів, проте не залежить від нього [82, 83]. У 

знебарвлених стрептоміцином клітинах відбувається світло-індукований синтез 

каротиноїдів. Каротиногенез не індукується в клітинах, що культивуються в 

анаеробних умовах, або у темряві, а також за присутності дифеніламіну, ціаніду, 

циклогексіміду [80]. β-Каротин нарівні з іншими каротиноїдами та хлорофілом 

є складовою світлозбиральних пігмент-білкових комплексів у мембранах 

хлоропластів. β-Каротин також відіграє важливу роль у стабілізації тилакоїдних 

мембран, фотопротекції клітин від фотосенсибілізуючої дії хлорофілів шляхом 

гасіння активних форм кисню, що формуються на світлі [84, 77].  

E. gracilis має метаболічний шлях синтезу токоферолів, притаманний усім 

фотосинтетикам. Токофероли синтезуються із попередників, які формуються у 

двох різних метаболічних шляхах (Рис. 1.2.). Гомогентизинова кислота 
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утворюється в процесі цитозольного шикіматного шляху. Ароматична 

амінокислота тирозин є її первинним попередником, а сама гомогентизинова 

кислота формує ароматичне кільце токоферолів. Пластидний 

метилеритрітолфосфатний шлях продукує фітилдифосфат, з якого формується 

фітильний хвіст токоферолів. Гомогентизат-фітилтрансфераза каталізує реакцію 

конденсації гомогентизинової кислоти та фітилдифосфату з утворенням 2-

метил-6-фітил-1,4-бензохінону, попередника δ- та β- ізоформ токоферолів. 

Метилування 2-метил-6-фітил-1,4-бензохінону веде до формування 

попередника α- і γ-ізоформ токоферолів – 2,3-диметил-5-фітил-1,4-бензохінону 

[85, 86]. Обидва попередники за участі токоферолциклази перетворюються 

спочатку в δ- і γ-ізоформи, а останні метилуються δ- і γ-токоферол 

метилтрансферазами у β- та α-токоферол, відповідно [87-89]. 

 

Рис. 1.2. Схема перетворення метаболітів у синтезі α-токоферолу та β-

каротину. 
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У клітинах E. gracilis акумулюється в значно більших кількостях саме α-

токоферол, який складає до 97 % вмісту всього токоферолу клітин. γ-Токоферол-

метилтрансфераза локалізується на зовнішній мембрані хлоропластів, а 

клітинний вміст α-токоферолу розподіляється між хлоропластами та 

мітохондріоном [12, 87]. Основною функцією токоферолів є антиоксидантна. 

Роль цих молекул у фотосинтезуючих організмів полягає у захисті ФС ІІ від 

фотоінгібування, головним чином, шляхом дезактивації синглетного кисню, що 

продукується у ФС ІІ [90-93]. Синтез токоферолів активується у відповідь на 

появу стресових чинників, якими можуть бути висока інтенсивність світла, 

сольовий стрес, УФ-випромінювання, температурні зміни та ін.  

1.4.1. Функціональна роль β-каротину та α-токоферолу. β-Каротин та 

токофероли є основними жиророзчинними антиоксидантами фотосинтезуючих 

організмів. У ФС ІІ постійно формується синглентний кисень, який 

утворюється при взаємодії кисню та хлорофілу Р680 у його триплетному стані, 

томуфотосинтетичний апарат потребує локального антиоксидантного захисту. 

У знешкодження синглетного кисню залучаються β-каротин, дві молекули 

якого входять до складу реакційного центру ФС ІІ, та токофероли, які 

розміщені переважно в сайтах абсорбції світла та фотосинтетичного 

електронного транспортування [94-98]. Присутність β-каротину у ФС ІІ 

підтримує структурну стабільність цього комплексу, а також захищає білок D1 

від пошкодження, за умов що викликають фотоінгібування [99-102]. β-Каротин, 

який локалізується у реакційному центрі фотосистеми на відстані 

вандерваальсових взаємодій до хлорофілів, бере участь у передачі енергії 

збудження лише на 20-30%. Отже, передача енергії збудження між пігментами 

не є основною роллю даної сполуки в складі фотосинтетичного апарату [103]. 

Роль токоферолів полягає у захопленні та знешкодженні активних форм 

кисню, в першу чергу, синглетного кисню та гідроксид-іонів [104, 105]. Захист 

від фотоінгібування токофероли здійснюють, як шляхом дезактивації 

синглетного кисню, так і шляхом зниження проникності тилакоїдних мембран 
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для протонів, що запобігає закисленню люмена тилакоїдів та активації 

діадіноксантиндеепоксидази [104, 106, 107]. Важлива роль токоферолів полягає 

у запобіганні розвитку ланцюгової реакції перекисного окиснення ліпідів 

мембран, завдякиперешкоджанню формування нових алкільних радикалів [108-

110]. Таким чином, провідна роль β-каротину та α-токоферолу полягає в 

антиоксидантному захисті компонентів мембран тилакоїдів. 

 

1.5. Метаболізм етанолу в клітинах E. gracilis 

 

Метаболізм етанолу в клітинах мікроводорості E. gracilis відбувається за 

участі ензимів, які локалізуються у цитоплазмі та мітохондріях клітин. НАД
+
-

залежні алкогольдегідрогенази каталізують першу реакцію окиснення етанолуз 

утворенням ацетальдегіду. Останній перетворюється в ацетат за рахунок 

високоактивних альдегіддегідрогеназ з відновленням ще однієї молекули НАД
+
. 

Перша та друга реакції окиснення етанолу можуть проходити або у цитоплазмі 

клітин, або у мітохондріоні за участі матриксних та зв’язаних із мембраною 

алкоголь- та альдегіддегідрогеназ. Припускають, що в клітинах E. gracilis існує 

етанол-ацетальдегідний шунт для транспортування відновних еквівалентів із 

цитоплазми у мітохондріон, подібно до такого ж, описаного у дріжджів [4, 111]. 

Утворений в альдегіддегідрогеназній реакції ацетат перетворюється в ацетил-

КоА за участі ацетаттіокінази і спрямовується в ЦТК. Сформований у реакціях 

перетворень етанолу НАДН окиснюється у дихальному ланцюзі внутрішньої 

мембрани мітохондрій, що супроводжується генерацією АТФ [11, 112]. 

Стандартна ΔG⁰ реакції відновлення ацетальдегіду свідчить про те, що цей 

напрямок реакції є більш термодинамічно вигідним, проте за високих 

співвідношеньетанол/ацетальдегід та НАД
+
/НАДН відбувається окиснення 

етанолу. Судячи з ΔG⁰ реакції окиснення ацетальдегіду, дана реакція є 

практично незворотною (Рис. 1.3.) [4]. 
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Кінетичні властивості алкогольдегідрогенази більше сприяють синтезу 

спиртів цим ензимом, проте за високої концентрації етанолу та ефективного 

окиснення токсичного для клітин ацетальдегіду, алкогольдегідрогеназа окиснює 

спирт. 

 

Рис. 1.3. Реакції окиснення етанолу та ацетальдегіду в клітинах E. gracilis. 

Окрім етанолу, алкогольдегідрогеназа проявляє активність до 1-бутанолу, 1-

гептанолу, міристилового спирту та деяких інших спиртів, переважно С2, С3, 

С12, С14. Алкоголь- та альдегіддегідрогенази проявляють активність щодо 

жирних спиртів та альдегідів, вивільнених із воскових естерів в процесі їх 

аеробної деградації, що може бути основною функцією цих ензимів у клітині [4, 

11]. Відсутність піруватдегідрогеназного комплексу у клітинах E. gracilis веде 

до утворення ацетальдегіду шляхом декарбоксилування пірувату у цитозолі 

піруватдекарбоксилазою, що може обумовлювати потребу у високій 

альдегіддегідрогеназній активності клітин [113, 114]. Активність 

алкогольдегідрогенази суттєво зростає при продуванні культури сумішшю газів 

з високим вмістом О2 (v/v: 95% О2 / 5% СО2) [112]. 

Разом із підвищенням активності алкоголь- та альдегіддегідрогеназ у 

відповідь на присутність етанолу зростає активність і ензимів гліоксилатного 

циклу: малатсинтази та ізоцитратліази [112, 115]. Гліоксилатний цикл у 

клітинах E. gracilis локалізується в мітохондріях, а не тільки в гліоксисомах, як 

у рослин, грибів та водоростей [5]. Гліоксилатний цикл разом із циклом β-

окиснення у мітохондріях відіграє важливу роль у процесі деградації воскових 
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естерів при переведенні клітин із анаеробіозу в аеробіоз. Перетворення ацетил-

КоА в ізоцитрат, один із субстратів циклу Кребса, забезпечується ензимами 

гліоксилатного циклу. Гліоксилатний цикл також постачає С4-сполуки для 

глюконеогенезу [112]. 

Таким чином, ензими, що окиснюють нетиповий для мікроводорості 

субстрат етанол, залучені в метаболічні перетворення між естерами восків та 

парамілоном при зміні умов доступності кисню. 

1.5.1. Вплив етанолу на метаболізм клітин E. gracilis. Мікроводорість 

E. gracilis асимілює етанол в якості джерела вуглецю та енергії. При внесенні 

етанолу у поживне середовище E. gracilis рівень дихання клітин суттєво зростає 

[116, 117]. Подібну дію на клітини E. gracilis має ацетат, але не глюкоза [1,118]. 

Активується сукциноксидазна активність мітохондрій при вирощуванні клітин 

за наявності етанолу, що пов’язують з активацією гліоксилатного циклу [20]. 

У адаптованих до темряви клітинах E. gracilis при переведенні на світло 

підвищується вміст 79 поліпептидів, закодованих як в ядерному, так і в 

хлоропластномугеномах. Етанол специфічно інгібує всі світлозалежні зміни на 

поліпептидному рівні, а отже, і розвиток хлоропластів[8]. 

Вивчення впливу етанолу на синтез запасного полісахариду клітин 

E. gracilis, які культивуються гетеротрофно, показало, що цей спирт швидко 

окиснюється у клітинах до ацетату, 50 % вуглецю якого вбудовується в 

парамілон. Також є дані про те, що етанол як субстрат інгібує гліколіз у 

клітинах та змінює метаболічні перетворення пірувату в напрямку переваги 

глюконеогенезу над синтезом білків, ліпідів та нуклеїнових кислот. При цьому 

кількість СО2, що виділяється в процесі дихання зменшується до 10 %, а 70 % 

глюкози клітин вбудовується в парамілон. Для порівняння, при використанні 

глюкози в якості субстрату, лише 25-30 % глюкози переходить в склад запасного 

полісахариду [7]. При вирощуванні E. gracilis за наявності малату, глутамату та 

1 % етанолу, тобто суміші субстратів, що максимально стимулюють ріст 
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культури мікроводорості, після 24-х год культивування вміст парамілону в 

перерахунку на об'єм культури зростає в 23 рази [111]. 

1.5.2. Практичне значення культивування E. gracilis за наявності 

етанолу. Мікроводорість E. gracilis ефективно використовує етанол для 

забезпечення енергетичних та пластичних потреб. Концентрація етанолу в 

поживному середовищі клітин, що відповідає 177 мМ (~1%) максимально 

стимулює ріст культури E. gracilis. При збільшенні концентрації етанолу в 

середовищі починає зростати і рівень смертності клітин [111]. Виживання 

клітин мікроводорості у присутності такого високого вмісту етанолу є 

унікальною властивістю організму, який сам не синтезує етанол. Пізніше було 

показано, що комбінація етанол+малат+глутамат суттєво стимулює ріст 

культури E. gracilis. Кількість біомаси, яку можна отримати із такої культури, є 

не менш ніж у 5 разів вищою, ніж при вирощуванні без етанолу [11]. Циклічне 

фотоавтотрофно-гетеротрофне культивування мікроводорості E. gracilis, коли 

клітини вдень культивуються фотоавтотрофно, а вночі гетеротрофно, вирішує 

проблему втрати біомаси вночі і сприяє неперервному її накопиченню [119]. 

Мікроводорість E. gracilis визнана перспективним продуцентом вітамінів А, 

Е, С, повноцінного білка, парамілону, восків та поліненасичених жирних 

кислот. Акумуляція зазначених сполук у клітинах мікроводорості підвищується 

у відповідь на специфічні для кожного метаболіту умови культивування. 

Накопичення парамілону є одним із найбільш виражених ефектів етанолу на 

акумуляцію цінних для людини сполук у клітинах мікроводорості. В 

гетеротрофних умовахза наявності етанолу вміст парамілону у клітинах складає 

93 мг/г сухої маси на 5-у добу культивування [11]. Вміст парамілону у клітинах 

знижується при вирощуванні E. gracilis на світлі та в умовах анаеробіозу [120, 

121]. При гетеротрофному культивуванні E. gracilis можна отримати в 6 разів 

більше запасного полісахариду, ніж при фотоавтотрофному [120]. Гетеротрофне 

культивування E. gracilis з використанням глюкози (фруктози) в якості 

екзогенного джерела вуглецю є найефективнішим для отримання високого 
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виходу парамілону із культури мікроводорості, як це показано у багатьох 

роботах [122-124]. Експериментально було встановлено, що кількість біомаси та 

парамілону лінійно зменшується зі збільшенням рН від 3 до 7 [125]. 

Парамілон має багатообіцяючу перспективу застосування у медицині та 

ветеринарії. До біологічно активних та лікувальних властивостей парамілону 

відноситься його здатність до стимуляції імунної системи організму, захисту від 

вірусних та бактеріальних інфекцій, а також протипухлинна і радіопротекторна 

дія. Механізм дії β-глюканів включає їх зв’язування з клітинними рецепторами, 

яке веде до стимуляції імунної відповіді [11]. Полісахарид використовують 

також як підкормку для тварин, яка активує імунну відповідь та стимулює їх 

ріст. Також відмічено, що даний полісахарид сприяє зменшенню рівня 

холестерину в крові та регулює глікометаболізм [126, 127]. Таким чином, 

парамілон є особливо важливою сполукою у відношенні його властивостей, що 

допомагають профілактиці та лікуванню захворювань серцево-судинної 

системи та раку – найбільш поширених причин смертей в індустріалізованих 

країнах [127]. 

В клітинах E. gracilis акумулюється до 97 % α-токоферолу – найбільш 

біологічно активного ізомеру токохроманолів [12]. При фотогетеротрофному 

культивуванні досягається високий приріст біомаси клітин за одиницю часу, але 

при цьому вміст антиоксидантних вітамінів у клітинах менший, ніж в 

автотрофній культурі. Тому для ефективного продукування цих вітамінів 

рекомендовано застосування двостадійного культивування. На першому етапі 

культуру вирощують фотогетеротрофно, а на другому переводять на 

фотоавтотрофний режим культивування. Таким чином, спочатку відбувається 

накопичення біомаси, а потім створюються умови, які сприяють біосинтезу 

вітамінів (табл. 1.1.) [119]. Внесення органічних джерел вуглецю та азоту у 

поживне середовище мікроводорості E. gracilis також може стимулювати 

накопичення вітамінів. Внесення етанолу як субстрату стимулює накопичення в 

клітинах вітамінів А і Е. При цьому додаткове внесення глюкози, або 
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використання однієї глюкози як субстрату, зменшує показники вмісту вітамінів 

удвічі, як це було показано на міксотрофних культурах [128]. В гетеротрофних 

умовах також показано стимулюючу дію етанолу на акумуляцію α-токоферолу 

клітинами E. gracilis, яка була більш вираженою, ніж при культивуванні 

мікроводорості у присутності глюкози, лактату, ацетату або пірувату. У 

присутності глюкози, в стаціонарній фазі росту культури, максимальна 

концентрація α-токоферолу склала 0,15 мг/г сухої маси клітин, а за наявності 

етанолу – 1,2 мг/г (табл. 1.1.) [129]. 

Таблиця 1.1. 

 

Вміст α-токоферолу в клітинах мікроводорості E. gracilis 

за різних способів культивування 

Фаза росту 

культури 

Умови культивування Вміст 

α-токоферолу 

(мг/г сухої 

маси) 

Література 

Кінець 

експоненційної 

фази 

Фотоавтотрофне 1,56 (OgbonnaJ. 

C. et. al., 

1998) 

[12] - Фотоавтотрофно- 

фотогетеротрофне 

двостадійне 

1,45 

- Гетеротрофне (етанол) 1,2 

Експоненційна 

фаза 

Гетеротрофне (етанол) 1,4 (Rodriguez

-ZavalaJ. S. 

et. al., 

2010) 

[11] 

- Гетеротрофне 

(етанол+глутамат) 

2,45 

- Гетеротрофне 3,7 
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(етанол+глутамат+малат) 

 

Внесення разом з етанолом у поживне середовище джерела азоту – 

глутамату натрію – підвищувало вміст α-токоферолу до 3,7 мг/г клітин у 

гетеротрофних культурах E. gracilis. Набагато більшу концентрацію α-

токоферолу (6,1 мг/г клітин) вдалось отримати при культивуванні мутантного 

штаму E. gracilis з додаванням у поживне середовище попередників синтезу α-

токоферолу[130]. 

Стимулюючий вплив етанолу на акумуляцію α-токоферолу у клітинах 

E. gracilis різні автори пов’язують з такими причинами, як поява помірного 

оксидативного стресу у клітинах, викликаного присутністю субстрату, а також 

використання ацетил-КоА, утвореного при метаболізмі етанолу, як попередника 

синтезу токоферолів [128, 12, 11, 5]. 

 Пошук природного джерела токоферолів має важливе значення, оскільки 

синтетичні аналоги мають меншу біологічну активність [131]. Синтетична 

форма all-rac-α-токоферол складається із суміші восьми стереоізомерів, де на 

природній стереоізомер RRR-α-токоферол припадає всього 12,5 %. Тільки 3 

стереоізомери із 7 ненатуральних можуть відповідати активності RRR-α-

токоферолу, інші 4 мають знижену активність і не впізнаються α-токоферол-

переносним білком людини [132]. 

Здатність утилізувати етанол відрізняє E. gracilis від більшості 

мікроорганізмів, для яких етанол є токсичним. Середовище культивування 

E. gracilis може бути високоселективним, наприклад, у випадку використання в 

якості субстрату етанолу у концентрації 2 % при рН середовища 2,8, що 

дозволяє знизити ймовірність контамінації культури іншими мікроорганізмами 

[133]. 
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Висновки до розділу 1 

Одноклітинна джгутикова мікроводорість E. gracilis має ряд метаболічних 

та фізіологічних особливостей, порівняно із іншими фотосинтезуючими 

організмами. Хлоропласти мікроводорості E. gracilis є вторинно 

ендосимбіонтними, у темряві редукуються до пропластид, а при переведенні на 

світло знову диференціюються в зрілі хлоропласти. Факультативно анаеробний 

мітохондріон дозволяє клітинам виживати в умовах аноксії за рахунок 

ферментації воскових естерів.Клітини E. gracilis здатні живитись автотрофно, 

гетеротрофно та міксотрофно з використанням широкого спектру органічних 

сполук в якості субстратів. Мікроводорість може використовувати етанол як 

джерело вуглецю та енергії, тоді як для більшості інших мікроорганізмів даний 

спирт є токсичним. До окиснення етанолу у клітинах E. gracilis залучені НАД
+
- 

залежні алкогольдегідрогенази та високоактивні альдегіддегідрогенази. При 

внесенні етанолу також підвищується активність ензимів гліоксилатного циклу, 

який постачає С4 сполуки для глюконеогенезу, та відбувається стимуляція 

накопичення запасного полісахарида у клітинах. Культивування E. gracilis у 

присутності етанолу активує ріст культури та синтез парамілону і токоферолів. 
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РОЗДІЛ 2 

 

УМОВИ, МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕНЬ 

 

2.1. Матеріали та умови культивування E. gracilis 

 

Одноклітинну джгутикову протисту Euglena gracilis var.IBCEE-5 bacillaris 

Earth (Klebs, 1883) було отримано з альгологічного музею Інституту біофізики 

та клітинної інженерії НАН Білорусі. Періодичне культивування організму 

проводили стерильно на рідкому поживному середовищіКрамера-Маєрса [134] 

(Рис. 2.1.), у конічних колбах об’ємом 250 мл, заповнених на 200 мл 

культуральною рідиною, без переміщування та аерації при температурі 25‒28 

°С. Освітлення забезпечувалось білими флуоресцентними лампами зі щільністю 

потокуфотонів на поверхні колб 100 мкмоль фотонів · м
-2

·с
-1

. Для міксотрофного 

культивування у середовище додавали етанол у концентрації 100 мМ та 

комбінацію етанолу (100 мМ) з глутаматом натрію (40 мМ). Також було 

використано варіант міксотрофної культури з метанолом у концентрації 100 

мМ. 

Для уникнення контамінації поживного середовища E. gracilis грибним 

міцелієм використовували фунгіцидний препарат Беноміл ТМ «Зелений світ» 

(Київ). Беноміл (метил-[1-[(бутиламіно)карбоніл]-1Н-бензімідазол-2-іл] 

карбамат) є системним фунгіцидом, який інгібує мітоз клітин та має захисну і 

лікувальну дію [135, 136]. Проведеними дослідженнями було встановлено, що 

концентрація Беномілу 60 мкг/мл ефективно звільняє культуру E. gracilis від 

мікотичного забруднення, при цьому не впливаючи на ріст культури клітин 

мікроводорості [137]. Внесення препарату у поживне середовище проводилось 

при підготовці культури для висіву у дослідні поживні середовища. 
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Таблиця 2.1. 

Склад поживного середовища Крамера-Маєрса, мг/л 

(NH4)2HPO4 

KH2PO4 

MgSO4·7H2O 

CaCl2 

Na3C6H5O7·2H2O 

Fe(SO4)3·nH2O 

MnСl2·4H2O 

CoSO4·7H2O 

ZnSO4·7H2O 

Na2MoO4·2H2O 

CuSO4·5H2O 

H3BO3 

Тіамін HCl (вітамін B1) 

Ціанокобаламін (вітамін B12) 

1000 

1000 

200 

20 

800 

3 

1,8 

1,5 

0,4 

0,2 

0,02 

2,48 

0,5 

0,02 

 

2.2. Визначення концентрації клітин 

 

Концентрацію клітин у культурі визначали за допомогою камери Горяєва 

при 150-разовому збільшенні світлового мікроскопа. Для цього у 25 великих 

квадратах підраховували кількість клітин, з урахуванням правила Єгорова, та 

визначали середню кількість клітин на великий квадрат (Кв.к.).Концентрацію 

клітин у мл культури вираховували за формулою :Ккл/мл = Кв.к. × 2,5 × 10
5
. 

Швидкість експоненційного росту (r) визначали за формулою [138] : 
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де N0 – початкова кількість клітин в одиниці об’єму; Nt – кількість клітин через 

проміжок часу Δt. Відбір проб для аналізу проводили на 1, 3, 5, 10, 15 та 20 доби 

культивування. Вибрані часові точки охоплювали всі фази росту дослідних 

культур. 

2.3. Визначення сухої маси клітин 

 

Суспензію клітин культури, яка містила за попереднім підрахунком 1×10
8 

клітин, центрифугували 10 хв при 1000g. Отриманий осад наносили на 

покривне скельце, маса якого заздалегідь була визначена, та поміщали у 

термостат з температурою 60 °С на 12 год. Після цього зразок зважували, не 

враховуючи масу покривного скельця, та вираховували кількість клітин в г сухої 

маси, склавши пропорцію [139]. 

 

2.4. Встановлення концентрації етанолу 

 

Визначення вмісту етанолу у поживному середовищі міксотрофних 

культур E. gracilis було проведено на базі Інституту мікробіології та вірусології 

ім. Д. К. Заболотного НАН України співробітником центру колективного 

користування приладами. Дослідження проводилось методом газової 

хроматографії на хромато-мас-спектрометричній системі Agilent 6890N/5973 

inert (AgilentTechnologies, США) [140]. В якості проб для аналізу 

використовували супернатант із культуральної рідини, яку центрифугували при 

1000g протягом 5 хв. В якості контролю використовували 96% етанол. 

 

2.5. Визначення концентрації хлорофілів та каротиноїдів 

 

Для визначення вмісту хлорофілу відбирали об’єм суспензії культури, що 

містив 10
7
 клітин. Клітини осаджували центрифугуванням при 1000 gпротягом 

3 хв. Супернатант зливали, а до осаду клітин додавали 5 мл дистильованої води 
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та знову центрифугували. Промивання клітин дистильованою водою проводили 

двічі. Потім до осаду додавали 2 мл 80 % ацетону та центрифугували при 1000g 

протягом 5 хв. Супернатант зливали в окрему пробірку, а до осаду додавали ще 

2 мл 80 % ацетону та знов центрифугували, таким чином, отримували 

знебарвлений осад клітин. Об’єднаний екстракт клітин використовували для 

визначення оптичної густини при 663, 646 та 470 нм на спектрофотометрі СФ-

46. Концентрацію хлорофілу вираховували за формулами Ліхтенталера [141]: 

 

Хлорофіл a (мг/л) = 12,25 × A663 – 2,79 × A646.8 

Хлорофіл b (мг/л) = 21,50 × A646.8 – 5,10 × A663 

Каротиноїди (мг/л) = 1000 × A470 – 1,82 × c хл. а – 85,02 × с хл. b / 198  

 

2.6. Індукція флуоресценції хлорофілу 

 

Індукцію флуоресценції хлорофілу а визначали за допомогою 

флуориметра ХЕ-РАМ (Walz, Німеччина). Інтенсивність діючого (актинічного) 

світла складала 150 мкмоль фотонів·м
-2

·с
-1 

та регулювалась за допомогою 

діафрагм та нейтральних сірих фільтрів. Збудження флуоресценції хлорофілу 

викликали світловим потоком імпульсної ксенонової лампи, який проходив 

крізь синьо-зелений фільтр BG-39 (5 мм, Schott). Флуоресценцію хлорофілу 

реєстрували при λ 695 нм, з використанням фільтрів RG 645/R 65 (2 мм, 1 мм, 

Schott, Balzers) та RG 9 (1 мм, Schott). Запис даних із флуориметра здійснювали 

за допомогою мультимера UT-60E (Тайвань), який з’єднували із комп’ютером. 

На комп’ютері дані записували у форматі файлів Exсel. Температура під час 

вимірювань утримувалась на рівні кімнатної (20-23 °С). За параметрами кривої 

індукції флуоресценції хлорофілу вираховували максимальну ефективність ФС 

ІІ (Fv/Fm), фотохімічне гасіння флуоресценції (qP) та квантовий вихід 

електронного транспорту (ФPSII) (Рис. 2.1.) [142-145]. 



58 

 

Аліквоту культури об’ємом 2,5 млвливали у кювету з магнітною 

мішалкою та поміщали у флуориметр. Після періоду темнової адаптації (5 хв) 

вмикали міряюче світло та фіксували значення F0, яке відповідає мінімальному 

рівню флуоресценції адаптованих до темряви клітин. Міряюче світло (MС, 2 

Гц) має низьку інтенсивність (~0,1 мкмоль·м
-2

·с
-1

) і тому не викликає збудження 

реакційних центрів ФС ІІ, відповідно, вони залишаються в окисненому 

(відкритому) стані. Насичуючий спалах (НС) тривалістю 1 ста інтенсивністю 

3000 мкмоль·м
-2

·с
-1

 збуджує максимально можливу кількість ФС ІІ, в результаті 

чого інтенсивність флуоресценції досягала максимального значення F
0
m. 

Другий акцептор електронів у фотосинтетичному електрон-транспортному 

ланцюзі, QA та реакційні центри ФС ІІ переходили у відновлений (закритий) 

стан. Після зниження рівня флуоресценції до F0, вмикали діюче (актинічне) 

світло (АС) інтенсивністю 150 мкмоль·м
-2

·с
-1

 на 5 хв. Після закінчення цього 

часу фіксували значення Ft та знов вмикали насичуючий спалах і фіксували 

значення F`m. Вимикали діюче світло і рівень флуоресценції знижувався до 

значення F`0 (Рис. 2.1.). 

Максимальна квантова ефективність ФС ІІ характеризується показником 

Fv/Fm, який залежить від кількості активних комплексів ФС ІІ у зразку [142]. 

Параметр оцінюється на адаптованих до темряви клітинах мікроводорості, 

колиприпускається, що QAповністю окиснений: 

Fv/Fm = (F
0

m − F0) / F
0

m. 

Фотохімічне гасіння флуоресценції хлорофілу (qP), яке відображає 

ступінь окисненості пулу QAта квантовий вихід електронного транспорту у ФС 

ІІ (ФPSII) характеризують швидкість електронного транспорту між 

фотосистемами, а отже, і ефективність фотосинтезу: 

qP = (F`m – Ft) / (F`m − F`0) 

ФPS II = (F`m − Ft) / F`m . 
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Рис. 2.1. Крива індукції флуоресценції хлорофілу (крива Каутського). F0 – 

рівень флуоресценції хлорофілу на світлі, що не викликає фотохімічних 

реакцій; F
0

m– максимальний рівень флуоресценції при дії спалаху світла 

насичуючої інтенсивності; F`m – максимальний рівень флуоресценції після 

періоду інкубації на діючому світлі; Ft – рівень флуоресценції одразу перед 

ввімкненням насичуючого спалаху на світлі; F`0 – рівень флуоресценції після 

вимкнення діючого світла. 

 

2.7. Темнове відновлення пластохінонового пулу 

 

Для дослідження темнового відновлення пластохінонового пулу (ПХП), 

що корелює з відновленістю первинного хінонового акцептора QA, аналізували 

зміни рівня F`0. Для індукції темнового відновлення ПХП створювали 

аноксигенні умови, продуваючи зразок азотом 5 хвилин, після чого вмикали 

світло інтенсивністю 500 мкмоль·м
-2

·с
-1 

на 10 хвилин [146]. Після вимкнення 

світла реєстрували зміни рівня флуоресценції хлорофілу у темряві протягом 10 

хвилин. Швидкість відновлення ПХП (Δ F`0) оцінювали за відношеннямзначень 
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F`0 одразу післявимкнення діючого світла та після 10 хвилин вимірювання 

(Δ F`0 = (F`0 (10 хв) - F`0 (1 с))/ F`0 (10 хв)). Для оцінки зміни положення 

світлозбиральних комплексів давали насичуючі спалахи з інтервалом 2 хв 

протягом 10 хв темнової інкубації. Таким чином, отримували значення F`m(1-6) 

для кожного спалаху. 

 

2.8. Полярографічне визначення О2 

 

Концентрацію кисню у культуральному середовищі визначали за 

допомогою комп’ютеризованого полярографа, оснащеного платиновим 

електродом Кларка та термостатованим водяним кожухом [146]. У скляну 

комірку полярографа поміщали зразок культури об’ємом 4 мл та проводили 

вимірювання при кімнатній температурі та постійному перемішуванні зразка 

магнітною мішалкою. Для освітлення використовували світлодіодну лампу 

білого світла 5 Вт (світлова температура 4100 К). Для визначення 

фотосинтетичного виділення кисню та поглинання кисню клітинами культури в 

процесі дихання зразок спочатку адаптували до світла інтенсивністю 150 

мкмоль·м
-2

·с
-1

протягом 1 хв. Потім підвищували інтенсивність освітлення до 

500 мкмоль·м
-2

·с
-1

та протягом 5 хв вимірювали швидкість виділення кисню 

клітинами (Рис. 2.2.). Для оцінки швидкості дихання світло вимикали, та 

протягом 5 хв визначали швидкість поглинання О2. Процедуру вимірювання 

повторювали тричі і знаходили середнє значення швидкості виділення і 

поглинання О2. 

Визначення параметрів газообміну кисню проводили по закінченню 

першої доби інкубації клітин мікроводорості у середовищі з органічними 

субстратами. За швидкістю виділення кисню за насичуючої інтенсивності 

світла (500 мкмоль·м
-2

·с
-1

) з поправкою на темнове дихання визначали 

інтенсивності фотосинтезу. Швидкість обраховували в мкмоль О2 ∙ год
-1 

∙ 10
-6

 

клітин. 
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Рис. 2.2. Схематичне зображення визначення середньої швидкості 

поглинання і виділення кисню культурами. 

 

2.9. Визначення вмісту парамілону 

 

Для визначення парамілону відбирали аліквоту культури, яка містила 

5×10
6 

клітин та центрифугували при 1000 g протягом 5 хв. Осад двічі 

промивали дистильованою водою. Пігменти екстрагували 96% етанолом до 

отримання білого осаду клітин. Для видалення білка із клітин до осаду 

додавали 2 мл 1% додецилсульфату натрію, перемішували, та витримували на 

киплячій водяній бані протягом 10 хв. Далі парамілон осаджували на 10 000 

gпротягом 10 хв. Супернатант зливали та повторювали ще раз процедуру 

видалення білка. Після центрифугування осад парамілону розчиняли у 0,5 мл 

1 MNaOH. Концентрацію глюкози у зразку визначали спектрофотометрично. 

Для цього до 100 мкл зразка додавали 1 мл 5% фенолу та 1,6 мл концентрованої 

H2SO4. Після змішування реагентів зразки поміщали у термостат (27-30 °С) на 

10 хв, після чого на спектрофотометрі СФ-46 вимірювали їх поглинання при 

Темрява Світло 

Середня швидкість 

поглинання  О2 

 

Середня швидкість 

виділення  О2 
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довжині хвилі 490 нм [148]. Калібрувальний графік будували з використанням 

D-глюкози у концентраційних межах 50-400 мкг сполуки у зразку. 

 

2.10. Визначення вмісту токоферолів та β-каротину 

 

Екстракцію α-токоферолу та β-каротину із клітин проводили 96 %-вим 

етанолом. У 5 мл спиртового екстракту вносили 0,28 М аскорбінової кислоти та 

продували азотом протягом 10 хв. Для видалення неомилюваних сполук до 

отриманого розчину додавали 0,5 мл 9 М КОН і кип’ятили на водяній бані 

протягом 10 хв [149]. Після охолодження розчину вносили по 20 мл 

дистильованої води та діетилового етеру і переносили суміш у розподільчу 

воронку. Етерну витяжку промивали дистильованою водою до зникнення 

забарвлення фенолфталеїну у промивних водах, а потім упарювали у вакуумі до 

об’єму 0,5 мл і наносили на хроматографічну пластину «Силуфол» («Macherey-

Nagel», Німеччина). Контролем слугував α-токоферол.В якості рухомої фази 

використовували суміш рівних об’ємів діетилового етеру та гексану. Після 

хроматографії положення токоферолу визначали обробкою контролю на 

пластині спочатку 0,25% спиртовим розчином FeCl3, а потім 0,1% спиртовим 

розчином 2,2`-дипіридилу. Із дослідної зони токофероли вимивали етанолом, 

після перенесення силікагелю на фільтрувальний папір.Аліквоту фільтрату 

відбирали для приготування проби для спектрофотометрії, яка містила 0,6 мл 

фільтрату, 2,4 мл 96%-вого етанолу, 1 мл розчину FeCl3 та 1 мл розчину 2,2`-

дипіридилу. Після інкубації у темряві, що тривала 10 хв, оптичне поглинання 

проб вимірювали на спектрофотометрі СФ-46 за довжини хвилі 520 нм [150]. У 

контрольній пробі замість фільтрату був етанол. Отриманий результат 

співставляли з величинами калібрувальної кривої. 

 Для визначення кількості β-каротину, зону хроматограми з цією сполукою 

вискрібали та промивали ацетоном (Рис. 2.3.). Концентрацію розчиненого в 

ацетоні β-каротину визначали спектрофотометрично за довжини хвилі 454 нм та 



63 

 

розраховували з урахуванням коефіцієнту екстинкції β-каротину в ацетоні (Е = 

2500 при λ = 454 нм) [151, 152]. 

 

 

Рис. 2.3. Хроматограма з зоною β-каротину. 

 

2.11. Статистична обробка результатів досліджень 

 

Експерименти проводили в кількості не менш ніж трьох біологічних 

повторностей (n). В межах кожної біологічної повторностіне менше трьох 

аналітичних повторностей.Експериментальні дані, які наведені в таблицях і 

графіках, представлені у вигляді середнього арифметичного (M) зі стандартною 

помилкою (
n

m


 ). Оцінку значущості різниці між вибірками даних проводили 

за допомогою двохвибіркового t-тесту. Розрахунки проводили з 

використаннямпрограми Microsoft Excel 2010. 

 

β-каротин 
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РОЗДІЛ 3 

 

РІСТ КУЛЬТУР Euglena gracilis В УМОВАХ МІКСОТРОФІЇ 

 

3.1. Дія етанолу та суміші етанолу з глутаматом натрію на ріст 

культур Е. gracilis 

 

Клітини E. gracilis містять ензими, які дозволяють їм використовувати 

етанол в якості джерела енергії та вуглецю для росту культури. НАД
+
-залежні 

алкоголь- та альдегіддегідрогенази активуються у відповідь на появу етанолу в 

поживному середовищі і забезпечують перші етапи його перетворення у 

клітині. У наших дослідженнях було використано 0,5% (об/об) концентрацію 

етанолу, оскільки такого вмісту етанолу достатньо для впливу на клітини 

E. gracilis, а концентрації етанолу >1% (об/об) вже негативно впливають на 

життєздатність клітин та пригнічують ріст культури [4, 11]. Глутамат натрію є 

амінокислотою, яка найефективніше використовується клітинами E. gracilis як 

джерело вуглецю та азоту, а у комбінації із етанолом та малатом стимулює ріст 

гетеротрофної культури в 5 разів. У даному дослідженні було використано 

варіант культури з етанолом та глутаматом натрію для виявлення ефекту 

сумісної дії цих сполук на ріст культур E. gracilis, які культивуються на світлі. 

Глутамат натрію приймає активну участь в обміні азотовмісних сполук, що 

може модулювати ефекти етанолу. 

Міксотрофне культивування клітин E. gracilis у присутності етанолу 

сприяє більш інтенсивному накопиченню біомаси культурою, порівняно з 

автотрофним вирощуванням (Рис. 3.1.). Концентрації клітин у культурах з 

етанолом та етанолом і глутаматом натрію в стаціонарній фазі росту культур (20 

доба) відноситься до контролю як 2,9 і 5,2 до 1. Фази росту різних дослідних 

культур співпадали за часовим проміжком. Лаг-фаза тривала перші ~ 2 дні, 
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після чого культури вступали в експоненційну фазу росту. Експоненційний ріст 

культур завершувався між 10-15 добами культивування, на цей же період 

припадає іперехідна фаза росту. Стаціонарна фаза росту встановлюється на 15-

20 доби культивування. На 23 добу культивування у міксотрофних культурах 

спостерігається вторинний ріст (дані не представлено). 

 

 

 

Рис. 3.1. Криві росту періодичних культур мікроводоростіE. gracilis, які 

культивувались на світлі 100 мкмоль фотонів · м
-2

·с
-1

за наявностіетанолу (100 

мМ) та етанолу (100 мМ) з глутаматом натрію (40 мМ). М±m; n=20. 

 

На початку експоненційної фази росту культур найвища 

швидкістьрозмноження клітин була зафіксована у культурі з етанолом та 

глутаматом натрію, вона була в 2,7 рази вищою, ніж у контролі, а в культурі з 

одним етанолом перевищувала контрольний показник в 2,3 рази (Табл. 3.1.). У 

період 5-10 діб культивування швидкість росту культур знизилась більш ніж у 4 

рази. В період 10-20 діб культивування практично відсутній приріст клітин у 

культурах. 

Таким чином, етанол у концентрації 100 мМ сприяє накопиченню біомаси 

культурою E. gracilis, особливо у присутності джерела азоту у виглядіглутамату 
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натрію. Наявність глутамату натрію підвищує кількість клітин у культурі по 

досягненні стаціонарної фази росту на 79%, порівняно із культурою з одним 

етанолом. Наявність у середовищі глутамату натрію могла вплинути на 

пластичні процеси клітин, особливо синтезбілків.Отже, максимальний вихід 

біомаси можна отримати із культури, вирощеної у присутності обох субстратів 

на 15-20 доби культивування. 

 

Таблиця 3.1. 

 

Швидкість росту (млн клітин/добу) культур E. gracilis за наявності 100 мМ 

етанолу та етанолу з 40 мМ глутамату натрію  

 

Культура Тривалість культивування 

1-5 доби 5-10доби 10-15 доби 15-20 доби 

Контроль 0,22±0,02 0,09±0,04 0,06±0,03 0,02±0,03 

Етанол 0,5±0,03* 0,12±0,01 0,02±0,02 0,01±0,02 

Етанол + 

глутаматнатрію 

0,6±0,03* 0,13±0,01 0,06±0,02 0,01±0,02 

*- достовірність різниці з контролем при р≤0,05; (М±m, n=8) 

  

 Більшість мікроводоростей є чутливими до концентрацій етанолу у 

середовищі вище 10 мкМ. У культурі мікроводорості C. reinhardtii за 

концентрації етанолу у середовищі вище 10 мкМ зростає кількість нерухомих 

клітин, а при 100 мкМ приріст біомаси культури знижується на 23 % [153]. 

Здатність E. gracilis метаболізувати етанол у концентраціях 100 мкМ і вище зі 

збільшенням приросту біомаси культури свідчить про високу ефективність 

ензимів, які метаболізують етанол та проміжні продукти його окиснення, 

накопичення яких у клітинах є шкідливим для організму. 
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3.2.Динаміка вмісту етанолу у поживному середовищі 

 

 Динаміку вмісту етанолу в культуральному середовищі E. gracilis 

визначали в процесі вирощування дослідних культур, з моменту висіву до 10-ї 

доби культивування. 

 

Рис. 3.2. Концентрація етанолу (г/л) у поживному середовищі міксотрофних 

культур E. gracilis. М±m; n=3. 

 

 Отримані дані (Рис. 3.2.) вказують на те, що етанол повністю не 

вичерпується із поживного середовища, навіть на межі переходу з 

експоненційної фази росту культур у стаціонарну. Найшвидше концентрація 

етанолу у поживному середовищі знижувалась за першу добу культивування в 

обох міксотрофних культурах. Швидкість зменшення вмісту етанолу за першу 

добу дорівнювала 3,4 мг/млн.кл. для варіанту з одним етанолом і 2,1 мг/млн. кл. 

для варіанту з етанолом і глутаматом натрію. За останні 5 діб вимірювання 

швидкість зменшення вмісту етанолу у середовищі зросла в 1,3 та в 2,4 рази 

порівняно з таким же попереднім проміжком часу для варіанту з етанолом та 

етанолом і глутаматом натрію, відповідно. Зміни в метаболізмі та 

фотосинтетичній активності клітин протягом культивування можуть впливати 
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на швидкість поглинання екзогенного субстрату клітинами в різних фазах росту 

культур.Відсутність аерації поживного середовища має значно впливала на 

збереження вмісту етанолу у ньому. 

 Додаткове джерело вуглецю та азоту у вигляді глутамату натрію 

сповільнює зниження вмісту етанолу у середовищі, порівняно із варіантом, де 

цей субстрат відсутній. Причиною цього явища може бути використання 

субстратів у однакових метаболічних шляхах, наприклад, ЦТК та 

глюконеогенезі. 

 

3.3. рН поживного середовища в процесі культивування Е. gracilis 

 

 Вирощування мікроводорості E. gracilis у присутності етанолу 

призводить до закислення поживного середовища (Рис. 3.3.).У випадку, коли 

швидкість утворення ацетату в процесі метаболізму етанолуу клітинах вища, 

ніж швидкість його утилізації, надлишок цієї сполуки виділяється у поживне 

середовище і зумовлює зниження рН. Вже на 5-ту добу культивування в 

культурі, що росла за наявності етанолу у середовищі, зафіксовано рН 3,3. 

Мінімальне значення рН у даній культурі досягалось на 15-ту добу 

вирощування і складало 2,5. За літературними даними, рН 2,3 вже є критичною 

для виживання клітин мікроводорості [154]. Таким чином, перехід у 

стаціонарну фазу росту культури, що росте в присутності етанолу, частково або 

повністю зумовлений низьким значенням рН середовища.Подібне явище 

спостерігається у C. reinhardtii за вирощуванняу присутності етанолу, 

незалежно від концентрації субстрату: рН середовища культури знижується до 

значення 3,5 на 4-ту добу вирощування [153]. 

 Внесення глутамату натрію разом із етанолом у поживне середовище 

E. gracilis не призводило до зниження рН нижче значення 5,3 протягом всього 

часу культивування, а на 10-ту і 15-ту доби зафіксовано його підвищення, 

порівняно з контрольним варіантом, до 6,3. Внесення глутамату натрію у 
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поживне середовище створює амінокислотний буфер у ньому, щозапобігає 

зниженню рН середовища. 

 

 

Рис. 3.3.рН поживного середовища міксотрофних культур E.gracilis 

впродовж культивування. М±m; n=5.  

  

 Концентрація іонів водню (рН) у культуральному середовищі є одним із 

найбільш важливих факторів впливу на ріст культур мікроводоростей та їх 

метаболізм.Встановлено що рН впливає на рівень білка, полісахаридів і 

хлорофілів клітин, вміст та склад каротиноїдів, а також концентрацію 

антиоксидантів, таких як β-каротин, токофероли та аскорбінова кислота [155-

158]. 

Мікроводорість E. gracilis здатна виживати у широкому діапазоні рН, 

межами якого є рН >2,3 та <11 [154].Згідно літературних даних, вплив рН на 

фізіологічні показники клітин E. gracilis, таких як дихання та фотосинтетична 

активність, не є суттєво вираженим у діапазоні рН 4-8. Спостерігається 

тенденція до збільшення інтенсивності дихання клітин зі зниженням рН. При 

рН 5 інтенсивність освітлення культури 100 мкмоль·м
-2

·с
-1 

єдостатньою для 

досягнення компенсаційної точки між процесами поглинання та виділення 
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кисню. Вплив рН на рівень росту культур у діапазоні 4-8 був більш вираженим, 

і чим ближчим значення рН було до нейтрального, тим вищим був рівень росту 

[159]. 

 

Висновки до розділу 3 

 

 Етанол як субстрат для живлення міксотрофних культур E. gracilis у 

концентрації 100 мМ стимулює приріст клітин в експоненційній фазі росту 

культури в 2,3 рази. Додаткове внесення глутамату натрію у концентрації 40 мМ 

разом зі100 мМ етанолом стимулює приріст клітин в 2,7 разів, що обумовлено 

наявністю додаткового джерела вуглецю та азоту для клітин. Етанол не 

вичерпується із середовища культивування до кінця експоненційної фази росту 

міксотрофних культур, а його вміст залишається на високому рівні, який 

відповідає 57% від його початкового рівня. Вирощування клітин за наявності 

етанолу як єдиного органічного субстрату призводить до зниження рН 

поживного середовища на кінець експоненційної фази росту культур до 

значення 2,5, яке є близьким до критичногорівня для виживання 

мікроводорості. Виходячи з отриманих даних, можна зробити висновок, що 

клітини E. gracilis метаболізують етанол, що супроводжується ростом культури. 

Згідно літературних даних, закислення середовища відбувається продуктом 

метаболізму етанолу – ацетатом, який не утилізувався в клітинах і був 

вивільнений у поживне середовище. Ріст міксотрофних культур не був 

лімітований субстратом.  
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РОЗДІЛ 4 

 

ПОГЛИНАННЯ КИСНЮ У ТЕМРЯВІ ТА ЙОГО ВИДІЛЕННЯ НА СВІТЛІ 

КЛІТИНАМИ МІКСОТРОФНИХ КУЛЬТУР Euglena gracilis 

 

4.1. Поглинання кисню клітинами у темряві 

 

Поглинання кисню в темряві клітинами мікроводорості E. gracilis 

аналізували на 24-ту годину культивування. Результат дослідження показав, що 

інтенсивність поглинання кисню клітинами культур, які культивувались у 

присутності етанолу, була вищою в ~ 4 рази, ніж у клітинах контрольного 

варіанту (Рис. 4.1.). При цьому різниці між варіантом культури з етанолом та 

етанолом і глутаматом натрію не було виявлено[160]. 

 

 

Рис. 4.1. Поглинання кисню у темряві клітинами міксотрофних культур 

E. gracilis.М±m; n=5; *- достовірність різниці з контролем при р≤0,05. 

 

Для порівняння ефекту етанолу з іншим спиртом було використано 

метанол, який додавали у середовище культивування у тій же концентрації, що і 



76 

 

етанол (100 мМ). Інтенсивність дихання клітин варіанту з метанолом виявилась 

в межах похибки контрольного варіанту і дорівнювала 0,17 мкмоль О2· год
-1

· 

млн.кл.
-1

, тоді як для варіанту з етанолом цей показник становив 0,77 мкмоль 

О2· год
-1

· млн.кл.
-1

. Отже, етанол,на відміну від метанолу, стимулює дихання 

клітин міксотрофних культур E. gracilis. Алкогольдегідрогеназа, яказалучена у 

метаболізм етанолу, проявляє низьку специфічність до метанолу або ж зовсім не 

окиснює його, що може значно зменшити утилізацію цього спирту клітинами, 

порівняно із етанолом [4]. 

Швидкість поглинання кисню клітинами у темряві характеризує процес 

окиснення НАДН в електронтранспортному ланцюзі мітохондріону і залежить, 

як від внутрішньоклітинної кількості НАДН, так і від активності термінальної 

цитохромоксидази. Окиснення етанолу супроводжується генерацією 

молекулНАДН, які мають бути окисненими або використаними у пластичних 

процесах [4].Ацетил-КоА, сформований у процесі катаболізму етанолу, 

частково надходить в ЦТК,через який повністю окиснюється до води та 

вуглекислого газу. У такому випадку, на кожну молекулу етанолу утворюється 5 

НАДН, ФАДН2 та ГТФ. На окиснення відновлених еквівалентів має бути 

задіяно 3 молекули кисню та сформуватись 17 молекул АТФ за рахунок 

окисного фосфорилування: 

 

С2Н5ОН+5НАД
+
+ФАД+ГДФ+Фн+3Н2О→2СО2+5НАДН+5 Н

+
+ФАДН2+ГТФ, 

 

5 НАДН + 5 Н
+
+ФАДН2 → 12 Н

+
+ 3 О2→ 6 Н2О + 17 АТФ. 

 

 Глутамат перетворюється на α-кетоглутарат, у процесі чого відновлюється 

НАДН, а сама молекула α-кетоглутарату входить в ЦТК, де також відбувається 

формування НАДН. Перетворення молекули глутамату натрію таким шляхом 

веде до відновлення трьох молекул НАД
+ 

та молекули ФАД. 
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При сталій швидкості поглинання кисню, за першу добу культивування, у 

варіантах із етанолом поглинулось мало О2 (369,6 мкмоль/л).Така кількість 

кисню дозволяє використати та розщепити до вуглекислого газу і води 123,2 

мкмоль/л етанолу. 

Продукти метаболізму етанолу та відновлені еквіваленти можуть 

залучатись у активований етанолом процес глюконеогенезу, що веде до 

накопичення парамілону в клітинах. Глюконеогенез відбувається за участі 

невуглеводних сполук, якими можуть бути лактат, піруват, 

глікогенніамінокислоти, гліцерол та ряд інших сполук. В якості попередників 

синтезу глюкози також можуть виступати сполуки, які в процесі катаболізму 

здатні перетворюватись у піруват або один із проміжних продуктів ЦТК [161]. У 

клітинах E. gracilis, так само як і у клітинах вищих рослин та 

мікроорганізмів,функціонує гліоксилатний цикл, який відіграє важливу роль у 

процесі глюконеогенезу, оскільки забезпечує перетворення двовуглецевих 

метаболітів, в тому числі і ацетил-КоА,на вуглеводні. Відомо, що у відповідь на 

внесення етанолу в поживне середовище активуються ферменти гліоксилатного 

циклу,ізоцитратліаза та малатсинтаза [115]. За умови високого співвідношення 

НАДН/НАД
+
у клітині, дегідрогеназні реакції окиснення ізоцитрату та α-

кетоглутарату у ЦТК повністю пригнічуються і перетворення продовжують 

ферменти гліоксилатного циклу, в результаті чого формується менша кількість 

НАДН та синтезується оксалоацетат. Крім того, ацетил-КоА, що утворюється в 

результаті двох послідовних реакцій дегідратації етанолу та реакції ацетатуз 

HS-КоА, може використовуватись на синтез жирних кислот, амінокислот, або 

ацетилування білків [161]. Використання продуктів метаболізму етанолу в 

синтетичних процесах має задіяти відновлені еквіваленти, включаючи НАДН, у 

процес біохімічних перетворень, тим самим зменшуючи інтенсивність 

поглинання кисню із середовища. Використання кисню, що утворився 

внаслідок фотолізу води, для реакцій окиснення та дихання також впливає на 

швидкість поглинання його із навколишнього середовища. 
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4.2. Світлозалежне виділення кисню клітинами 

 

Інтенсивність виділення кисню на світлі клітинами міксотрофних культур 

E. gracilis характеризує їх кисневий обмін із навколишнім середовищем, 

оскільки є наслідком фотосинтетичного виділення кисню та його поглинання на 

світлі в процесі дихання. На світлі кисень утворюється в процесі реакції 

фотолізу води, який відбувається в водоокиснюючому комплексі ФС ІІ. Кисень є 

побічним продуктом реакції, тоді як електрони та протони – основними 

продуктами, які використовуються на відновлення НАДФ
+
 та створення 

електрохімічного потенціалу мембран і синтезу АТФ [161]. Поглинання кисню 

на світлі відбувається переважно у процесах фотодихання, хлоропластного та 

мітохондріального дихання [162, 163]. Світлозалежне виділення кисню 

клітинами міксотрофних варіантів, з етанолом та етанолом з глутаматом натрію, 

є нижчими за контрольний варіант на 57 та 36 %, відповідно, при цьому різниця 

між міксотрофними варіантами є достовірною (Рис. 4.2.). Вплив метанолу на 

даний показник не мав достовірної різниці із контрольним варіантом. 

 

  

Рис. 4.2. Виділення кисню на світлі клітинами міксотрофних культур 

E. gracilis.М±m; n=5; *- достовірність різниці з контролем при р≤0,05. 
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Оскільки виділення кисню на світлі є результатом протилежно 

направлених процесів дихання та фотосинтезу клітин, то для визначення його 

фотосинтетичної складової було проведено нормування отриманого значення 

швидкості світлозалежного виділення кисню на швидкість його поглинання у 

темряві (Рис. 4.3.). 

 

Рис. 4.3. Світлозалежне виділення кисню на світлі клітинами 

міксотрофних культур E. gracilisз поправкою на дихання.М±m; n=5; *- 

достовірність різниці з контролем при р≤0,05. 

 

Зазначена інтерпретація отриманих даних показала, що виділення кисню 

на світлі міксотрофними культурами з етанолом є більшим, в порівнянні з 

контролем та варіантом із метанолом. Фотосинтетичне виділення кисню 

культурами з етанолом та етанолом і глутаматом натрію є більшим, ніж у 

контрольному варіанті, на 37 та 55%,відповідно. З отриманих даних можна 

зробити висновок, що субстрати стимулювали ефект світлозалежного виділення 

кисню клітинами. Метаболізм етанолу супроводжується інтенсивним диханням 

клітин, а вивільнений при цьому СО2 використовується клітинами для фіксації у 

циклі Кальвіна. Враховуючи низьку розчинність та дифузію СО2 у рідині та 

відсутність аерації поживного середовища, сформований в процесі 
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внутрішньоклітинного метаболізму СО2 може бути основним його джерелом 

для фотосинтетичної фіксації. 

 Внесення глутамату натрію разом із етанолом у поживне середовище 

сприяло підвищенню інтенсивності виділення кисню, порівняно із варіантом з 

одним етанолом. Даний ефект глутамату може бути пов'язаний зі 

специфічнимінгібуванням фотодихання та активацією фотосинтезу, які описані 

у рослин [164-166]. Oliveret. al. стверджують, що глутамат, так як і аспартат, 

інгібує синтез гліколату, а значить, впливає на рівень фотодихання рослинних 

клітин. Проте автори чітко не розкривають механізм дії глутамату на синтез 

гліколату, але стверджують, що вонанепряма, а регуляторна [164, 166]. Lawyeret. 

al. не спостерігали зниження рівня фотодихання рослинних клітин при дії 

глутамату і стверджують, що основною причиною зниження концентрації 

гліколату є підвищений вміст у клітинах СО2, що інгібує оксигеназну активність 

РУБІСКО[165].Експериментами обох авторів було доведено вплив глутамату на 

підвищення рівня фіксації СО2 клітинами на 15-35 % [164-166]. Таким чином, 

враховуючи літературні дані, можна зробити висновок, що глутамат, подібно до 

етанолу, є джерелом СО2, який утворюється при окисненні сполуки у вигляді 2-

оксоглутарату (Рис. 4.4.) в ЦТК, і є одним із основних субстратів фотосинтезу, 

завдяки чому стимулює фотосинтетичну активність клітин E. gracilis. 

 

Рис. 4.4. Перетворення глутамату в амінотрансферазних реакціях. 
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Додатковим ефектом глутамату може бути його вплив на вміст гліоксилату за 

рахунок глутамат-гліоксилат амінотрансферазноїреакції, в якій утворюється 

гліцин. При синтезі серину із гліцину вивільняються СО2 та NH3 (Рис. 4.4.) 

[165]. Не виключена роль глутамату в інгібуванні фотодихання, як це показано 

на рослинних клітинах, що зменшує рівень поглинання О2 клітинами на світлі 

[164, 166]. 

 

4.3. Рівноважна концентрація кисню у поживному середовищі культур 

Е. gracilis 

 

Рівноважна концентрація О2 у культуральному середовищі міксотрофних 

культур на 24-ту год культивування встановлюється на рівні 154 та 179 

мкмоль/л для варіантів з етанолом та етанолом і глутаматом натрію, відповідно. 

Значення рівноважної концентрації О2 у контролі та культурі з метанолом ~ 300 

мкмоль/л (Рис. 4.5.). 

 

 

Рис. 4.5. Концентрація кисню у культуральному середовищі міксотрофних 

культур E. gracilis.М±m; n=5; *- достовірність різниці з контролем при р≤0,05. 
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Дослідження динаміки рівноважної концентрації кисню у культурах 

впродовж культивування показало, що міксотрофні культури, незважаючи на 

високу інтенсивність дихання,не переходять в аноксигенні умови існування 

(Рис. 4.6.). Перемикання метаболізму клітин з аеробного, коли клітини 

отримують енергію за рахунок дихання, в анаеробний, який супроводжується 

ферментацією воскових естерів, регулюється концентрацією О2 та здійснюється 

завдяки активності кисень-чутливої піруват : НАДФ
+
-оксидоредуктази [75]. 

Перехід між диханням та ферментацією у E. gracilis відбувається при 10
-5

-10
-7

 

М О2, що є нижче, ніж мінімально зафіксована концентрація О2 у варіанті з 

етанолом, 15,4×10
-5 

М [73]. 

 

Рис. 4.6. Концентрація кисню у культуральному середовищі міксотрофних 

культур E. gracilis в процесі культивування з 5 по 15 доби.М±m; n=5. 

 

Рівноважна концентрація О2 у культурах залежить від інтенсивності 

освітлення. При освітленні 250 мкмоль·м
-2

·год
-1 

у міксотрофних культурах, на 

відміну від контролю, збільшується рівень О2 відносно інших варіантів 

освітлення, що свідчить про збільшення інтенсивності фотосинтетичного 

виділення О2 [167]. Внесення глутамату натрію разом із етанолом за 

інтенсивності освітлення 100 та 250 мкмоль·м
-2

·год
-1 

сприяло зниженню 

рівноважної концентрації О2 культур, порівняно із варіантом з одним 
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етанолом.Рівноважна концентрація О2 у міксотрофних культурах за освітлення 

20 мкмоль·м
-2

·год
-1

, незалежно від наявності глутамату, була однаковою. 

 

Висновки до розділу 4 

 

Внесення етанолу та етанолу з глутаматом натрію у поживне середовище 

стимулює мітохондріальне дихання клітин мікроводорості E. gracilis в 4 рази. 

Виділення кисню в процесі фотосинтезу у клітинах міксотрофних культур 

зростає на 37 та 55% для варіанту з етанолом та етанолом і глутаматом натрію, 

відповідно. Рівноважна концентрація кисню у міксотрофних культурах нижча за 

контрольний показник на ~55 %. За весь час культивування міксотрофні 

культури не переходять в аноксигенні умови існування. В процесі метаболізму 

етанолу та глутамату натрію відбувається формування відновлених 

еквівалентів, окиснення якихв мітохондріальному електрон-транспортному 

ланцюзі супроводжуєтьсяпоглинанням кисню. Стимуляція фотосинтетичної 

активності субстратами також залежить від продуктів їх метаболізму, а саме 

СО2 – одного з основних субстратів фотосинтезу. Специфічна дія глутамату 

пов’язана з його перетворенням у реакціях переамінування з формуванням α-

кетоглутарату, або гліцину, які метаболізуються з вивільненням СО2 в ЦТК та 

реакціях фотодихання. 
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РОЗДІЛ 5 

 

ПОКАЗНИКИ ФЛУОРЕСЦЕНЦІЇ ХЛОРОФІЛУ ТА ТЕМНОВЕ 

ВІДНОВЛЕННЯ ПЛАСТОХІНОНОВОГО ПУЛУ У КЛІТИНАХ 

МІКСОТРОФНИХ КУЛЬТУР Euglena gracilis 

 

5.1. Визначення показників флуоресценції хлорофілу 

 

Визначенням показників флуоресценції хлорофілу (ФPSII, qP та Fv/Fm) 

супроводжувалось дослідження впливу етанолу та суміші етанолу і глутамату 

натрію на здатність клітин E. gracilis до ефективного перетворення енергії 

світла в енергію хімічних зв’язків. Вплив етанолу на значення основних 

показників флуоресценції хлорофілу а оцінювався через добу після висіву 

клітин на поживне середовище. Показник ФPSII характеризує частку світла, яка 

використовується на фотохімічні реакції. Тобто, значення ФPSII відображає 

рівень лінійного електронного транспорту в хлоропластах і характеризує рівень 

фотосинтетичної активності клітин. У лабораторних умовах існує лінійна 

кореляція між параметром ФPSII та ефективністю фіксації вуглецю, але 

невідповідність між параметрами може виникати за стресових умов, коли 

змінюються рівні фотодихання, або псевдоциклічного транспорту електронів 

[142, 168]. У мікроводорості E. gracilis, яка була вирощена в міксотрофних 

умовах, ФPSII не зростає достовірно порівняно з контрольним значенням (Табл. 

5.1.). Фотохімічне гасіння флуоресценції хлорофілу (qP) відображає кількість 

реакційних центрів ФС ІІ, які знаходяться у відкритому стані і здатні до 

збудження [142]. Параметр qP був найбільшим у клітин, що росли в присутності 

етанолу з глутаматом натрію і переважав на 72% контрольний показник, тоді як 

клітин культури з етанолом – на 48 %. Значення qPкорелює з активністю 

процесів, що підтримують електронний транспорт, головним чином, фіксацією 

вуглекислого газу. Таким чином, додавання етанолу, як одного, так і з 
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глутаматом натрію, позитивно вплинуло на процес фіксації вуглецю у клітинах 

E. gracilis, а отже, і ефективність фотосинтезу. 

Показник Fv/Fm, що характеризує максимальну ефективність ФС ІІ, мав 

найбільше значення в контрольному варіанті і дорівнював 0,51. У клітин 

E. gracilis, вирощених за міксотрофних умов, значення Fv/Fm були дещо 

нижчими за контроль. Низькі значення Fv/Fm для міксотрофних культур, 

ймовірно не є свідченням пошкодження фотосинтетичного апарату їх клітин, а 

зумовлені зниженням редокс-стану ПХП у темряві, що відобразилось на 

значенні Fo (Fv/Fm= (Fm – F0)/Fm) [142]. 

 

Таблиця 5.1. 

 

Показники флуоресценції хлорофілу а культур E. gracilisв контролі та в 

присутності етанолу (100 мМ) та етанолу з глутаматом натрію (40 мМ) 

Показник 

флуоресценції 

24 години 

Контроль Етанол Етанол + 

глутамат натрію 

ФPSII 0,19±0,04 0,27±0,05 0,3±0,06 

qP 0,37±0,03 0,55±0,03* 0,64±0,04* 

Fv/Fm 0,51±0,014 0,49±0,01 0,46±0,02 

*- достовірність різниці з контролем при р≤0,05; (М±m, n=10) 

 

5.2. Темнове відновлення пластохінонового пулу клітин 

 

На значення показника Fv/Fm у клітинах міксотрофних культур впливає 

підвищення мінімального рівня флуоресценції (Fo) у темновий інкубаційний 

період. Рівень Fo корелює з відновленням ПХП. Процес темнового відновлення 

ПХП описаний для багатьох фотосинтезуючих організмів [169-171, 

145].Перенесення електронів відновних еквівалентів хлоропластів на ПХП 
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забезпечується НАДФН-дегідрогеназою, яка разом з термінальною 

оксидоредуктазою залучена в процес хлородихання [162]. За відсутності світла, 

що збуджує ФСІ, та в умовах, що інгібують роботу оксидоредуктази, 

спостерігається перевідновлення ПХП, яке можна реєструвати за збільшенням 

рівня флуоресценції F`0. 

Дослідження темнового відновлення ПХП показали, що, після періоду 

освітлення зразків протягом 10 хв, у міксотрофних культурах у перші кілька 

хвилин спостерігається підвищення рівня відновлення ПХП, після чого він 

поступово знижується внаслідок окиснення оксидоредуктазою (Рис. 5.1.) [172]. 

Збільшений рівень відновлення ПХП у міксотрофних культурах, порівняно з 

автотрофною, також свідчить про більш інтенсивне формування НАД(Ф)Н у 

процесі фотосинтезу у клітинах цих культур. 

 

 

Рис. 5.1. Зміна показника F`0 клітин E. gracilis, інкубованих 24 год в присутності 

етанолу та етанолу з глутаматом, після вимкнення діючого світла інтенсивністю 

500 мкмоль·м
-2

·с
-1

. 1 – контроль, 2 – етанол, 3 – етанол + глутамат натрію. 
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Динаміку темнового відновлення ПХП визначали за зміною F`0в умовах 

анаеробіозу (Рис. 5.2.). В дослідних варіантах суспензій клітин E. gracilis 

спостерігалось пролонговане зростання рівня флуоресценції F`0, яке мало 

найбільше значення в першу хвилину вимірювання. В контрольному варіанті 

рівень флуоресценції F`0 був низьким та спадав з часом вимірювання. 

Швидкість відновлення ПХП (Δ F`0) оцінювали за відношенням значень F`0 

одразу після вимкнення діючого світла та після 10 хвилин вимірювання (Δ F`0 = 

F`0 10 хв - F`0 1 с/ F`0 10 хв). Для клітин, що інкубувались з етанолом і глутаматом 

натрію, швидкість відновлення ПХП була найбільшою і складала 0,32 ± 0,01; в 

варіанті з етанолом – 0,26 ± 0,03; в контролі–-0,35 ± 0,07. 

 

 

 

Рис. 5.2. Зміна показника F`0 клітин E. gracilis, інкубованих 24 год в присутності 

етанолу та етанолу з глутаматом, після вимкнення діючого світла інтенсивністю 

500 мкмоль·м
-2

·с
-1

 в умовах анаеробіозу. 1 – контроль, 2 – етанол, 3 – етанол + 

глутамат натрію. 
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Таким чином, інгібування окиснення ПХП оксидоредуктазою, викликане 

відсутністю О2, сприяло безперервному відновленню ПХП у клітинах, що 

інкубувались в присутності етанолу або етанолу з глутаматом натрію. Це явище 

свідчить про високий відновний потенціал клітин міксотрофних культур, 

порівняно з автотрофною. 

Відомо, що темнове відновлення ПХП впливає на активність ФС ІІ і 

рівень темнового нефотохімічного гасіння флуоресценції хлорофілу. На 

клітинах зеленої мікроводорості C. reinhardtii було показано, що додавання 

ацетату до поживного середовища стимулює не тільки мітохондріальне дихання 

клітин, але і хлоропластне. Зміна транстилакоїдного градієнта рН, внаслідок 

темнового відновлення ПХП, стає причиною активації процесів, спрямованих 

на захист електрон-транспортного ланцюга від перевідновлення, навіть за 

відсутності світла. До таких процесів відносять функціонування 

віолаксантинового циклу та активацію фосфатази, яка активує перехід СЗК ІІ зі 

стану 1 у стан 2. Ці процеси відповідають за розвиток темнового 

нефотохімічного гасіння флуоресценції хлорофілу у вищих рослин і більшості 

мікроводоростей, включаючи C. reinhardtii [146]. 

У клітинах E. gracilis відсутній типовий ксантофіловий цикл та типове 

для більшості фотосинтетичних організмів переміщення СЗК ІІ між ФС ІІ і 

ФСІ. Дослідження Doege та ін. (2000) [169] свідчать про те, що 

діадіноксантиновий цикл не вносить суттєвого вкладу в розвиток швидко 

релаксуючого компоненту нефотохімічного гасіння флуоресценції (qE), а 

компонент з середньою швидкістю темнової релаксації (qT) не залежить від 

переміщення СЗК ІІ, кількість яких у клітинах даного організму суттєво 

знижена. 

Перерозподіл енергії світла між фотосистемами в хлоропластах E. gracilis 

контролюється особливим пігмент-білковим комплексом, який пов'язаний з 

обома фотосистемами та складається із білків СЗКІ та СЗКІІ. Було встановлено, 

що флуоресценція даного комплексу, ізольованого за допомогою електрофорезу, 
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співпадає з флуоресценцією всієї клітини. Даний механізм qT залежить від 

активності фосфатази, а отже і від редокс-стану ПХП [169]. 

  Дослідження впливу екзогенних джерел вуглецю на розвиток темнового 

нефотохімічного гасіння флуоресценції хлорофілу в міксотрофних культурах 

E. gracilis показали (Рис. 5.3.), що під час темнової інкубації у даного організму 

відбувається поступове зниження максимального значення флуоресценції 

хлорофілу, що свідчить про зменшення енергії світла, яка поглинається ФС ІІ. 

Між дослідними зразками та контролем не було виявлено достовірної різниці в 

швидкості зниження максимальної флуоресценції з часом. 

 

 

 

Рис. 5.3. Крива індукції та темнового нефотохімічного гасіння флуоресценції 

хлорофілу а клітин E. gracilis контрольного зразка. Fm(n) – максимальний рівень 

флуоресценції після темнового проміжку часу тривалістю n хв. 

 

Висновки до розділу 5 

Вирощування клітин E. gracilis в присутності етанолу та етанолу з 

глутаматом натрію сприяє підвищенню активності фіксації СО2. Внесення 
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глутамату натрію разом із етанолом підвищує значення параметру qP на 16 %, 

порівняно із варіантом клітин, що інкубувались у присутності одного етанолу. У 

клітинах міксотрофних культур в умовах анаеробіозу відбувається темнове 

відновлення ПХП за рахуноквідновлених еквівалентів, які формуються і 

накопичуються у клітинах в процесі фотосинтетичної активності клітин та 

метаболізму субстратів. Швидкість темнового відновлення ПХПклітин, які 

інкубувались за наявності етанолу та глутамату натрію є вищою, ніж у 

присутності одного етанолу. 
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РОЗДІЛ 6 

 

ДИНАМІКА НАКОПИЧЕННЯ ФОТОСИНТЕТИЧНИХ ПІГМЕНТІВУ 

КЛІТИНАХ ПРИ МІКСОТРОФНОМУ КУЛЬТИВУВАННІ Euglena gracilis 

 

6.1. Вплив етанолу на динаміку накопичення хлорофілів 

 

 Етанол як субстрат для клітин E. gracilis здатен впливати на інтенсивність 

світлозалежного синтезу поліпептидів на транскрипційному рівні. Кількість 

ензимів, необхідних для біогенезу хлоропластів клітин, знижується при 

переведенні культури із темряви на світло за наявності етанолу у поживному 

середовищі. Білковий синтез спрямовується на поповнення кількості ензимів, 

що залучені в метаболізм етанолу, наприклад, малатсинтази, на противагу 

ензимам, які синтезують компоненти фотосинтетичного апарату, включаючи 

хлорофіли [8, 9]. Нашими дослідженнями було показано, що внесення етанолу у 

поживне середовище культури E. gracilis, яка культивується на світлі, впливає 

на динаміку акумуляції в ній хлорофілів.До 24-ї години вміст хлорофілів у 

клітинах незначно збільшується, а на 3-ю добу знижується на 45 % порівняно із 

вихідним рівнем (Рис. 6.1.) [173]. 

Період 1-3 діб інкубації клітин з етанолом характеризується проявом 

явища катаболітної репресії [8]. Інгібування синтезу хлоропластних білків, 

включаючи найбільший пігмент-білковий комплекс фотосинтетичного апарату 

клітин СЗК ІІ, відображається на накопиченні хлорофіліву клітинах [8, 9]. 

Можна припустити, що пригнічення ресинтезу компонентів фотосинтетичного 

апарату екзогенним субстратом почалось вже в першу добу 

культивування.Відомо, що концентрація хлорофілів корелює зі змінами вмісту 

інших компонентів фотосинтетичного апарату, таких як 

моногалактозилдигліцерид, пластохінон А та цитохром b559, що може 
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пригнічувати фотосинтетичну активність клітин у період 1-3 діб культивування 

[52]. 

 

 

Рис. 6.1. Зміна вмісту хлорофілів а+b в культурі E. gracilis з часом (М±m, n=5). 

 

Акумуляція хлорофілів спостерігається після 3-ї доби культивування 

мікроводорості і продовжується до кінця експоненційної фази росту, що 

свідчить про послаблення дії фактора, який інгібував синтез компонентів 

фотосинтетичного апарату. Перехідна та стаціонарна фази росту культури 

характеризуються виходом кривої динаміки акумуляції хлорофілів на плато. 

Співвідношення вмісту хлорофілів у контрольній та дослідній культурах на 3-ю 

та 15-у доби вирощування складало 1 : 0,6 та 1 : 1,7, відповідно. 

 Явище катаболітної репресії у E. gracilis не є достатньо вивченим, але 

припускають, що існує посередник у ланцюзі вуглеводних перетворень, який і 

виступає як репресор світлозалежного синтезу білків. Зниження співвідношення 

C/N у поживному середовищі за рахунок внесення джерела азоту ((NH4)2SO4) 

веде до відновлення синтезу хлорофілів, що пов’язують з хімічною 

модифікацією репресора та зниженням його репресивної активності. Було 

виявлено, що вміст амінокислоти аланіну суттєво збільшується при внесенні 

джерела азоту, тому в якості потенційного репресора може виступати С3 

сполука, наприклад, піруват, або фосфоенолпіруват. Перетворення репресора 
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впливають і на напрямок метаболічних процесів, оскільки за високого 

співвідношення С/Nсинтезуються переважно вуглеводи та ліпіди [45]. 

Улітературі знайдено дані, які вказують на специфічність дії етанолу в 

інгібуванні світлозалежного синтезу білків, оскільки подібного ефекту не 

спостерігається при додаванні малату [8]. 

 

6.2. Вплив суміші етанолу та глутамату натрію на динаміку накопичення 

хлорофілів 

 

 Глутамат натрію є попередником синтезу δ-амінолевулінової кислоти, з 

якої починається синтез хлорофілів, а також є амінокислотою, що залучена у 

процеси переамінування, обмін амінокислот та білковий синтез. Наявність у 

поживному середовищі глутамату натрію знижує співвідношення С/N, що має 

сприяти спрямуванню метаболічних перетворень у клітинах на синтез 

азотовмісних сполук, включаючи хлорофіли, на противагу вуглеводам та 

ліпідам [45].Проте, внесення глутамату натрію разом із етанолом у поживне 

середовище культур E. gracilis негативно впливало на накопичення хлорофілів 

клітинами за час їх культивування. Додавання глутамату натрію зменшувало 

вміст хлорофілів на 3-ю добу культивування на 49 %, порівняно із вихідним 

рівнем (рис. 6.2.). 

 

Рис. 6.2. Зміна вмісту хлорофілів а+b в культурі E. gracilis з часом (М+m, n=5). 
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 За весь час культивування культури, концентрація хлорофілів у клітинах в 

середньому була на 13% нижчою, ніж у культурі, яка росла в присутності 

одного етанолу. Співвідношення вмісту хлорофілів у контрольній та дослідній 

культурах на 3 та 15 доби вирощування складало 1 : 0,5 та 1 : 1,46, відповідно. 

 Негативний вплив глутамату натрію може бути пов'язаний із залученням 

2-оксоглутарату, що утворюється в результаті дезамінування або 

переамінування даної амінокислоти, у ЦТК з утворенням оксалоацетату, який 

спрямовується у глюконеогенез. Таким чином, глутамат натрію не стимулює 

синтез пігмент-білкових комплексів у тилакоїдних мембранах клітин за рахунок 

участі у їх синтезі, а ще більше пригнічує його як додаткове джерело вуглецю та 

енергії, яке метаболізується до фосфоенолпірувату. Глутамат може 

використовуватись у білковому синтезі, спрямованому на поповнення кількості 

ензимів, що залучені у метаболізм етанолу. 

 

6.3. Вплив світла різної інтенсивності на вміст 

хлорофілів та каротиноїдів 

 

Культури зетанолом та етанолом і глутаматом натрію вирощувались на 

світлі інтенсивністю 20, 100 та 250 мкмоль·м
-2

·с
-1

. При вирощуванні на низькій 

інтенсивності світла у клітинах міксотрофних культур у період з 3 по 5 доби не 

спостерігалося різкого зниження вмістухлорофілів (Рис. 6.3.). Концентрація цих 

пігментів до стаціонарної фази росту зберігалась у варіанті із етанолом на рівні 

~ 21,45±1,6 пкг/кл і у варіанті з етанолом та глутаматом натрію 16,54±1,0 

пкг/кл, що нижче, ніж в контролі (23,38±1,49 пкг/кл). В стаціонарній фазі росту 

у міксотрофних культурах зафіксовано незначне збільшення вмісту хлорофілів. 

На світлі інтенсивністю 100 та250 мкмоль·м
-2

·с
-1 

у клітинах міксотрофних 

культур спостерігалося зниження концентрації хлорофілів на 5-ту добу 

вирощування, при цьому чим більшою була інтенсивність освітлення тим більш 

вираженим воно було (Рис. 6.4, 6.5.).Максимальний спад вмісту пігментів 
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виявися у культурі, що росла з додаванням етанолу та глутамату натрію, і за 

освітлення 250 мкмоль·м
-2

·с
-1 

зниження вмісту хлорофілів сягало 69,3 %, а при 

освітленні 100 мкмоль·м
-2

·с
-1

– 20 %, порівняно із вихідним рівнем. Додавання 

глутамату натрію разом із етанолом у поживне середовище знижувало вміст 

хлорофілів у клітинах, порівняно з варіантом із одним етанолом, і, чим меншою 

була інтенсивність освітлення, тим більш вираженою була ця різниця. 

 

 

 

Рис. 6.3. Зміна вмісту хлорофілів а+b в культурі E. gracilis з часом за освітлення 

інтенсивністю 20 мкмоль·м
-2

·с
-1

. Дрібна штрихова – етанол + глутамат натрію; 

штрихова – етанол; суцільна крива –контроль (М+m, n=5). 

 

Характерної для контрольного варіанту негативної кореляції між вмістом 

хлорофілів у клітинах та інтенсивністю їх освітлення для міксотрофних культур 

виявлено не було. Найвищий рівень накопичення хлорофілів був досягнутий у 

клітинах, що культивувались у присутності етанолу за освітлення 100 мкмоль·м
-

2
·с

-1
, і в стаціонарній фазі росту складав 28,9 пкг/кл. Максимальний вміст 

хлорофілів у клітинах міксотрофних культур, що росли за освітлення 250 

мкмоль·м
-2

·с
-1

, був нижче на 40% для варіанту із етаноломта на 20%для варіанту 

з етанолом і глутаматом натрію, ніж у клітинах відповідних міксотрофних 

культур, вирощених за освітлення 100 мкмоль·м
-2

·с
-1

. 
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Рис. 6.4. Зміна вмісту хлорофілів а+b в культурі E. gracilis з часом за освітлення 

інтенсивністю 100 мкмоль·м
-2

·с
-1

. Дрібна штрихова – етанол + глутамат натрію; 

штрихова – етанол; суцільна крива –контроль (М+m, n=5). 

 

Вміст хлорофілів у культурі контрольного варіанту 

визначаєтьсяінтенсивністю освітлення і збільшується з часом при 20 мкмоль·м
-

2
·с

-1
, через необхідність клітин збільшити кількість компонентів 

фотосинтетичного апарату, зокрема світлозбираючих антен, для уловлювання 

фотонів. За високої інтенсивності освітлення, 250 мкмоль·м
-2

·с
-1

, вміст пігментів 

знижується під впливом фотоінгібування – процесу пошкодження та 

пригнічення ресинтезу пігмент-білкових комплексів фотосинтетичного апарату, 

головним чином ФС ІІ. Інтенсивність освітлення 100 мкмоль·м
-2

·с
-1 

не 

викликала суттєвих змін концентрації хлорофілів у клітинах, що свідчить про 

оптимальний рівень фотосинтетичних пігментів для даної інтенсивності 

освітлення.   

На концентрацію хлорофілів у клітинах міксотрофних культурвпливає,як 

швидкість деградації хлорофілів під дією світла,так і швидкість їх ресинтезу 

підвпливом етанолу та глутамату натрію. Отже, світлозалежне зниження вмісту 

хлорофілів на 5-ту добу у міксотрофних культурах відображає сумісну дію 
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вищезазначених факторів впливу і є найбільш вираженим у варіанті з етанолом 

та глутаматом натрію за освітлення 250 мкмоль·м
-2

·с
-1

, оскільки до явища 

катаболітної репресії долучається процес інтенсивного фотоокиснення 

хлорофілів. 

 

Рис. 6.5. Зміна вмісту хлорофілів а+b в культурі E. gracilisз часом за освітлення 

інтенсивністю 250 мкмоль·м
-2

·с
-1

. Дрібна штрихова – етанол + глутамат натрію; 

штрихова – етанол; суцільна крива –контроль (М+m, n=5). 

   

Внесення глутамату натрію разом із етанолом негативно впливає на 

акумуляцію хлорофілів клітинами E. gracilis за всіх досліджених 

інтенсивностей освітлення. Зближення кривих динаміки накопичення 

хлорофілів у клітинах міксотрофних культур зі збільшенням інтенсивності 

освітлення може бути наслідком активації світлозалежного синтезу 

азотовмісних сполук, у які залучається глутамат натрію, тоді як за освітлення 

20мкмоль·м
-2

·с
-1

ця сполука суттєво пригнічує накопичення хлорофілів, 

додатково посилюючи катаболітну репресію. За освітлення250 мкмоль·м
-2

·с
-

1
фотоокиснення хлорофілів у клітинах обох міксотрофних варіантівмаскує 

характер впливу субстратів на вміст пігментів. Порівняння вмісту хлорофілів у 

стаціонарній фазі росту міксотрофних культур E. gracilis вказує на те, що 
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фотоокиснення хлорофілів у культурі, що росла в присутності одного етанолу, є 

більш вираженим, ніж у культурі з глутаматом натрію та етанолом. 

Динаміка вмісту каротиноїдів у клітинах міксотрофних культур мала 

характер, подібний до динаміки вмісту хлорофілів, але менш виражений. 

Культивування E. gracilis у присутностіетанолу підвищує рівень каротиноїдів у 

клітинах в період стаціонарної фази росту, порівняно із контролем, але не за 

інтенсивності освітлення 250 мкмоль·м
-2

·с
-1

 (Табл. 6.1.). 

 

Таблиця 6.1. 

 

Відношення концентрацій каротиноїдів у клітинах культур, які культивуються 

за наявностіетанолу, та клітинах контрольного варіанту 

(за умови, що вміст каротиноїдів у клітинах контрольного варіанту має незмінне 

значення 6,8±0,14 пкг/кл (1±0,02)). 

 

Інтенсивність 

освітлення 

(мкмоль·м
-2

·с
-1

) 

Час культивування, доба 

5 10 15 20 

20 0,1±0,05 1,15±0,02
*
 1,18±0,04

*
 1,17±0,06

*
 

100 0,96±0,06 0,99±0,09 1,2±0,05
*
 1,2±0,06

*
 

250 1,0±0,05 1,11±0,09 1,13±0,08 1,12±0,08 

*- достовірність різниці з контролем при р≤0,05; (М±m, n=5). 

 

При додатковому внесенні глутамату натрію разом із етанолом зниження 

концентрації каротиноїдів стає виразним на 5-ту добу вирощування, хоча 

достовірно не відрізняється від варіанту з одним етанолом (Табл. 6.2.). З 5-ї 

доби і до стаціонарної фази росту міксотрофних культур каротиноїди 

накопичуються у клітинаху незначній кількості. В стаціонарній фазі росту 
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концентрація цих пігментів виходить на плато у варіанті із одним етанолом, а 

при додатковому внесенні глутамату натрію знижується за інтенсивності 

освітлення 100 та 250 мкмоль·м
-2

·с
-1

. Клітини контрольного варіанту за всіх 

умов освітлення мали стабільний вміст каротиноїдів, який відповідав ~ 6,8±0,14 

пкг/кл і лише за освітлення 250 мкмоль·м
-2

·с
-1

зменшувався на 11% у на 20-ту 

добу культивування. 

 

 Таблиця 6.2. 

 

Відношення концентрацій каротиноїдів у клітинах культур, які культивуються 

за наявностіетанолу і глутамату натрію, та клітин контрольного варіанту 

(6,8±0,14 пкг/кл (1±0,02)). 

 

Інтенсивність 

освітлення 

(мкмоль·м
-2

·с
-1

) 

Час культивування, доба 

5 10 15 20 

20 0,9±0,04 1,01±0,02 1,13±0,04
*
 1,2±0,05

*
 

100 0,9±0,04 0,9±0,05 1,14±0,03
*
 1,0±0,04 

250 0,93±0,03 1,10±0,07 1,11±0,05 1,0±0,03 

*- достовірність різниці з контролем при р≤0,05; (М±m, n=5). 

 

 Акумуляція каротиноїдів у стаціонарній фазі росту міксотрофних культур 

пов’язана з розбудовою фотосинтетичного апарату клітин, що починається з 5-ї 

доби культивування і корелює з концентрацією хлорофілів. 
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Висновки до розділу 6 

  

 Етанол та глутамат натрію спочатку інгібують синтез хлорофілів, що 

проявляється в динаміці накопичення пігментів у період з 1-ої по 3-тю доби 

культивування. Після цього періоду вміст хлорофілів у клітинах стрімко 

збільшується і виходить на плато у стаціонарній фазі росту культур. Внесення 

глутамату натрію разом із етанолом у поживне середовище посилює ефект 

пригнічення синтезу хлорофілів етанолом, в середньому на 13 %. Мінімальна 

концентрація хлорофілів у клітинах, зафіксована на 3-тю добу, була нижчою за 

вихідну на 45 і 49% у культурі з етанолом і етанолом та глутаматом натрію, 

відповідно. За низької інтенсивності освітлення (20 мкмоль·м
-2

·с
-1

) не 

спостерігається зниження вмісту хлорофілів у міксотрофних культурах на 3-ю 

добу культивування, тоді як зі збільшенням інтенсивності освітлення культур 

від 100 до 250 мкмоль·м
-2

·с
-1

це зниження стає більш вираженим. Зниження 

вмісту хлорофілів у культурі із етанолом і глутаматом натрію при 250 мкмоль·м
-

2
·с

-1 
сягало 69,3 %, а при освітленні 100 мкмоль·м

-2
·с

-1
– 20 %, порівняно із 

вихідним рівнем. За інтенсивності освітлення 250 мкмоль·м
-2

·с
-1 

спостерігається 

процес фотоокиснення хлорофілів, якому в стаціонарній фазі росту в більшій 

мірі піддаються клітини, що росли в присутності одного етанолу. Динаміка 

вмісту каротиноїдів та хлорофілів подібна, але зміниконцентраціїкаротиноїдів є 

менш вираженими. 
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РОЗДІЛ 7 

 

ВМІСТ ПАРАМІЛОНУ, β-КАРОТИНУ ТА ТОКОФЕРОЛІВ У КЛІТИНАХ 

Euglena gracilis ПІД ЧАС МІКСОТРОФНОГО КУЛЬТИВУВАННЯ 

 

 

7.1. Динаміка накопичення парамілону 

 

Вміст парамілонув клітинах міксотрофних культур E. gracilis, які 

культивуються на світлі, стрімко збільшується і досягає максимального 

значення на першу добу культивування (Рис. 7.1.). У варіанті культури з одним 

етанолом різниця вмісту парамілону у клітинах на момент висіву у поживне 

середовище та через добу культивування дорівнювала~30 пкг/кл, а у варіанті з 

етанолом та глутаматом натрію – 40пкг/кл[173]. 

 

 

 

Рис. 7.1. Динаміка вмісту парамілону у клітинах міксотрофних культур 

E. gracilis. М±m; n=5. 
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Накопичення парамілону в клітинах припадає на лаг-фазу росту культури 

E. gracilis, коли триває метаболічна адаптація клітин, які були перенесені у нове 

поживне середовище. В цю фазу росту клітини не діляться, а синтезують 

запасні сполуки. Літературними даними підтверджено, що максимальний вміст 

парамілону у клітинах припадає на перші 24 год культивування, незалежно від 

типу екзогенного джерела вуглецю, яким може бути етанол, глюкоза, піруват, 

сукцинат або глутамат [61]. Фаза активного ділення клітин супроводжується 

зменшенням внутрішньоклітинної концентрації парамілону. Як показано 

методами електронної мікроскопії, розміри гранул парамілону суттєво 

зменшуються за розміром з часом культивування E. gracilis на світлі [61]. 

Період активної деградації парамілону, з 3-тьої до 5-тої доби культивування, 

співпадає із накопиченням хлорофілів у клітинах, а на найвищий вміст 

парамілону на 3-тю добу припадає найнижчий вміст хлорофілів (Рис. 7.2.). 

Отже, накопичення парамілону у клітинах E. gracilis негативно корелює із 

накопиченням в них хлорофілів в період активного росту міксотрофної 

культури. Використання резервів парамілону іде на побудову фотосинтетичного 

апарату клітин, який, в свою чергу, забезпечить клітини джерелом енергії та 

вуглецю для подальшого росту культури на світлі. У мутантних клітинах 

E. gracilis (WSZL), які не містять хлоропластів і не здатні до фотосинтезу, 

процес деградації парамілону на світлі є значно повільнішим, оскільки клітини 

використовують його тільки для росту та поділу [61]. Світло індукує деградацію 

парамілону, і цей процес контролюється фоторецептором, розміщеним поза 

хлоропластами [121]. Присутність джерела азоту у поживному середовищі у 

вигляді NH4Cl додатково стимулює розщеплення парамілону на світлі, оскільки 

сприяє синтезу сполук, які містять азот. Виходячи із літературних даних, за 48 

годин, після переведення культури E. gracilis із темряви на світло, рівень 

парамілону знижується в 1,5 рази, а у присутності NH4Cl– в 3,5 рази [121]. У 

нашому експерименті до складу поживного середовища входив (NH4)2HPO4, а 

один із дослідних варіантів містив органічне джерело азоту у вигляді глутамату 
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натрію. Внесення глутамату натрію додатково стимулювало швидкість 

деградації парамілонуу клітинах варіанту з етанолом і глутаматом натрію, яка 

почалась після першої доби культивування, порівняно із варіантом з одним 

етанолом, можливо, сприяючи синтезу білків та інших азотовмісних сполук 

(Рис. 7.1.). Таким чином, зниження вмісту парамілону у клітинах з 3-тьої по 5-

ту доби культивування міксотрофних культур E. gracilis єнаслідком 

використання вуглецю та енергії запасного полісахариду на інтенсивний поділ 

клітин культури та синтез в них основних компонентів фотосинтетичного 

апарату.  

 

 

 

Рис. 7.2. Динаміка вмісту парамілону та хлорофілів у клітинах 

міксотрофних культур E. gracilis, які культивувались у присутності 100 мМ 

етанолу.М±m; n=5. 

 

Шлях метаболічних перетворень етанолу у клітинах E. gracilis, який веде 

до синтезу парамілону, можна уявити як поетапне включення вуглеців етанолу в 

окремі метаболічні процеси. Спочатку відбувається окиснення етанолу до 

ацетату у алкоголь- та альдегіддегідрогеназних реакціях. Наступним кроком є 
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взаємодія ацетату з HS-КоА у мітохондріоні за рахунок ацетат-тіокінази з 

формуванням ацетил-КоА. Ацетил-КоА надходить до гліоксилатного циклу, 

взаємодіючи із оксалоацетатом. У гліоксилатному циклі при залученні ще однієї 

молекули ацетил-КоА утворюється 2 молекули оксалоацетату. Таким чином, 

через гліоксилатний цикл вуглець етанолу переходить в оксалоацетат, який є 

субстратом глюконеогенезу. У цитоплазмі клітин відбувається 

декарбоксилування оксалоацетату за участі фосфоенолпіруваткарбоксикінази із 

утворенням фосфоенолпірувату. Останній метаболізується шляхом реакцій 

глюконеогенезу із формуванням гліцеральдегід-3-фосфату та 

дигідроксіацетонфосфату, які взаємодіють із формуванням шестивуглецевої 

сполуки - фруктозо-1,6-дифосфату, яка врешті перетворюється на глюкозу. 

Синтез парамілону проходить за участі парамілонсинтази, субстратом якої є 

УДФ-глюкоза. Таким чином, для синтезу однієї молекули глюкози необхідно 

залучити як мінімум 4 молекули етанолу, 75% вуглеців яких буде вбудовано у 

молекулу глюкози, а решта виділиться у вигляді СО2 при перетворенні 

оксалоацетату у фосфоенолпіруват (Рис. 7.3.). Отже, за умови, що парамілон у 

клітинах за перші 24 години культивування синтезувався з використанням 

виключно продуктів метаболізму етанолу, за цей період із поживного 

середовища клітини мали поглинути 94,84 мг/ г с.м. етанолу, або (0,07 

мкмоль/млн. клітин). Така кількість етанолу відповідає лише 8,9 % кількості 

етанолу, на яку зменшився його вміст у середовищі за першу добу 

культивування. Це свідчить про те, що синтез парамілону не є основним 

шляхом метаболізму етанолу у клітинах. 

 

4С2Н5ОН + 8НАД
+
+ 2ГТФ + 2АТФ + 10Н2О → С6Н12О6 + 2СО2 + 8НАДН+8Н

+
 + 

2ГДФ+2АДФ+4Фн+4Н2О;         (А) 

8 НАДН+8Н
+
 → 16 Н

+
+ 4 О2→ 8 Н2О + 24 АТФ ;                (Б) 
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Рис. 7.3. Загальні формули метаболічних перетворень етанолу з 

формуванням глюкози (А) та окиснення сформованих у цьому процесі НАДН 

(Б). 

7.2. Концентрації β-каротину та токоферолів 

 

У клітинах E. gracilis β-каротин локалізується, як у складі пігмент-

білкових комплексів тилакоїдних мембран (СР І, СР Іа, СРх, СРу, СРа), так і у 

стигмі -утворенні, яке виконує функцію фоторецептора. До складу найбільш 

численних каротиноїдів E. gracilis відносять: діадіноксантин, неоксантин, 

діатоксантин та β-каротин.В середньому часткаβ-каротину серед інших 

каротиноїдів складає 10-15% [174]. β-каротин є фотосинтетичним пігментом, 

який захищає хлорофіл та тилакоїдні мембрани від фотоокиснення[175, 94-97]. 

Відповідно до літературних даних, культивування E. gracilis в умовах 

фотоавтотрофії стимулює акумуляціюβ-каротину в клітинах, і концентрація цієї 

сполуки в 2,6 разів є вищою, ніж в клітинах, вирощених в умовах міксотрофії. У 

темряві цей пігмент практично не синтезується клітинами [10]. 

Вирощування культури E. gracilis в присутності етанолу стимулювало 

акумуляцію β-каротину у клітинах впродовж вирощування. Максимальний 

вміст цього пігменту в клітинах припадав на перехідну та стаціонарну фази 

росту культур. При цьому культура, що росла у присутності етанолу з 

глутаматом натрію, містила у клітинах майже втричі більше β-каротину, ніж 

контрольний варіант, а варіант з одним етанолом – лише вдвічі (Рис. 7.4.) [176]. 

На 5-ту добу культивування вміст β-каротину в усіх варіантах культур був на 

рівні ~0,3пкг/кл і в контролі він практично не змінювався за весь дослідний час. 

Збільшення вмісту β-каротину у міксотрофних культурах з часом культивування 

може підтверджувати отримані раніше результати про побудову 

фотосинтетичного апарату клітин, де β-каротин локалізується та виконує свої 

функції. Підвищений вміст β-каротину у культурі з етанолом та глутаматом 
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натрію свідчить про підвищену потребу клітин у антиоксидантному захисті, 

порівняно із культурою, що культивується з одним етанолом. 

 

 

Рис. 7.4. Вміст β-каротину в клітинах міксотрофних культур E. gracilis на 5, 10 

та 20 доби культивування.М±m; n=5. *- достовірність різниці з контролем при 

р≤0,05. 

  

Токофероли є жиророзчинними антиоксидантами, які синтезуються в 

пластидах фотосинтезуючих організмів та містяться, головним чином, між 

оболонкою хлоропластів та тилакоїдними мембранами. Амфіфільні молекули 

токоферолів гідрофобними фітильними хвостами занурені у ліпідний матрикс, а 

їх полярні хроманольні групи розміщуються на поверхні мембрани. Разом із 

каротиноїдами, розміщеними в межах пігмент-білкових комплексів тилакоїдних 

мембран, токофероли забезпечують головний антиоксидантний захист 

компонентів фотосинтетичного апарату від світлоіндукованих оксидативних 

пошкоджень. Гідроксильна група хроманольного кільця віддає атом водню 

вільним радикалам, захищаючи при цьому інші органічні сполуки від 

окиснення. Основними мішенями токоферолів є гідроксид-іони, які індукують 

перекисне окиснення ліпідів, та синглетний кисень, який постійно утворюється 
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у ФС ІІ при взаємодіїхлорофілу у триплетному стані (
3
Р680

*
) з киснем у його 

основному стані (
3
О2). Серед чотирьох ізоформ токоферолів (α, β, γ, δ), α-

токоферол має найбільш виражену антиоксидантну активність, що пов’язано з 

рівнем метилування цієї молекули, та складає 97% від усіх токоферолів клітин 

E. gracilis. 

При гетеротрофному культивуванні E. gracilis у присутності етанолу було 

зафіксовано збільшення концентрації токоферолів у клітинах, що автори роботи 

пов’язують із розвитком помірного оксидативного стресу у клітинах, 

викликаного цим субстратом [11]. Однією із причин акумуляції токоферолів 

також може бути використання продуктів метаболізму етанолу у процесі їх 

синтезу[11, 12]. Більшість досліджень було проведено в умовах гетеротрофії, 

тоді як наявність світла і фотосинтетична активність клітин можуть модулювати 

характер акумуляції токоферолів у клітинах за наявності етанолу. 

Дослідження накопичення токоферолів у міксотрофних культурах 

E. gracilis показало, що етанол не викликає підвищення вмісту токоферолів у 

клітинах з часом їх культивування (Рис. 7.5.). 

 

Рис. 7.5. Вміст токоферолів у клітинах міксотрофних культур E. gracilis на 5, 10 

та 20 доби культивування.М±m; n=5. *- достовірність різниці з контролем при 

р≤0,05. 
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Вміст токоферолів у клітинах міксотрофних культур на 5-ту добу 

культивування не відрізнявся достовірно від контролю, а у стаціонарній фазі 

виявився значно меншим за контрольний показник. Найменша кількість 

токоферолу була виявлена у культурі з етанолом і складала ~0,08 пкг/кл 

протягом всього часу культивування. У варіанті з етанолом та глутаматом 

натрію концентрація токоферолів поступово зростала і на 20-ту добу 

культивування складала 0,22 пкг/кл. На противагу міксотрофним культурам, у 

контрольному варіанті спостерігали набагато більший вміст токоферолів по 

досягненні культурою стаціонарної фази росту, який складав 0,42 пкг/кл. 

Акумуляція токоферолів у контролі також була поступовою і вже на 5-ту добу 

вона була вищою, ніж у міксотрофних культур. Вірогідно, що автотрофна 

культура піддається оксидативному стресу в набагато більшій мірі ніж 

міксотрофні, що і стимулювало синтез цих антиоксидантів. Причиною 

виникнення стресових умов для клітин автотрофної культури є низький доступ 

СО2, через відсутність аерації культуральної рідини.Відповідно до літературних 

даних, дефіцит вуглецю викликає підвищення рівня активних форм кисню у 

клітинах мікроводоростей, що і створює умови оксидативного стресу [177]. 

Виявлено, незалежну від інтенсивності освітлення культури, негативну 

кореляцію між концентрацією доступного вуглецю для клітин мікроводорості та 

рівнем продукування активних форм кисню у клітинах [178, 179]. Причиною 

формування активних форм кисню є відведення електронів фотосинтетичного 

електрон-транспортного ланцюга, не на фіксацію СО2, а на кисень [177]. 

Отже, у вибраному діапазоні часу культивування, в клітинах, що росли у 

присутності етанолу, не відбувається підвищення активності синтезу 

токоферолів. Існує припущення, що ацетил-КоА, який утворюється в процесі 

метаболізму етанолу, може вбудовуватись у фітилпірофосфат – один 

ізпопередників синтезу токоферолів [11,180]. На нашу думку, етанол не 

викликав оксидативного стресу в клітинах, оскільки було виявлено підвищення 

внутрішньоклітинного вмісту відновлених еквівалентів, отже продукти 
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окиснення етанолу спрямовувались переважно на синтез інших метаболітів, 

наприклад, глюкози. 

Додавання глутамату натрію разом з етанолом сприяло збільшенню 

акумуляції цих антиоксидантів у стаціонарній фазі росту, порівняно із 

культурою з одним етанолом. Причиною низького рівня токоферолів у клітинах 

з одним етанолом може бути суттєве зниження рН середовища у цій культурі 

[156, 157]. 

 

7.3. Вміст парамілону, β-каротину та токоферолів у культуральній 

рідині Е. gracilis 

 

Вміст парамілону, β-каротину та токоферолів в одиниці об’єму 

міксотрофних культур залежить від концентрації сполуки у клітинах і кількості 

клітин у культурі, тому змінюється з часом культивування.В лаг-фазі росту 

дослідні культури містили ~4,5 мг/л парамілону. Залежно від швидкості 

приросту клітин у культурах, зростав і вміст парамілону у культуральній рідині, 

який досягав максимальної концентрації 155 мг/л у варіанті з етанолом та 

глутаматом натрію і 112 мг/л у варіанті з одним етанолом на момент останнього 

виміру, тобто в перехідній фазі росту культур (Рис. 7.6.). 

 

 



113 

 

Рис. 7.6. Динаміка вмісту парамілону у міксотрофних культурах 

E. gracilis.М±m; n=5.  

 

Вміст парамілону у культуральній рідині E. gracilis починає 

збільшуватись у період з 1-шої по 3-тю добу культивування, як наслідок 

активації поділу клітин культури та накопиченняв них полісахариду.У період з 

3-тьої по 5-ту доби культивування зміна вмісту парамілону у культуральній 

рідині була незначною, оскількизниження концентрації парамілону на клітину 

як наслідок інтенсивного поділу клітин, та використання полісахариду на 

синтез компонентів фотосинтетичного апарату, компенсується швидкістю 

синтезу полісахариду у клітинах. Інтенсивне збільшення вмісту полісахариду в 

з 5-тої по 10-ту доби пов’язане, як із його внутрішньоклітинним синтезом за 

рахунок фіксації СО2 у циклі Кальвіна та використання вуглецю екзогенних 

субстратів, так і з приростом клітин у культурах. Внутрішньоклітинна 

концентрація парамілону у контрольному варіанті культури залишалась 

практично незмінною протягом всього дослідного часу, тому вміст парамілону у 

культуральній рідині зростав в основному за рахунок незначного приросту 

клітин з часом. 

Парамілон за своїми властивостями є особливо важливою сполукою, яку 

використовують у профілактиці та лікуванні захворювань серцево-судинної 

системита раку – найбільш поширених причин смертей в індустріалізованих 

країнах. Парамілон має імуностимулюючу дію, що допомагає організму у 

захисті від вірусних та бактеріальних інфекцій, сприяє зменшенню рівня 

холестерину в крові та регулює глікометаболізм [57]. 

Мікроводорість E. gracilis розглядається як продуцент β-каротину та 

токоферолів, які є джерелом вітамінів А та Е. Вміст даних антиоксидантів у 

клітинах значно варіює в залежності від умов культивування і залежить від 

складу поживного середовища, умов освітлення та температурного режиму. 

Експериментально встановлено вплив віку культури, температури, фотоперіоду, 
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інтенсивності освітлення, типу вуглеводного живлення, вмісту азоту та 

екзогенних органічних добавок на вміст жиророзчинних антиоксидантів у 

клітинах, тому ведеться пошук умов вирощування для забезпечення 

максимальної продуктивності мікроводорості. Проведені дослідження 

дозволяють зробити висновок про стимуляцію синтезу токоферолів активними 

формами кисню, які утворюються у клітинах при дії чинників, що викликають 

стрес [110, 11]. Етанолє субстратом, який сприяє накопиченню біомаси 

культурою, але у наших дослідженнях, цей субстрат не викликав накопичення 

токоферолів. Внесення глутамату натрію разом із етанолом підвищує вміст 

токоферолів у клітинах на 0,15 пкг/кл, β-каротину на 0,28 пкг/кл, а 

концентрацію клітин культури на 3,4 млн на 20-ту добу культивування, 

порівняно із варіантом з одним етанолом (Рис.3.1., 7.4, 7.5.). У перерахунку на 

одиницю об’єму міксотрофноїкультури у варіанті з глутаматом натрію та 

етанолом концентрація β-каротину більшана 3,9 мг/л та токоферолів – на 1,2 

мг/л, ніж у варіантіз одним етанолом (Рис. 7.7.). 

Автотрофне культивування, порівняно із гетеротрофним або 

міксотрофним, є більш сприятливим для синтезу токоферолів, а внесення 

етанолу сприяє накопиченню парамілону, тому для отримання цих сполук із 

клітин E. gracilis було запропоновано тристадійне культивування 

мікроводорості. На першій стадії, гетеротрофній, або міксотрофній, культура 

накопичувала біомасу, а на другій, автотрофній, у клітинах активувався синтез 

токоферолів. Остання стадія характеризується синтезом парамілону у клітинах, 

стимульованим внесенням етанолу. 
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Рис. 7.7. Вміст токоферолів та β-каротину у міксотрофних культурах 

E. gracilis в стаціонарній фазі росту.М±m; n=5.*- достовірність різниці з 

контролем при р≤0,05. 

 

β-каротин та α-токоферол використовуються у клінічній практиці, а також 

для профілактики багатьох захворювань, у тому числі серцево-судинних 

патологій [181]. Антиоксиданти мають імуностимулюючу та адаптогенну дію, 

оскільки здатні пригнічувати накопичення вільних радикалів та активних форм 

кисню, захищаючи клітини імунної системи від пошкоджень [182]. Під впливом 

β-каротину стимулюється проліферативна активність Т-лімфоцитів особливо у 

людей, що страждають від оксидативного стресу внаслідок неправильної дієти, 

хвороб та похилого віку [183]. Токофероли, нарівні з β-каротином, у клітинах 

людини виконують роль антиоксидантів, тому застосовуються для пригнічення 

розвитку оксидативного стресу клітин і пов’язаних із ним процесів старіння та 

хвороб, включаючи артрит, катаракту, рак та ін. [183]. 

Культивування мікроводорості E. gracilis у присутності етанолу та 

глутамату натрію має потенціал застосування у біотехнологічній практиці для 

отримання парамілону, β-каротину та токоферолів. 
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Висновки до розділу 7 

 

 Міксотрофне культивування E. gracilis стимулює накопичення парамілону 

у клітинах культури на першу добу культивування. Наявність глутамату натрію 

сприяє підвищенню максимального рівня парамілону у клітинах на 36%, 

порівняно із варіантом з одним етанолом. Зниження концентрації парамілону на 

клітину припадає на періодактивного поділу клітин культури в експоненційній 

фазі росту і триває до 5-тої доби. У варіанті з етанолом і глутаматом зниження 

вмісту парамілону у клітинах почалось вже після першої доби культивування, 

тоді як у варіанті з одним етанолом – після 3-тьої. Паралельно до зниження 

вмісту парамілону в клітинах відбувається акумуляція хлорофілів, що свідчить 

про використання запасного полісахариду на розбудову фотосинтетичного 

апарату. Концентрація парамілону в одиниці об`єму міксотрофних культур мала 

тенденцію до збільшення протягом всього часу культивування. 

 Міксотрофне культивування E. gracilis сприяє збільшенню 

внутрішньоклітинного вмісту β-каротину в декілька разів, порівняно із 

контролем. Вміст токоферолів зростає у культурі із етанолом і глутаматом 

натрію і є в 2,3 рази вищим, ніж у культурі з одним етанолом. Акумуляція β-

каротину та токоферолів припадає на стаціонарну фазу росту культур. 

Максимальний вихід β-каротину та токоферолів, який було отримано із 

міксотрофної культури, що росла в присутності етанолу,дорівнював 2,1 та 0,22 

мг/л культури, відповідно. Максимальний вихід β-каротину та токоферолів, 

який було отримано із культури, що росла в присутності етанолу та глутамату 

натрію дорівнював 6 і 1,4 мг/л культури, відповідно. Таким чином, 

культивування мікроводорості E. gracilis у присутності етанолу з глутаматом 

натрію є більш сприятливим для практичного застосування. 
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РОЗДІЛ 8 

 

АНАЛІЗ ТА УЗАГАЛЬНЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕНЬ 

 

 Мікроводорість E. gracilis здатна використовувати етанол як джерело 

вуглецю та енергії. Метаболізм етанолу відбувається за участі ферментативної 

системи алкоголь- та альдегіддегідрогеназ, залученої у перетворення жирних 

спиртів та альдегідів воскових естерів E. gracilis, та гліоксилатного циклу. 

Ацетил-КоА є проміжним продуктом метаболічних перетворень етанолу, у 

вигляді якого вуглець може входити в пластичні процеси. Ацетил-КоА є 

попередником синтезу жирних кислот, деяких амінокислот та, після 

перетворення в гліоксилатному циклі з формуванням оксалоацетату, глюкози 

(Рис. 8.1.). Ацетил-КоА також може надходити до ЦТК та декарбоксилуватись з 

утворенням СО2, НАД·Н, ФАД·Н2. Відновлені еквіваленти, які утворюються на 

перших стадіях окиснення етанолу та в ЦТК, окиснюються у дихальному 

ланцюзі із формуванням АТФ (Рис. 8.2.). 
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Рис. 8.1. Метаболічні шляхи перетворень ацетил-КоА у пластичних процесах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.8.2. Окиснення молекули етанолу 

 

Наявність етанолу у поживному середовищі E. gracilis веде до активації 

мітохондріального дихання клітин, внаслідок чого концентрація кисню у 

середовищі культивування, яке не піддається аерації, знижується (Рис. 4.5.). 

Проте, завдяки фотосинтетичній активності клітин мікроводорості, відбувається 

постачання дихального ланцюга кінцевим акцептором електронів – 

О2.Метаболізм екзогенних субстратів супроводжується виділенням СО2, який 

залучається у фотосинтетичну фіксацію вуглецю та сприяє підвищенню 

фотосинтетичної активності клітин, що підтверджено дослідженнями індукції 
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флуоресценції хлорофілу, а саме підвищенням показника qP клітин 

міксотрофних культур. Показник qP відображає фотохімічне гасіння 

флуоресценції хлорофілу, що залежить від швидкості фіксації СО2 у циклі 

Кальвіна [142]. 

 

Таблиця 8.1. 

 

Зміна досліджуваних показників за першу добу культивування для 

міксотрофних культур E. gracilis у % по відношенню до контролю. 

 

Показник 

Міксотрофна культура E. gracilis 

Етанол 

(100 мМ) 

Етанол (100 мМ) + 

глутамат натрію 

(40 мМ) 

Концентрація клітин 0 0 

рН 0 0 

Мітохондріальне 

поглинання О2 

+291 +302 

Фотосинтетичне 

виділення О2 

+37 +55 

Рівноважна 

концентрація О2 

-48 -39 

Fv/Fm, ФPSII 0 0 

qP +48 +72 

Темнове відновлення 

ПХП в анаеробіозі 

+91 +97 

Концентрація 

хлорофілів 

+58 +42 
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Концентрація 

парамілону 

+210 +279 

 

Таким чином, за відсутності активного постачання О2 та СО2 іззовні 

проявляється взаємозалежність інтенсивності процесів дихання та фотосинтезу, 

які досягають певного компенсаційного рівня.Окиснення відновлених у 

хлоропластах еквівалентів відбувається в процесі хлородихання (Рис 8.3.). 

Рівень відновлення ПХП зростає у клітинах міксотрофних культур E. gracilis у 

темряві одразу після вимкнення світла, а потім знижується за рахунок 

активності термінальної хлоропластної оксидоредуктази. Явище відновлення 

ПХП свідчить про активність процесів, які постачають НАДФН для НАД(Ф)Н 

дегідрогенази, включаючи фотосинтез та відновлення НАД
+
при окисненні 

субстратів. Відновлення ПХП НАД(Ф)Н дегідрогеназою у період темнової 

інкубаціїзнижує максимальну ефективність фотосинтезу клітин E. gracilis 

(Fv/Fm), але експериментально встановлено, що вона підвищується після 

попередньої аерації суспензії клітин протягом семи діб [171].Таким чином, 

наявність достатньої кількості кисню для окиснення внутрішньоклітинних 

НАД(Ф)Н у процесах дихання, хлоропластного та мітохондріального, впливає 

на ефективність фотосинтезу, так як і наявність СО2. 

 

 

 

Рис. 8.3. Схема хлоропластного дихання 
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 Синтез фотосинтетичних пігментів пригнічується при вирощуванні 

клітин E. gracilis за наявності етанолу у поживному середовищі на початку 

експоненційної фази росту культур. Оскільки концентрація хлорофілів корелює 

із концентрацією інших компонентів фотосинтетичного апарату, то етанол 

призводить до зниження фотосинтетичного потенціалу клітин. Зазначену дію 

етанолу пов’язують з явищем катаболітної репресії, яке опосередковане 

накопиченням фосфоенолпірувату [45]. Останній утворюється в процесі 

декарбоксилування оксалоацетатуі його концентрація підвищується на 1-3 доби 

культивування, коли спостерігається приріст кількості парамілону у клітинах 

міксотрофних культур. На цей же період припадає зниження вмісту хлорофілів 

у клітинах міксотрофних культур. Подальше підвищення концентрації 

хлорофілів, яке відбувається паралельно зі зниженням накопичення парамілону 

у клітинах, пов’язане із використанням вуглецю та енергії запасного 

полісахариду для розбудови фотосинтетичного апарату клітин [121] (Рис. 8.5.). 

 

 

Рис. 8.5. Вміст парамілону та хлорофілів у міксотрофних культурах 

E. gracilis. М±m; n=5. 
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При подальшому культивуванні спостерігається поступове накопичення у 

клітинах як хлорофілів, так і парамілону. 

Сигналом до активації синтезу додаткових одиниць фотосинтетичного 

апарату після 3-тьої доби культивування може бутизміна швидкості 

фотосинтетичного електронного транспортування за рахунок відновлення ПХП, 

яке може підвищуватись зі збільшенням НАД(Ф)Н/НАД(Ф)
+ 

у клітинах [184]. 

Редокс-стан ПХП є регуляторним сигналом, який контролює хлоропластну 

активність та індукцію фотосинтетичних генів, закодованих у хлоропласті [185-

187]. Від рівня фотосинтетичного електронного транспортування також 

залежить експресія генів корових білків ФС І та ІІ [188]. Редокс-стан 

хлоропластів, хоч і опосередковано, також регулює закодовані у ядрі гени, 

асоційовані з фотосинтетичним електронним транспортуванням, та рівень 

антиоксидантів [189, 190]. 

У клітинах міксотрофних культур паралельно із накопиченням хлорофілів 

відбувається накопичення каротиноїдів, оскільки вміст цих пігментів має 

кореляційну залежність [37]. Концентрація β-каротину визначається кількістю 

фотосинтетичних одиниць у клітині та вмістом пігменту в складі стигми. β-

Каротин відноситься до жиророзчинних антиоксидантів. Основною функцією 

токоферолів є антиоксидантна, тому вони найбільше синтезуються у клітинах, 

що піддаються стресу [191]. Міксотрофні культури мають значно менший ризик 

розвитку оксидативного стресу, тому не накопичують у великих кількостях 

токофероли, порівняно із автотрофною культурою. 

В даній роботі було проаналізовано вплив етанолу як органічного 

субстрату для мікроводорості E. gracilis на фізіологічні процеси, а саме дихання 

та фотосинтез. Дихання клітин суттєво стимулювала присутність субстрату, а 

фотосинтетична активність також мала більше значення, порівняно із 

контрольним варіантом. Обидва процеси характеризують метаболічну 

активність клітин, яка значно зростає у присутності екзогенних субстратів. 
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Динаміка вмісту пігментів у міксотрофній культурі вказує на те, що 

клітини піддаються катаболітній репресії синтезу компонентів 

фотосинтетичного апарату, вплив якої з часом зменшується. Із середини 

експоненційної фази росту відбувається активація синтезу та накопичення 

фотосинтетичних пігментів у клітинах. Парамілон також накопичується у 

міксотрофних культурах, на початку культивування переважно за рахунок 

асиміляції субстратів, а після підвищення кількості фотосинтетичних одиниць у 

клітинах зростає і частка парамілону, синтезованого внаслідок фотосинтетичної 

активності клітин. Клітини мікcотрофних культур не піддаються дії 

оксидативного стресу, оскільки не відбувається накопичення жиророзчинних 

антиоксидантів – токоферолів. Вищезазначені дані свідчать про те, що 

міксотрофне культивування у присутності етанолу, або етанолу з глутаматом 

натрію, підвищують життєздатність клітин та їх пластичний потенціал. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



126 

  

Список використаної літератури: 

 

184. Oswald O. Plastid redox state and sugars: interactive regulators of nuclear-

encoded photosynthetic gene expression / O.Oswald, T.Martin, P. J. Dominy [et 

al.] // PNAS. – 2001. – V. 98, N. 4. – P. 2047-2052. 

185. Allen J. F. Photosynthesis. Regulation by redox signaling / J. F.Allen, K. 

Alexciev, G. Hakansson // Curr Biol. – 1995. – V. 5, N. 8. – P. 869-872. 

186. Allen J. F. Redox signaling and the structural basis of regulation of 

photosynthesis by protein phosphorylation / Allen J. F., Nilsson A. // Physiol 

Plant. – 1997. – V. 100. – P. 863-868. 

187. Pfannshmidt T. Photosynthetic control of chloroplast gene expression / 

Pfannshmidt T., Nilsson A., Allen J. F. // Nature. – 1999. - V. 397. – P. 625-628. 

188. Alfonso M. Redox control of psbA gene expression in the cyanobacterium 

Synechocystis PCC 6803. Involvement of the cytochrome b6/f complex / 

Alfonso M., Perewoska I., Kirilovsky D. // Plant Physiology. – 2000. – V. 122, 

N. 2. – P. 505-516. 

189. Maxwell D. P. Redox regulation of light-harvesting complex II and cab mRNA 

abundance in Dunaliella salina / Maxwell D. P., Laudenbach D. E., Huner N. P. 

A. // Plant Physiology. – 1995. – V. 109, N. 3. – P. 787- 795. 

190. Karpinski S. Photosynthetic electron transport regulates the expression of 

cytosolic ascorbate peroxidase genes in Arabidopsis during excess light stress / 

Karpinski S., Escobar C., Karpinska B. // The Plant Cell. – 1997. – V. 9, N. 4. – 

P. 627-640. 

191. Mokrosnop V. M. Functions of tocopherols in the cells of plants and other 

photosynthetic organisms / Mokrosnop V. M. // Ukr. Biochem. J. – 2014. – Vol. 

86, Is. 5.– P. 26-36.



127 

 

ВИСНОВКИ 

 

Фізіологічні характеристики (швидкість мітохондріального дихання і 

фотосинтетичного виділення кисню) і біохімічний склад біомаси одноклітинної 

мікроводорості Euglena gracilis залежать від наявності в середовищі 

культивування екзогенних джерел вуглецю. Накопичення біомаси за 

міксотрофних умов значно зростає порівняно з автотрофним контролем, так як і 

вміст у клітинах запасного полісахариду парамілону та фотосинтетичних 

пігментів. Концентрація токоферолів у перерахунку на клітину суттєво 

підвищується при автотрофному вирощуванні. Для досягнення максимального 

виходу біологічно активних продуктів рекомендовано тристадійне 

культивування. 

 

1. Додавання 100 мМ етанолу до середовища культивування E. gracilis, яка 

культивується на світлі 100 мкмоль·м
-2

·с
-1

, в експоненційній фазі росту 

стимулює швидкість поділу клітин в 2,3 рази, а внесення суміші 100 мМ 

етанолу та 40 мМ глутамату натрію – в 2,7 рази. 

2. Зниження вмісту етанолу у концентрації 100 мМ у поживному середовищі 

E. gracilis на світлі з найбільшою швидкістю спостерігається  в лаг-фазі 

росту культури. Метаболізм етанолу клітинами E. gracilis призводить до  

зниження рН середовища культивування, яке починається після лаг-фази, 

а по досягненні стаціонарної фази росту культури встановлюється на 

рівні 2,5.   

3. Вміст хлорофілів в клітинах міксотрофної культури E. gracilis залежить 

від інтенсивності освітлення і фази росту. На початку експоненційної 

фази росту відбувається зниження вмісту хлорофілів у клітинах, а після 

третьої доби культивування їх вміст зростає і досягає постійного значення 

в стаціонарну фазу росту культур. Внесення глутамату натрію разом із 

етанолом призводить до зниження вмісту хлорофілів у біомасі 
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мікcотрофної культури, порівняно із клітинами, що ростуть за наявності 

лише етанолу. 

4. Швидкість мітохондріального поглинання О2 в клітинах міксотрофних 

культур E. gracilis за наявності 100 мМ етанолу або суміші 100 мМ 

етанолу та 40 мМ глутамату натрію зростає в чотири рази за період лаг-

фази росту. Внесення 100 мМ метанолу як екзогенного субстрату не 

впливає на дихання клітин. 

5. Фотосинтетична активність клітин міксотрофних культур E. gracilis 

зростає за період лаг-фази росту, про що свідчать підвищення рівня 

швидкостей лінійного транспорту електронів між фотосистемами (qP) та 

світлозалежного виділення О2. Інтенсивність виділення О2 за цих умов 

кількісно не компенсує поглинання О2 в процесах дихання, тому 

рівноважна концентрація О2 у поживному середовищі міксотрофних 

культур знижується майже вдвічі. 

6. Відновний потенціал клітин міксотрофних культур зростає за період лаг-

фази росту, що призводить до відновлення пластохінонового пулу клітин 

у темряві. 

7. Рівень накопичення біологічно активних речовин у біомасі E. gracilis 

залежить від наявності і типу екзогенних джерел вуглецю і фази росту 

культури. У стаціонарній фазі росту культури за присутності глутамату 

натрію разом з етанолом ефективно накопичуються антиоксиданти – β-

каротин та токофероли. Максимальна акумуляція запасного полісахариду 

парамілону відбувається в лаг-фазі росту міксотрофних культур 

E. gracilis, а при переході культури в експоненційну фазу вміст 

парамілону стрімко знижується. 
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