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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 
 

 
Актуальність теми. Нейрологічні та нейродегенеративні захворювання становлять 
значну проблему сучасного суспільства в усьому світі, а їх лікування потребує 
витрати значних державних коштів. Етіологію цих хвороб остаточно не з'ясовано, 
незважаючи на значні зусилля експериментаторів. Дослідження молекулярних 
механізмів розвитку нейропатологій створює підґрунтя та відкриває шляхи для 
розроблення новітнього фармакологічного інструментарію.  

Важкі метали вважають одним із тригерних факторів, що призводять до 
розвитку нейрологічних та нейродегенеративних захворювань. Показано,  що кадмій 
і свинець здатні накопичуватись у головному мозку, що зумовлює морфологічні та 
біохімічні зміни в центральній нервовій системі, а також поведінкові розлади, 
зниження пам'яті та інтелекту, причиною яких можуть бути порушення транспорту 
нейромедіаторів у нервових терміналях головного мозку [Järup L., 2003; Wang S., 
2008]. Оксидативний стрес вважають однією з причин загибелі нейронів за 
нейродегенеративних захворюваннь. Феритин – природний протеїновий комплекс, 
що виконує роль основного внутрішньоклітинного депо заліза, перетворює залізо у 
його редокс-неактивну форму, що захищає клітину від ураження вільними 
радикалами. Феритин – це глобулярний комплекс, який складається з білкової 
глобули, всередині якої розташована неорганічна залізовмісна магнітна 
наночастинка, розмір якої становить 7–12 нм [Dubiel S., 1999]. При інсульті, травмі 
мозку, хворобі Альцгеймера та нейробластомі спостерігається збільшення 
концентрації феритину у плазмі та цереброспінальній рідині. Позаклітинному 
феритину притаманна дедалі зростаюча кількість функцій, включаючи нещодавно 
описану участь у доставленні заліза у мозок, ангіогенезі, запаленні, імунній 
відповіді та канцерогенезі [Ruddell R.G., 2009; Friedman A., 2011].  

L-глутамат забезпечує передачу збуджувальних сигналів у центральній 
нервовій системі тварин. Цей нейромедіатор відіграє значну роль у функціонуванні 
мозку та бере участь у здійсненні його найважливіших функцій, а саме навчанні та 
запам’ятовуванні. Порушення транспорту глутамату спостерігається за більшості 
нейрологічних захворювань. Оскільки надмірна активація глутаматних рецепторів 
та масивний вхід кальцію всередину нейронів може призвести до їх загибелі, 
надлишковий позаклітинний глутамат у нервовій системі має токсичні властивості. 
Термінація глутаматергічної нейропередачі відбувається шляхом поглинання 
нейромедіатору із синаптичної щілини всередину нервової клітини. Оскільки у 
синаптичній щілині відсутні ферменти, що здатні розщеплювати глутамат, на 
сьогодні це – єдиний шлях «нейтралізації» глутамату. Високоафінні натрійзалежні 
глутаматні транспортери, що локалізовані в ліпідних рафтах плазматичної мембрани 
нейронів і гліальних клітинах, забезпечують накопичення глутамату нервовими 
клітинами [Danbolt N., 2001]. Na+/K+ градієнт на плазматичній мембрані є рушійною 
силою цього процесу. Транспорт глутамату із цитоплазми в синаптичні везикули 
відбувається через везикулярні глутаматні транспортери за рахунок енергії 
протонного електрохімічного градієнта, що генерується везикулярною H+–ATPазою.  
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Роботу присвячено аналізу транспорту глутамату в нервових терміналях 
головного мозку за умов дії важких металів і феритину. Зусилля зосереджено на 
відокремленні специфічних ефектів протеїнової та неорганічної складових молекули 
феритину, що було досягнуто порівняльним аналізом ефектів феритину, 
апоферитину (білкової капсули, позбавленої магнітної наночастинки) та 
синтезованих наночастинок магнетиту і магеміту без покриття та покритих різними 
полімерами. Проведення порівняльного аналізу дії феритину та синтезованих 
наночастинок дало змогу з’ясувати, чи варто розглядати феритин у 
нейротоксикологічних дослідженнях як модель магнітних наночастинок, покритих 
полімерами, що вважають за доречне деякі автори [Alekseenko A.V., 2008].  

Актуальним фундаментальним завданням сучасної нейрохімії та вкрай 
перспективним у галузі нанонейротехнології є вирішення питання, чи можуть важкі 
метали, феритин, апоферитин і синтезовані наночастинки з різним типом покриття 
впливати на ключові характеристики глутаматергічної нейропередачі, та визначити 
молекулярні механізми цього модуляторного впливу. Слід відзначити, що дотепер 
немає сполук, здатних впливати на активність глутаматних транспортерів, які 
можуть використовуватись у медицині.  

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційну 
роботу виконано на кафедрі біохімії ННЦ «Інститут біології та медицини» 
Київського національного університету імені Тараса Шевченка у рамках науково-
дослідних тем: «Механізми реалізації адаптаційно – компенсаторних реакцій 
організму за умови розвитку різних патологій» (№ д/р 0111U004648, 2011–2015 рр.) 
та «Механізми регуляції метаболічних процесів в організмі за умов розвитку 
патологічних станів» (№ д/р 0116 U 002527, 2016–2018 рр.).  

Мета і задачі дослідження. Метою роботи було дослідити транспорт глутамату 
в нервових терміналях головного мозку за дії важких металів, феритину, 
апоферитину і синтезованих наночастинок магнетиту та магеміту з різними типами 
покриття. Відповідно до зазначеної мети було поставлено наступні завдання: 
1. Визначити, чи є ефективним, постійним та динамічним гомообмін глутамату 

крізь плазматичну мембрану нервових терміналей; провести диференціацію 
пресинаптичних процесів і з’ясувати, зміни яких характеристик транспорту 
глутамату є найбільш вразливими для глутаматергічної нейропередачі. 

2. Дослідити вплив важких металів на накопичення глутамату нервовими 
терміналями та синаптичними везикулами у дигітонінпермеабілізованих 
нервових терміналях, а також їх вплив на протонний градієнт ізольованих 
синаптичних везикул. 

3. Проаналізувати дію протеїнового комплексу феритину на позаклітинний рівень 
та транспортерзалежне накопичення глутамату в нервових терміналях. З 
використанням інгібіторів глутаматних транспортерів з’ясувати, чи заважають 
вони феритину змінювати швидкість накопичення глутамату нервовими 
терміналями. 

4. Дослідити дію феритину на ацидифікацію синаптичних везикул і тонічне 
вивільнення глутамату із нервових терміналей. 
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5. З використанням апоферитину (білкової капсули, позбавленої магнітної 

наночастинки) встановити вплив білкової складової молекули феритину на 
позаклітинний рівень глутамату і транспортеропосередковане накопичення 
глутамату нервовими терміналями.   

6. З використанням наночастинок магнетиту та магеміту з різним типом покриття 
проаналізувати можливу дію неорганічної складової молекули феритину на 
мембранний потенціал, протонний градієнт синаптичних везикул, початкову 
швидкість накопичення глутамату та позаклітинний рівень глутамату в нервових 
терміналях. 

7. З’ясувати можливість маніпуляції нервовими терміналями за допомогою 
магнітних наночастинок, застосовуючи зовнішнє магнітне поле. 
Об’єкт дослідження: механізми акумуляції та вивільнення глутамату нервовими 

терміналями головного мозку щурів за дії феритину та важких металів. 
Предмет дослідження: процеси високоафінного натрійзалежного накопичення 

глутамату, тонічного та стимульованого деполяризацією плазматичної мембрани 
вивільнення глутамату в нервових терміналях головного мозку за дії феритину та 
важких металів. 

Методи дослідження: препаративна біохімія, лазерна кореляційна 
спектроскопія, проточна цитометрія для порівняльної характеристики розміру і 
гранулярності нервових терміналей, спектрофлуориметричні методи для визначення 
закислення синаптичних везикул, радіоізотопні методи для аналізу накопичення та 
вивільнення глутамату, методи спектрофотометрії для визначення кількості білка та 
статистичні методи. 

Наукова новизна одержаних результатів. Дисертаційна робота становить 
комплексне дослідження системи активного транспорту глутамату в нервових 
терміналях головного мозку за дії феритину та важких металів. Уперше показано 
існування динамічного гомообміну глутамату крізь плазматичну мембрану, 
проведено диференціацію пресинаптичних процесів та виявлено їх уявну 
подвійність. Встановлено нові нейромодулювальні властивості важких металів та 
протеїнового комплексу феритину. Вперше доведено, що кадмій та свинець 
знижують, проте марганець не змінює протонний градієнт ізольованих синаптичних 
везикул і накопичення глутамату нервовими терміналями та синаптичними 
везикулами у дигітонінпермеабілізованих нервових закінченнях. Уперше з’ясовано, 
що протеїновий комплекс феритин збільшує позаклітинний рівень глутамату в 
нервових терміналях, що зумовлено зниженням транспортеропосередкованого 
накопичення нейромедіатору. Застосування інгібіторів глутаматних транспортерів 
не перешкоджає здатності феритину гальмувати накопичення глутамату нервовими 
терміналями. Уперше доведено, що феритин знижує ацидифікацію синаптичних 
везикул і тонічне вивільнення L-[14C]глутамату із нервових терміналей. З 
використанням апоферитину вперше встановлено специфічні ефекти білкової 
складової молекули феритину, а саме: апоферитин, подібно до феритину, здатен 
збільшувати позаклітинний рівень L-[14C]глутамату і зменшувати 
транспортерзалежне накопичення L-[14C]глутамату нервовими терміналями. Уперше 
здійснено відокремлення специфічних ефектів білкової та неорганічної складових 
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молекули феритину на транспорт глутамату в нервових терміналях. З’ясовано 
механізми, за яких вищезазначені зміни можуть бути залучені до розвитку 
патологічних процесів у нервовій системі, і навпаки, у нейропротекції. Доведено, що 
в центральній нервовій системі екзогенний феритин може модулювати гомеостаз 
глутамату залізозалежним та залізонезалежним шляхом.  

Практичне значення одержаних результатів. Окрім фундаментального 
значення результати роботи становлять суттєвий прикладний інтерес, оскільки 
показана можливість маніпуляції нервовими терміналями, міченими γ-Fe2O3 
наночастинками, покритими D-манозою, і Fe3O4 наночастинками, покритими 3-
амінопропіл(діетокси)метилсиланом, зовнішнім магнітним полем. Доведено 
відсутність впливу наночастинок Fe3O4 та γ-Fe2O3 без покриття, та покритих 
певними полімерами, на протонний градієнт синаптичних везикул, мембранний 
потенціал, початкову швидкість накопичення L-[14C]глутамату та позаклітинний 
рівень глутамату в нервових терміналях. Запатентовано нові нейромодулювальні 
ефекти екзогенного позаклітинного феритину щодо збільшення позаклітинного 
рівня глутамату та дисипації протонного градієнта синаптичних везикул у нервових 
терміналях (патент № 93636 та № 93637 України, 2014 р). Крім того, вперше 
доведено, що феритин не може бути використаний як модель магнітних 
наночастинок, покритих полімерами. Вищезазначені нові властивості феритину та 
магнітних наночастинок слугуватимуть основою подальших біотехнологічних 
розробок та в галузі нейротераностики.  

Особистий внесок здобувача. У процесі виконання дисертаційної роботи 
автором проаналізовано наукову літературу за темою дослідження. Дисертантом 
разом із науковим керівником розроблено ідеологію дослідження, програму 
проведення експериментів, підібрано адекватні методи вирішення поставлених 
завдань та проведено обговорення результатів. Дисертант особисто проводив роботу 
з експериментальними тваринами, основний обсяг експериментальної роботи 
здійснено дисертантом власноруч або за безпосередньою його участю. Обробку 
отриманих результатів та написання тексту дисертаційної роботи виконано 
безпосередньо здобувачем. Друковані праці підготовані за безпосередньою участю 
автора.  

Апробація результатів дисертації. Основні результати роботи доповідалися і 
були представлені на 11 вітчизняних та міжнародних конференціях, конгресах і 
з’їздах: 7-,8-,9-й та 10-й Щорічних конференціях наукового Консорціуму «Bridges in 
Life Science», RECOOP HST, Будапешт, Угорщина (2012), Спліт, Хорватія ( 2014), 
Вроцлав, Польща (2015),  Прага, Чехія (2015); конференції Федерації європейських 
біохімічних товариств, 3th FEBS Congress Прага, Чехія (2009); FEBS ‒ EMBO 2014 
Conference, Париж, Франція (2014); 6-й міжнародній науковій та технічній 
конференції «Cенсорна електроніка і мікросистемні технології», 10-у Українському 
біохімічному з’їзді, Одеса, Україна (2010); 7-й Парнасівській конференції, Ялта, 
Україна (2009); 14-й Українській конференції з космічних досліджень, Ужгород, 
Україна (2014), конференції «Адаптаційні стратегії живих систем», Новий Світ, 
Україна (2012). 
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Публікації. За темою дисертації опубліковано 10 статей у вітчизняних та 
міжнародних наукових фахових виданнях, 2 патенти та 11 тез доповідей у збірниках 
матеріалів наукових конференцій та з’їздів. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертаційна робота складається з таких 
розділів: «Вступ», «Огляд літератури» (8 підрозділів), «Матеріали та методи 
дослідження» (12 підрозділів), «Результати та їх обговорення» (4 підрозділи), 
«Аналіз та узагальнення результатів дослідження», «Висновки», «Список 
використаних джерел» (168 посилань). Дисертацію викладено на 151 сторінках 
машинописного тексту та проілюстровано 42 рисунками.  
 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

У вступі висвітлено проблематику, обґрунтовано актуальність теми роботи, 
сформульовано мету і завдання досліджень, окреслено наукову новизну та 
практичне значення результатів, надано загальні відомості про обсяг дисертації та 
публікації. В огляді літератури висвітлено сучасні дані щодо структури та 
функціонування високоафінних Na+-залежних транспортерів глутамату 
плазматичної мембрани та везикулярних глутаматних транспортерів. Окремо 
розглянуто особливості структури феритину та його фізіологічну роль, а також 
проаналізовано сучасні дані щодо механізмів дії важких металів на організм 
людини, зокрема нервову систему.   

 
Матеріали та методи досліджень 

 
Експерименти на тваринах проведено згідно з європейським та українським 

законодавством та політикою з біоетики. Препарат ізольованих нервових терміналей 
(синаптосом) отримували послідовним диференційним центрифугуванням і 
центрифугуванням у градієнті густини фіколу-400 (Sigma) [Cotman С.W, 1974]. 
Препарат ізольованих синаптичних везикул одержували відповідно до процедури, 
запропонованої [De Lorenzo and Freedman, 1978, Roseth S., 1995]. Концентрацію 
білка визначали за методом [Larson E., 1986]. Екстракцію холестеролу із синаптосом 
здійснювали з використанням акцептора холестеролу метил-бета-циклодекстрину 
(Sigma). Розмір синаптосом вимірювали на лазерному кореляційному спектрометрі 
ZetaSizer-3 (He-Ne лазер ЛГН-111, λ = 633 нм, 25 мВт, Malvern Instrument, Велика 
Британія). Аналіз препаратів синаптосом методом проточної цитометрії проводили 
на цитофлуориметрі COULTER EPICS XL. Накопичення глутамату синаптосомами 
оцінювали з використанням L-[14C]глутамату (Amersham). Процес накопичення 
ініціювали додаванням 420 нМ L-[14C]глутамату (0,1 мкКі/мл), інкубували 1–30 хв 
(залежно від експериментального протоколу) при 37°C. Аліквоти суспензії 
відбирали та обробляли двома способами: пропускали крізь скловолоконні фільтри 
Whatman GF/C (для синаптосом) або центрифугували на мікроцентрифузі Eppendorf 
протягом 20 с за 10 000 g. Накопичення L-[14C]глутамату визначали в аліквотах 
супернатанта та осаду в сцинтиляційній рідині ACS або OCS (Amersham Biosciences, 
Велика Британія) на лічильнику Tracor Analytic Delta 300 (США) [Borisova T.A., 
2010]. Визначення вивільнення глутамату проводили з попередньо навантажених L-
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[14C]глутаматом синаптосом (1 нмоль/мг білка, 238 мКі/ммоль). Аліквоти суспензії 
після інкубування синаптосом з різними агентами впродовж різних інтервалів часу 
(1–40 хв) центрифугували на мікроцентрифузі протягом 20 с за 10000 g. Аліквоти  
супернатанта змішували із сцинтиляційною рідиною ACS, радіоактивність 
визначали на лічильнику Tracor Analytic Delta 300 [Borisova T.A., 2010]. Потенціал 
плазматичної мембрани синаптосом вимірювали методом флуориметрії з 
використанням потенціалчутливого флуоресцентного зонда родаміну 6G (Molecular 
Probes, США) на спектрофлуориметрі Hіtachі MPF-4 (Японія). Рівень ацидифікації 
синаптосом та ізольованих синаптичних везикул визначали методом флуориметрії з 
рН-чутливим флуоресцентним зондом акридиновим оранжевим [Zoccarato L., 1999]. 
Позаклітинний рівень ендогенного глутамату в препараті синаптосом 
встановлювали на амінокислотному аналізаторі  Amino Acid Analyzer T 339 методом 
іонообмінної хроматографії, а також глутаматчутливим біосенсором. Для аналізу 
даних, розрахунків і графічних робіт застосовували програму Microsoft Excel та 
Origin. Результати представлено як середнє значення ± квадратична похибка 
середнього значення, статистичний аналіз даних здійснено з використанням t-тесту 
Стьюдента, розбіжність вважали вірогідною за p≤0,05, n = кількість проведених 
експериментів (кожен експеримент виконували у трьох паралелях). 

 
Результати досліджень та їх обговорення 

 
Динамічний гомообмін глутамату через плазматичну мембрану нервових 

терміналей як важлива характеристика їхнього функціонального стану. 
Проаналізовано зміни в рівні позаклітинного міченого L-[14C]глутамату після 
додавання не міченого ізотопом глутамату до суспензії L-[14C]глутамат-
навантажених синаптосом. Встановлено, що 50 мМ глутамат порівняно з 10 мМ 
значно підвищував позаклітинний рівень L-[14C]глутамату в синаптосомальних 
препаратах, що становив 0,313 ± 0,013 нмоль/мг білка в 6 - хвилинній часовій  точці 
 (p≤0,05, n = 3) (рис.1, 1–4 стовпчики). У контролі, тобто без додавання глутамату, 
рівень позаклітинного  L- [14C]глутамату в синаптосомальних препаратах становив 
0,229 ± 0,013 нмоль/мг білка на 6 - хвилинній часовій точці (Рис.1, другий 
стовпчик). Таким чином, "холодний" глутамат викликав дозозалежне збільшення 
позаклітинного рівня L-[14C]глутамату в синаптосомальних препаратах, і цей процес 
відбувається за відсутності екзогенного Ca2+. 

Кінетичний алгоритм на стаціонарних швидкостях може бути представлений 
таким чином (вимірювана радіоактивність жирним шрифтом): 

1 2

1 2

14 14
in inTr L-glu Tr (L-[ C]glu or L-glu) Tr L-[ C]glu L-gluk k

k k− −
+ + ←→ − ←→ + +14

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

глутамат (10, 50, 100, 200 мМ).   
Аналізували зміни в позаклітинному рівні L-[14C]глутамату в синаптосомальних  

препаратах за умов інгібування накопичення глутамата інгібітором транспортера 
DL-трео-гідроксіаспартатом (DL-THA). Гетерообмін і транспортеропосередковане 
вивільнення глутамату мають загальну стадію, що лімітує швидкість процесу 
транспорту [Jabaudon D., 1999; Grewer C., 2008; Makarov V., 2013]. Як показано на 
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рис. 2, A (третій стовпчик) додавання 100 мМ DL-ТНА до L-
[14C]глутаматнавантажених синаптосом значно збільшувало позаклітинний рівень L-
[14C]глутамату в синаптосомальній суспензії до 0,376 ± 0,015 нмоль/мг білка в 6- 
хвилинній часовій  точці (p≤0,01, n = 3). Так, 100 мМ DL-ТНА викликав втрату 
однієї чверті радіоактивності, накопиченої всередині синаптосом протягом 6 хв. 

Двосубстратний кінетичний алгоритм на стаціонарних швидкостях може бути 
представлений таким чином (вимірювана радіоактивність жирним шрифтом): 

31

1 3

2 4

2 4

1414
in

out in

L-[ C]gluTr L-[ C]glu
Tr +Tr

DL-THA DL-THATr DL-THA

kk
k k
k k
k k

− −

− −

←→ ←→−
+

−←→ ←→

14
out(measured)L -[ C]glu  

де Тr- глутаматні транспортери; L- [14C]Glu - L- [14C]глутамат.       
А                                                              Б 

 
Рис.1. Вміст позаклітинного L-[14C]глутамату в синаптосомальних препаратах: А – у 
контролі (перший стовпчик), після інкубації синаптосом упродовж 6 хв (другий 
стовпчик), у відповідь на застосування 10 мМ (третій стовпчик), 50 мМ (четвертий 
стовпчик), 100 мМ (п’ятий стовпчик), 200 мM глутамату (шостий стовпчик). * p ≤ 
0,05; ** p ≤ 0,01 порівняно з контролем; Б – у контролі (перший стовпчик), після 
інкубації синаптосом упродовж 6 хв (другий стовпчик), у відповідь на застосування 
DL-ТНА (100 мкM) (третій стовпчик), FCCP (1 мкM) (четвертий стовпчик), DL-THA 
+ FCCP (100 мкM і 1 мкМ, відповідно) (п’ятий стовпчик). * p≤ 0,01; ** p≤ 0,001 
порівняно з контролем. 

 
Було оцінено внесок везикулярного L-[14C]глутамату до DL-ТНА-індукованого 

збільшення позаклітинного рівня L-[14C]глутамату в синаптосомальних препаратах. 
Протонофор карбоніл ціанід-4-(трифторметокси)фенілгідразон (FCCP) розсіює 
протонний градієнт синаптичних везикул і сприяє вивільненню L-[14C]глутамату з 
них, збагачуючи тим самим цитозоль нейромедіатором везикулярного походження. 
Як показано на рис.1, A (четвертий стовпчик) додавання 1 мкМ FCCP збільшувало 
позаклітинний рівень синаптосомального L- [14C]глутамату протягом 6 хв, який 
становив  0,414 ± 0,020 нмоль / мг білка (p≤0,01, n = 3). Спільне застосування 1мкМ 
FCCP і 100 мМ DL-ТНА викликало значне збільшення цього параметра, який 
дорівнював 0,590 ± 0,030 нмоль / мг білка (p≤0,001, n = 3), відповідно (рис.2, п'ятий 
стовпчик). Розрахунки показали, що ефект DL-ТНА і FCCP на позаклітинний 
синаптосомальний рівень L-[14C]глутамату був адитивним. Таким чином, у 
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збільшення позаклітинного рівня L-[14C]глутамату, яке було спричинене DL-ТНА, 
не був залучений везикулярний пул L-[14C]глутамату, і DL-ТНА не накопичувався 
синаптичними везикулами. 

Кінетичний алгоритм на стаціонарних швидкостях може бути представлений 
таким чином (вимірювана радіоактивність жирним шрифтом): 

31

1 3

2 4

2 4

14 1414
in in-vesicular

out in

L-[ C]glu L-[ C]gluTr L-[ C]glu
Tr +Tr

DL-THA DL-THATr DL-THA

kk
k k
k k
k k

− −

− −

←→ ←→ +−
+

−←→ ←→

14 14
out(measured) out-vesicular(measured)L -[ C]glu + L -[ C]glu  

де Тr – глутаматні  транспортери; L-[14C]Glu - L-[14C]глутамату.     
Таким чином, було продемонстровано динамічний гомообмін глутамату через 

плазматичну мембрану нервових терміналей. 
Теоретичне визначення подвійності пресинаптичних процесів. Ми вважаємо, 

що постійний транспортерзалежний оберт глутамату в мембрані може 
встановлювати гнучкий позаклітинний рівень глутамату, який є унікальним для 
кожного синапсу і залежить від декількох окремих пресинаптичних характеристик: 
1) кількості, кінетичних параметрів і локалізації глутаматних транспортерів; 2) 
енергетичного статусу клітини; 3) швидкості тонічного вивільнення без участі 
транспортерів (у тому числі спонтанний екзоцитоз); 4) цитозольної концентрації 
глутамату і активності везикулярного захоплення глутамату; 5) активності 
глутамінсинтетази в цитозолі нервових закінчень; 6) інтенсивності екзоцитозу, що 
може бути потужним фактором регулювання; 7) внеску транспортної системи 
глутамату в навколишніх гліальних клітинах, які теж слід брати до уваги. Постійний 
транспортерзалежний оберт глутамату і гнучкий рівень навколишнього глутамату 
можуть зробити синаптичні контакти постійно активними/інертними і підтримувати 
пластичні нейронні мережі в мозку, забезпечуючи необхідні основи для обробки 
інформації, її консолідації та збереження.  

Варто зазначити, що обидва механізми, що визначають позаклітинну 
концентрацію глутамату, тобто екзоцитоз і транспортерзалежна система постійного 
оберту глутамату, безпосередньо не заважають один одному. Ці механізми мають 
різні внутрішньоклітинні джерела глутамату для вивільнення, тобто везикулярний 
пул та цитозольний пул глутамату, відповідно. Компартменталізація ендогенного 
глутамату в синаптичних везикулах запобігає зв'язуванню глутамату із 
внутрішньоклітинним субстратним сайтом транспортерів (схема 1). Спільною 
рисою обох механізмів є залучення глутаматних транспортеров, які видаляють 
глутамат із позаклітинного простору (рис. 2). Однак різні пули глутаматних 
транспортерів можуть бути залучені до припинення наслідків екзоцитозу і 
забезпечення (між епізодами екзоцитозу) постійного оберту глутамату. Останній 
може забезпечуватися глутаматними транспортерами, що вже міститься в мембрані, 
тимчасом як наслідки екзоцитозу можуть бути усунені за допомогою транспортерів 
везикулярного пулу, експресія яких на мембрані відбувається під час або після 
екзоцитозу за рахунок активації протеїнкіназа С-залежного механізму [Gonzales A., 
2002] у відповідь на стимуляцію високою концентрацією глутамату.  

Таким чином, показано, що динамічний гомообмін глутамату через плазматичну 
мембрану нервових терміналей є важливою характеристикою їхнього 
функціонального стану. Визначено алгоритм аналізу змін у транспорті глутамату в 
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пресинаптичній нервовій терміналі, який базується на встановленій нами 
подвійності пресинаптичних процесів. Вищезазначені нові характеристики та 
підходи стали базою для детального аналізу акумуляції та вивільнення глутамату 
нервовими терміналями за дії важких металів та феритину.  

 

  
                        1                                                            2 

Рис. 2. Поточна парадигма синаптичних подій (А); Подвійність синаптичних подій 
(Б). 1– екзоцитоз; 2– постійний транспортеропосередкований оберт глутамату через 
плазматичну мембрану нервових закінчень. 
   

       
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  

 
Рис. 3. Вивільнення глутамату шляхом екзоцитозу і постійний 
транспортеропосередкований оберт глутамату через плазматичну мембрану 
нервових закінчень: різні внутрішньоклітинні джерела глутамату для вивільнення. 

 
Вплив важких металів на ключові характеристики глутаматергічної 

нейропередачі в нервових терміналях головного мозку з нормальним та 
зниженим рівнем холестеролу. Порівняльний аналіз препаратів контрольних 
синаптосом та синаптосом у присутності важких металів кадмію, свинцю, марганцю 
та заліза методом лазерної кореляційної спектроскопії та проточної цитометрії не 
виявив різниці їхнього середнього діаметра, функції розподілу за розміром та 
гранулярності. 

Вплив кадмію, свинцю, марганцю та заліза на накопичення L-[14С]глутамату 
синаптосомами. Показано, що 50 мкM кадмій знижує початкову швидкість 
накопичення L-[14С]глутамату (10 мкМ) на 10 %, 100 мкM кадмій – на 27 %, 200 
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мкM – на 34 %, 400 мкM – на 65 %, що становило 3,0 ± 0,1 нмоль/хв/мг білка в 
контролі та 2,7 ± 0,1, 2,19 ± 0,1, 1,98 ± 0,1 та 1,05 ± 0,1 нмоль/хв/мг білка в 
синаптосомах після інкубації з 50 мкM, 100 мкМ, 200 мкМ та 400 мкM CdСl2, 
відповідно (p≤0,05, n=6). У процесі вивчення дії свинцю було встановлено, що 
початкова швидкість накопичення L-[14С]глутамату (10 мкМ) знижується на 22 %, 
26% та 30% за умов присутності 100 мкМ, 200 мкМ і 500 мкМ свинцю у середовищі.  
Початкова швидкість знижувалася з 3,0 ± 0,1 нмоль/хв/мг білка в контролі до 2,4 ± 
0,1, 2,2 ± 0,1 та 2,1 ± 0,1 нмоль/хв/мг білка у синаптосомах після інкубації з 100 
мкМ, 200 мкМ та 500 мкM PbСl2, відповідно (p≤0,05, n=7). Марганець викликав 
протилежні зміни, порівняно з кадмієм та свинцем, у початковій швидкості 
накопичення L-[14С]глутамату (10 мкМ). Цей фізіологічний метал збільшує 
початкову швидкість накопичення L-[14С]глутамату з 3,0 ± 0,1 нмоль/хв/мг білка у 
контролі до 3,6 ± 0,1 нмоль/хв/мг білку за умов присутності 500 мкМ MnCl2 у 
середовищі. За дії Fe2+ відбувалося зниження початкової швидкості накопичення L-
[14С]глутамату (10 мкМ) – з 3,0 ± 0,1 нмоль/хв/мг білка у контролі до 2,4 ± 0,1, 2,2 ± 
0,1 та 2,1 ± 0,1 нмоль/хв/мг білка у синаптосомах після інкубації з 100 мкМ, 200 
мкМ та 500 мкM FeSO4, відповідно (p≤0,05, n=6). За дії Fe3+ також знижувалась 
початкова швидкість накопичення L-[14С]глутамату (10 мкМ) – з 3,0 ± 0,1 
нмоль/хв/мг білка у контролі до 2,2 ± 0,1, 2,0 ± 0,1 та 1,9 ± 0,1 нмоль/хв/мг білка в 
синаптосомах після інкубації зі 100 мкМ, 200 мкМ та 500 мкM Fe Сl3, відповідно 
(p≤0,05, n=6). 

Вплив кадмію, свинцю, марганцю та заліза на позаклітинний рівень L-
[14С]глутамату в дигітонінпермеабілізованих синаптосомах. Ми висунули 
гіпотезу, що блокування входу Са2+ через потенціалзалежні Са2+-канали важкими 
металами, такими як кадмій і свинець, це – не єдина причина зменшення 
вивільнення нейромедіатору шляхом екзоцитозу. Ми припустили, що зменшення 
рівня нейромедіатору в синаптичних везикулах у присутності металів може істотно 
послабляти кальційзалежне вивільнення глутамату. Щоб перевірити це припущення, 
використовували синаптосоми, попередньо завантажені L-[14С]глутаматом і 
оцінювали вплив металів на позаклітинний рівень нейромедіатору в 
дигітонінпермеабілізованих синаптосомах. Рівень позаклітинного L-[14С]глутамату 
знизився у контролі, віддзеркалюючи тим самим процес накопичення L-
[14С]глутамату синаптичними везикулами, а в присутності металів він був значно 
менш інтенсивний. У контрольних синаптосомах зменшення рівня позаклітинного 
L-[14С]глутамату становило 4,3 ± 0,6 % від загального вмісту мітки за 5 хв і –7,1 ± 
0,6% від загального вмісту мітки за 10 хв. У присутності 200 мкM CdCl2 
позаклітинний рівень L-[14С]глутамату збільшувався і становив 3,1 ± 0,5% від 
загального вмісту мітки та 2,5 ± 0,5% від загального вмісту мітки за 5 та 10 хв 
відповідно, тоді як у присутності  200 мкM PbCl2 він дорівнював – 1,0  ± 0,5% від 
загального вмісту мітки і – 4,3 ± 0,5% від загального вмісту мітки, відповідно (p ≤ 
0,05, n = 4) (рис.4). В експериментах з марганцем на дигітонінпермеабілізованих 
синаптосомах не було зареєстровано збільшення позаклітинного рівня L-
[14С]глутамату. За дії 200 мкM FeSO4 показано збільшення позаклітинного рівня L-
[14С]глутамату в препараті синаптосом – за 5 та 10 хв –1,5  ± 0,5% від загального 
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вмісту мітки і – 4,5 ± 0,5%, відповідно (p ≤ 0,05, n = 4); 200 мкM FeCl3 підвищував 
позаклітинний рівень L-[14С]глутамату, що складав за 5 та 10 хв – 1,2  ± 0,5% від 
загального вмісту мітки і – 4,2 ± 0,5% від загального вмісту мітки, відповідно (p ≤ 
0,05, n = 4). Таким чином, було встановлено, що у присутності кадмію та свинцю, а 
також заліза знизилася здатність синаптичних везикул поглинати L-[14С]глутамат у 
дигітонинпермеабілізованих синаптосомах.  
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Кадмій та свинець суттєво знижують ацидифікацію синаптичних везикул у 
нервових закінченнях. Показані вище порушення накопичення глутамату 
синаптичними везикулами у присутності металів можуть бути пов'язані зі 
зменшенням їхнього протонного градієнта, який є рушійною силою для 
накопичення медіатору. З використанням рН-чутливого флуоресцентного барвника 
акридинового оранжевого вимірювали закислення синаптичних везикул. Як видно з 
рис.5, 15- хвилинна інкубація з 200 мкМ  CdCl2 та 200 мкМ РbCl2 знизила протонний 
градієнт синаптосом, що було зареєстровано як збільшення рівня флуоресценції 
акридинового оранжевого. Аналогічний вплив на протонний градієнт синаптичних 
везикул справляють FeSO4 та FeCl3. Ці дані добре узгоджуються з даними 
попереднього розділу. Загалом, ми показали зміни функціонального стану 
синаптичних везикул у процесі застосування металів і порушення здатності 
синаптичних везикул утримувати глутамат всередині. Таким чином, є підстави для 
аналізу впливу кадмію та свинцю із застосуванням препарату ізольованих 
синаптичних везикул.  

Вплив свинцю і кадмію на протонний градієнт ізольованих синаптичних 
везикул. Наступну серію експериментів було зосереджено на аналізі впливу кадмію 
та свинцю на протонний градієнт із використанням препарату ізольованих 
синаптичних везикул. Як видно з рис.6, 100 мкМ CdCl2 спричинював значне 
збільшення сигналу флуоресценції акридинового оранжевого, демонструючи таким 
чином зменшення закислення синаптичних везикул. На рис.6 показано, що 100 мкМ 
PbCl2 на стабільному рівні флуоресценції також викликав дисипацію протонного 
градієнта синаптичних везикул. Ми припустили, що це зниження закислення 

Рис. 4. Рівень позаклітинного L-
[14С]глутамату в дигітонинермеабілізованих 
синаптосомах у контролі та у присутності 
200мкМ CdCl2 і 200мкМ PbCl2. 

Рис. 5. Акумуляція акридинового 
оранжевого в кислих компартментах 
синаптосом за дії 200 мкМ CdCl2 та 200 
мкM PbCl2. 
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ізольованих синаптичних везикул може бути пов'язано із впливом металів на SH-
групи білків синаптичних везикул, наприклад V-АТФ-ази. Ми спробували захистити 
SH-групи білків синаптичних везикул за допомогою захисного реагенту для SH-
груп, дитіотреїтолу і показали, що вплив кадмію на закислення ізольованих 
синаптичних везикул зменшувався у присутності 1 мМ дитіотреїтолу. 
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Рис. 6. Вплив кадмію на ацидифікацію ізольованих синаптичних везикул. Стрілки 
вказують на додавання CdCl2 (100 мкM) (А); Вплив свинцю на ацидифікацію 
ізольованих синаптичних везикул. Стрілки вказують на додавання PbCl2 (100 мкM) 
(Б). 

 
Вплив марганцю та заліза на протонний градієнт ізольованих синаптичних 

везикул. Щоб оцінити, чи всі важкі метали здатні впливати на протонний градієнт 
ізольованих синаптичних везикул, ми застосували марганець, що, на відміну від 
кадмію та свинцю є біологічно важливим металом. Додавання 500 мкМ MnCl2 до 
ізольованих синаптичних везикул викликало незначне збільшення сигналу 
флуоресценції акридинового оранжевого. Було зроблено висновок про те, що MnCl2 
мало впливає на протонний градієнт синаптичних везикул у межах концентрації від 
50 до 500 мкМ. За дії FeSO4 та FeCl3 відбувалась повільна зміна ацидифікації 
синаптичних везикул. 

Дія важких металів на ключові характеристики нейропередачі за умов 
дефіциту холестеролу в нервових терміналях. Було використано розроблену 
раніше модель дефіциту холестеролу в нервових терміналях з використанням метил-
бета-циклодекстрину (МЦД), циклічного олігосахариду, який є специфічним 
акцептором холестеролу. Обробка синаптосом 15 мМ МЦД впродовж 30 хв 
призводить до зниження в них рівня мембранного холестеролу на ~25% [Borisova 
T.A., 2010]. Аналізуючи вплив CdCl2, PbCl2, FeSO4 та FeCl3 на холестеролзбіднених 
синаптосомах, ми з’ясували, що у концентрації 200 мкM вищезазначені метали 
майже повністю інгібують накопичення глутамату синаптосомами. Наші 
експерименти показали, що вплив CdCl2, PbCl2, FeSO4 та FeCl3 на МЦД-оброблені 
синаптосоми був більш значним, ніж адитивний ефект металів та  МЦД поодинці. 
Тобто, за нейропатологій, які супроводжуються зниженням рівня холестеролу, 
зокрема хвороби Альцгеймера, Ніємана Піка, дія важких металів призводить до 
глибших порушень глутаматергічної нейропередачі. 
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Рис.7. Механізми впливу свинцю і кадмію на нейротрансмісію 

 
Транспорт глутамату в нервових терміналях головного мозку за дії 

феритину. Накопичення L-[14C]глутамату нервовими терміналями за умов 
присутності феритину. У попередньому розділі показано, що марганець суттєво 
не впливав на накопичення L-[14C]глутамату нервовими терміналями, на відміну 
заліза, яке також належить до групи фізіологічних металів. Утім, дія досліджуваних 
нефізіологічних важких металів, кадмію та свинцю, що призводила до значного 
інгібування  накопичення L-[14C]глутамату нервовими терміналями, аналогічна до 
дії заліза. Беручи до уваги вищезазначене, а також суттєву фізіологічну значущість 
останнього, можна стверджувати, що така значна активність іонів заліза потребує 
спеціального механізму, який може контролювати їх концентрацію в клітині. 
Показано, що феритин у концентрації 80 мкг/мл, час інкубації 30 с, знижує 
початкову швидкість накопичення L-[14C]глутамату на 80%, що становить 2,7 ± 0,3 
нмоль/хв/мг білка у контролі та 0,50 ± 0,05 нмоль/хв/мг білка в присутності 
феритину. При цьому накопичення глутамату за 10 хв також суттєво знижується за 
умов дії феритину в концентрації 80 мкг/мл. Подальше збільшення концентрації 
феритину до 200 мкг/мл не призводило до суттєвого посилення його інгібувального 
ефекту.  

З використанням АО показано, що феритин у концентрації 80 мкг/мл викликає 
суттєве збільшення флуоресценції зонда, а це свідчить про зниження ацидифікації 
синаптичних везикул у синаптосомах. Тобто, зміна у закисленні синаптичних 
везикул може бути однією з причин зниження початкової швидкості накопичення 
глутамату, зумовленої феритином.  

Застосувуючи конкурентний нетранспортабельний інгібітор глутаматних 
транспортерів DL-трео-β-бензилоксіаспартат (DL-ТВОА) в концентрації 50 мкМ, 
з’ясували, що він зберігає здатність інгібувати накопичення L-[14C]глутамату 
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синаптосомами за умов присутності феритину (80 мкг/мл) в середовищі інкубації і 
навпаки. У разі використання іншого нетранспортабельного інгібітору EAAT2 
транспортерів – дигідрокаїнату (100 мкM) та феритину також виявили здатність 
обох агентів інгібувати одночасно накопичення L-[14C]глутамату синаптосомами. 
Таким чином, застосування інгібіторів глутаматних транспортерів DL-TBOA і DHK 
не перешкоджало здатності феритину гальмувати накопичення глутамату 
синаптосомами і навпаки. 

Нестимульований гомообмін глутамату через плазматичну мембрану 
нервових терміналей за дії феритину. Проаналізували позаклітинний рівень L-
[14C]глутамату в синаптосомах за умов присутності феритину та встановили, що 
феритин в концентрації 80 мкг/мл збільшує позаклітинний рівень L-[14C]глутамату 
(рис.8). Нашу увагу було зосереджено на механізмі, що лежить в основі підвищення 
рівня позаклітинного L-[14C]глутамату в синаптосомах у присутності феритину. 
Показано, що феритин не призводить до збільшення флуоресцентного сигналу зонду 
родаміну 6G, що свідчить про відсутність деполяризації плазматичної мембрани 
нервових терміналей.  

Тонічне вивільнення L-[14C]глутамату визначали з використанням DL-TBOA. 
При цьому постало таке питання: чи робить внесок тонічне вивільнення глутамату в 
збільшення позаклітинного рівня L-[14C]глутамату, що спричинене феритином у 
нервових терміналях? Тонічне вивільнення L-[14C]глутамату із синаптосом 
знижується з 6,9±0,6% загальної кількості радіоактивності у контрольних 
синаптосомах до 4,1 ± 0,6 % за присутності феритину. Таким чином, феритин 
зменшує тонічне вивільнення L-[14C]глутамату, що свідчить про те, що збільшення 
позаклітинного рівня нейромедіатору пов’язане не зі збільшенням тонічного 
вивільнення, а зі зниженням транспортерзалежного накопичення нейромедіатору, 
викликаного феритином.  

Аналіз молекулярних механізмів нейромодулювальної дії феритину; 
відокремлення специфічних ефектів білкової та неорганічної складових 
молекули феритину. Для відповіді на питання щодо ролі білкової оболонки та 
магнітних наночастинок у молекулі феритину у розвитку феритинопосередкованих 
ефектів було використано білок апоферитин, який не містить неорганічної 
компоненти (0,0025 % залишкового заліза), та синтетичні магнітні наночастинки.  

У подальших дослідженнях оцінювання ролі білкового компоненту молекули 
феритину проводили з використанням апоферитину. Було показано, що 
позаклітинний рівень L-[14C]глутамату збільшувався у присутності апоферитину з 
0,193±0,013 нмоль/мг білка в контролі до 0,233 ± 0013 нмоль/мг білка в присутності 
апоферитину в концентрації 80 мкг/мл (p ≤ 0,05, n = 5) (рис. 8). Початкова швидкість 
накопичення L-[14C]глутамату нервовими терміналями також зменшувалась у 
присутності апоферитину (80 мкг/мл) (рис. 8). Таким чином, апоферитин та феритин 
мають подібні ефекти на позаклітинний рівень та накопичення L-[14C]глутамату в 
нервових закінченнях. Тому можна зробити висновок, що білковий компонент 
молекули феритину визначає вплив на позаклітинний рівень та накопичення L-
[14C]глутамату нервовими закінченнями. Ці дані є новими та вкрай важливими, 
оскільки раніше вважали, що вплив феритину на нервові закінчення забезпечує 



15 
 
неорганічна складова молекули феритину шляхом збільшення синтезу активних 
форм кисню клітиною (рис 9).  
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Рис. 8. Позаклітинний рівень L-[14C]глутамату в нервових терміналях за присутності 
феритину (80 мкг/мл) та апоферитину (80 мкг/мл) (А); Накопичення L-
[14C]глутамату нервовими терміналями за умов присутності апоферитину (80 
мкг/мл) та альбуміну (80 мкг/мл) (Б) (p ≤ 0,05, n = 5). 
 

 
 
Порівняльний аналіз нейроактивних властивостей феритину та 

синтезованих магнітних наночастинок, покритих полісахаридами. 
Порівняльний аналіз впливу синтезованих наночастинок магнетиту, покритих 
певними полісахаридами, а саме декстрином (як приклад), гідроксіетилкрохмалем, 
окисленим гідроксіетилкрохмалем, хітозаном, і наночастинок без покриття у 
концентрації 2 мг/мл та феритину (100 мкг/мл) на початкову швидкість накопичення 
L-[14C]глутамату синаптосомами (рис.10, А), рівень позаклітинного L-
[14C]глутамату (рис.10, Б), закислення синаптичних везикул (рис.10, В) та 
мембранний потенціал синаптосом (рис.10, Г) показав, що крім мембранного 
потенціалу (рис.10, Г), усі інші ключові характеристики глутаматергічної 
нейротрансмісії зазнали змін в результаті застосування феритину, тобто початкова 
швидкість накопичення L-[14C]глутамату була знижена (рис.10 А), позаклітинний 
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рівень L-[14C]глутамату – збільшений в нервових закінченнях (рис. 10Б), а 
протонний  електрохімічний градієнт синаптичних везикул був знижений, на що 
вказує збільшення флуоресценції акридинового оранжевого (рис.10, В). Синтезовані 
наночастинки магнетиту, покриті певним полісахаридом, і природні магнітні 
наночастинки – феритин по-різному впливають на функціональний стан нервових 
закінчень. Отже, феритин не може бути використаний для вивчення можливих 
токсичних властивостей магнітних наночастинок, покритих полімерною оболонкою, 
а також слугували мішенню під час біотехнологічних маніпуляцій, як вважали 
раніше у дослідженнях [Alekseenko A.V.,2008].  
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Рис. 10 Дія синтезованих наночастинок магнетиту (синт. НЧ), покритих декстраном 
(2 мг/мл), та феритину (100 мкг/мл) (Фер) на початкову швидкість накопичення L-
[14C]глутамату синаптосомами (A), вміст позаклітинного L-[14C]глутамату у 5-
хвилинній часовій точці (Б), закислення синаптичних везикул (В) і мембранний 
потенціал (Г). * p≤0.05 порівняно з контролем. 

 
Проаналізовано міцність зв'язування наночастинок з нервовими терміналями. З 

використанням магніту (250 мТл з градієнтом 5,5 Тл/м) проведено маніпуляцію 
(переміщення) нервовими терміналями, зв’язаними з наночастинками магнетиту, 
покритими 3-амінопропіл (діетокси) метилсиланом та магеміту, покритими D-
манозою, показано, що більш ніж 80% синаптосом накопичуються в зоні аплікації 
магниту. Узагальнюючи вищенаведене, можна констатувати, що нами отримано 
функціонально активні нервові терміналі головного мозку, мічені наночастинками 
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магнетиту, покритими 3-амінопропіл (діетокси) метилсиланом та магеміту, 
покритими D-манозою, і розроблено методичний підхід маніпуляції нервовими 
терміналями зовнішнім магнітним полем з використанням цих наночастинок, що 
слугує основою для подальших розробок в галузі нанонейротехнології. 

 
ВИСНОВКИ 

 
У дисертаційній роботі встановлено нові нейромодулювальні властивості 

важких металів та протеїнового комплексу феритину, до складу якого входять 
неорганічні залізовмісні магнітні наночастинки. На ізольованих нервових 
терміналях головного мозку щурів (синаптосомах) проаналізовано зміни 
високоафінного натрійзалежного накопичення та стимульованого деполяризацією 
плазматичної мембрани вивільнення глутамату, його позаклітинного рівня, 
функціонального стану синаптичних везикул і потенціалу плазматичної мембрани за 
дії важких металів, феритину та магнітних наночастинок. З’ясовано механізми, за 
яких вищезазначені зміни та процеси можуть бути залучені до розвитку 
патологічних процесів у нервовій системі, і навпаки, нейропротекції.  
1. Доведено існування динамічного гомообміну глутамату через плазматичну 
мембрану нервових терміналей, проведено диференціацію пресинаптичних процесів 
та виявлено їх подвійність.  
2. Кадмій та свинець знижують, проте марганець не впливає на накопичення 
глутамату нервовими терміналями та синаптичними везикулами у 
дигітонінермеабілізованих нервових терміналях, а також на протонний градієнт 
ізольованих синаптичних везикул. 
3. Протеїновий комплекс феритин збільшує позаклітинний рівень L-[14C]глутамату в 
нервових терміналях, що зумовлено зниженням транспортерзалежного накопичення 
нейромедіатору.  Застосування інгібіторів глутаматних транспортерів DL–TBOA і 
DHK не перешкоджає здатності феритину гальмувати накопичення глутамату 
нервовими терміналями. 
4. Феритин знижує ацидифікацію синаптичних везикул і тонічне вивільнення L-
[14C]глутамату із нервових терміналей. 
5. З використанням апоферитину (білкової капсули, позбавленої магнітної 
наночастинки) встановлено специфічні ефекти білкової складової молекули 
феритину, а саме: апоферитин, подібно до феритину, здатен збільшувати 
позаклітинний рівень L-[14C]глутамату і зменшувати транспортерзалежне 
накопичення L-[14C]глутамату нервовими терміналями.   
6. Доведено відсутність впливу наночастинок Fe3O4 без покриття та покритих 
певними полімерами на мембранний потенціал, протонний градієнт синаптичних 
везикул, початкову швидкість накопичення L-[14C]глутамату і позаклітинний рівень 
глутамату в нервових терміналях. Показана можливість маніпуляції нервовими 
терміналями, міченими γ-Fe2O3 наночастинками, покритими D-манозою, і Fe3O4 
наночастинками, покритими 3-амінопропіл (діетокси) метилсиланом, зовнішнім 
магнітним полем. 
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7. Відокремлені специфічні ефекти білкової та неорганічної складових молекули 
феритину на транспорт глутамату в нервових терміналях свідчать, що у центральній 
нервовій системі екзогенний феритин може модулювати гомеостаз глутамату 
залізозалежним та залізонезалежним шляхом. Орім того, феритин не може бути 
використаний як модель магнітних наночастинок, покритих полімерами. 
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Борисов А.А. Акумуляція та вивільнення глутамату нервовими терміналями 
головного мозку щурів за дії феритину та важких металів. – Рукопис.  

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за 
спеціальністю 03.00.04 – біохімія – Київський національний університет імені Тараса 
Шевченка МОН України, Київ, 2017. 

Дисертацію присвячено дослідженню транспорту глутамату в нервових 
терміналях головного мозку щурів за дії феритину, апоферитину, важких металів, 
синтезованих наночастинок магнетиту та магеміту з різними типами покриття. 
Встановлено нові нейромодулювальні властивості важких металів. Кадмій та 
свинець знижують, проте марганець не впливає на накопичення глутамату 
нервовими терміналями та синаптичними везикулами у дигітонінпермеабілізованих 
нервових терміналях, а також протонний градієнт ізольованих синаптичних везикул. 
Відокремлено специфічні ефекти білкової та неорганічної складових протеїнового 
комплексу феритину, до складу якого входять неорганічні залізовмісні магнітні 
наночастинки, на транспорт глутамату в нервових терміналях. Показано, що у 
центральній нервовій системі екзогенний феритин може модулювати гомеостаз 
глутамату залізозалежним та залізонезалежним шляхом. Доведено існування 
динамічного гомообміну глутамату через плазматичну мембрану нервових 
терміналей, проведено диференціацію пресинаптичних процесів та виявлено їх 
подвійність.  
Ключові слова: феритин, важкі метали, магнітні наночастинки, глутамат, 
натрійзалежні глутаматні транспортери, екзоцитоз, протонний градієнт, мембранний 
потенціал, нервові терміналі головного мозку.  
 

АННОТАЦИЯ 
 

Борисов А.А. Аккумуляция и высвобождение глутамата нервными 
терминалями головного мозга крыс при действии ферритина и тяжелых 
металлов. – Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата биологических наук по 
специальности 03.00.04 – биохимия – Киевский национальный университет имени 
Тараса Шевченко МОН Украины, Киев, 2017. 

Диссертация посвящена исследованию транспорта глутамата в нервных 
терминалях головного мозга крыс при действии ферритина, апоферритина, тяжелых 
металлов, синтезированных наночастиц магнетита и магемита с различными типами 
покрытия. Установлены новые нейромодулирующие свойства тяжелых металлов. 
Кадмий и свинец снижают, однако марганец не влияет на накопление глутамата 
нервными терминалями и синаптическими везикулами в дигитонин-
пермеабилизованых нервных терминалях, а также протонный градиент 
изолированных синаптических везикул. Дифференцированы специфические 
эффекты белковой и неорганической составляющих протеинового комплекса 
ферритина, в состав которого входят неорганические железосодержащие магнитные 
наночастицы, на транспорт глутамата в нервных терминалях. Показано, что в 
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центральной нервной системе экзогенный ферритин может модулировать гомеостаз 
глутамата Fe-зависимым и Fe-независимым путем. Доказано существование 
динамического гомообмена глутамата через плазматическую мембрану нервных 
терминалей, проведена дифференциация пресинаптических процессов и выявлена 
их двойственность. 

Ключевые слова: ферритин, тяжелые металлы, магнитные наночастицы, 
глутамат, натрий-зависимые глутаматные транспортеры, экзоцитоз, протонный 
градиент, мембранный потенциал, нервные окончания головного мозга. 

 
SUMMURY 

 
Borysov A.A.  Accumulation and release of glutamate from rat brain nerve 

terminals in the presernce of ferritin and heavy metals. – Manuscript.  
PhD thesis by speciality 03.00.04 – Biochemistry. – Taras Shevchenko National 

University of Kyiv, the Ministry of Education and Science of Ukraine, Kyiv, 2017. 
Thesis deals with glutamate transport in rat brain nerve terminals and neuromodulatory  

effects of ferritin, apoferritin, physiological and unphysiological heavy metals, synthesized 
nanoparticles of magnetite and magemite coated with different substanses. At first, 
extracellular/intracellular L-[14C]glutamate exchange and conservativeness of the 
extracellular level of L-[14C]glutamate was analyzed in isolated rat brain nerve terminals. 
“Cold” nonradiolabelled L-glutamate, DL-threo-β-hydroxyaspartate, D-aspartate extruded 
a quarter of radioactivity from L-[14C]glutamate-preloaded nerve terminals. The existence 
of the efficient extracellular/intracellular glutamate exchange, and so dynamic glutamate 
gradient across the plasma membrane of nerve terminals was demonstrated. The central 
role of glutamate transporters in permanent glutamate turnover in nerve terminals was 
suggested. Permanent glutamate turnover is responsible for maintenance of dynamic 
glutamatein/glutamateout gradient resulting in the establishment of flexible extracellular 
level of glutamate, which can be unique for each synapse because of dependence on 
individual presynaptic parameters. The authors suggest that there are two main relatively 
independent mechanisms at the presynaptic level, which can influence the extracellular 
glutamate concentration, and so signaling, and its regulation. These two mechanisms, i.e. 
exocytosis and transporter-mediated glutamate turnover, are both precisely regulated, but 
do not directly interfere with each other, because they have different intracellular sources 
of glutamate in nerve terminals for release purposes, i.e. glutamate pool of synaptic 
vesicles and the cytoplasm, respectively. This duality can set up a presynaptic base for 
memory consolidation and storage, maintenance of neural circuits, long-term potentiation, 
and plasticity.  

New neuromodulatory properties of heavy metals were demonstrated. It was shown 
that the preincubation of rat brain nerve terminals with Cd2+ or Pb2+ resulted in the 
attenuation of synaptic vesicles acidification, which was assessed by changes in 
fluorescence of pH-sensitive dye acridine orange. A decrease in L-[14C]glutamate 
accumulation in digitonin-permeabilized synaptosomes after the addition of the metals, 
which reflected lowered L-[14C]glutamate accumulation by synaptic vesicles inside of 
synaptosomes, may be considered in the support of the above data. Using isolated rat brain 
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synaptic vesicles, it was found that cadmium and lead caused dissipation of their proton 
gradient, whereas the application of essential heavy metal manganese did not do it. Thus, 
synaptic malfunction associated with the influence of Cd2+ and Pb2+ may result from 
partial dissipation of the synaptic vesicle proton gradient that leads to: 1) a decrease in 
stimulated exocytosis, which is associated not only with the blockage of voltage-gated 
Ca2+ channels, but also with incomplete filling of synaptic vesicles; 2) an attenuation of 
Na+-dependent glutamate uptake.  

Exogenous ferritin significantly increased the ambient level of L-[14C]glutamate in the 
nerve terminals. This increase was not a result of augmentation of tonic release because 
the velocity of tonic release of L-[14C]glutamate was not changed significantly in ferritin-
treated synaptosomes as compared to the control. Ferritin caused a decrease in synaptic 
vesicle acidification that was shown using fluorescent dye acridine orange. Iron-
dependence of the effects of ferritin was analyzed with apoferritin. Apoferritin weakly 
affected the proton electrochemical gradient of synaptic vesicles but increased the ambient 
level and decreased the initial velocity of uptake of L-[14C]glutamate by synaptosomes, 
nevertheless these effects were lesser than those caused by ferritin. Exogenous ferritin can 
provoke the development of excitotoxicity increasing the ambient level of glutamate and 
lowering synaptic vesicle acidification and glutamate uptake in the nerve terminals, 
however these effects are not completely iron-dependent. Thus, in the CNS exogenous 
ferritin can act as modulator of glutamate homeostasis in iron-dependent and iron-
independent manner.  

Using γ-Fe2O3 nanoparticles coated by D-mannose, and Fe3O4 nanoparticles coated by 
3-aminopropil (dietoksi) metylsilane, we showed the possibility of manipulation of 
population of nerve terminals by the external magnetic field. 

Keywords: ferritin, heavy metals, magnetic nanoparticles, glutamate, sodium-
dependent glutamate transporters, exocytosis, proton gradient, membrane potential, rat 
brain nerve terminals.  


