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Дисертаційна робота присвячена дослідженню впливу 2-хлоро-3-гідрокси-

1,4-нафтохінону та новосинтезованих амідних похідних – 2-хлоро-3-(3-оксо-3-

(піпередин-1-іл)пропіламіно)-1,4-нафтохінону (ФО-1) та 2-хлоро-3-(3-

(морфолін-4-іл)-3-оксопропіламіно)-1,4-нафтохінону (ФО-2) на ліпідний 

профіль, прооксидантно-антиоксидантний гомеостаз та функціонування 

іонтранспортних ферментних систем мембран: Na+, K+-АТФазу та сумарну 

Cа2+, Mg2+-АТФазні активності зародкових клітин в’юна протягом раннього 

ембріогенезу. Результати доповнюють cучаcні уявлення про мexанізми 

порушень функціонування клітин, які індуковані похідними 1,4-нафтохінону. 

Встановлено, що 2-хлоро-3-гідрокси-1,4-нафтохінон, похідні ФО-1 та  

ФО-2, в концентраціях 10-3-10-4 М, проявляють ембріотоксичну дію, 

зумовлюючи сповільнення та аномалії розвитку зародків й личинок, що 

свідчить про здатність досліджуваних похідних 1,4-нафтохінону проникати 

через перивітелінову оболонку і плазматичну мембрану бластомерів. Хінонові 

похідні призводять до порушення цілісності цитоплазматичної мембрани, 

виходу в середовище інкубації внутрішньоклітинних компонентів та загибелі 

зародків.  

Розвиток зародків в середовищі інкубації з 2-хлоро-3-гідрокси-1,4-

нафтохінону в концентрації 10-5 М припинявся на першу добу з подальшою їх 

загибеллю. У личинок, які розвивались в середовищі інкубації ФО-1 та ФО-2 

виявлені зміни у хвостовому відділі, який був коротшим порівняно з 

інтактними личинками, а також незначне збільшення розмірів голови, знижену 

рухову активність, в окремих із них відмічено порушення координації рухів та 
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набряк перикарда. Проте у зародків та личинок в’юна за розвитку в середовищі, 

що містило похідні ФО-1 та ФО-2, в концентраціях 10-6 та 10-7 М, не було 

відхилень від норми. 

У результаті проведених досліджень на зародках Misgurnus fossilis L., які 

розвивалися за наявності у середовищі інкубації 2-хлоро-3-гідрокси-1,4-

нафтохінону, амідних похідних ФО-1 та ФО-2, у концентрації 10-5 М, 

встановлено, що дані сполуки впливають на ліпідний профіль зародків та 

призводять до зниження вмісту ліпідів на всіх досліджуваних стадіях розвитку. 

Крім того, досліджувані хінонові похідні суттєво впливають на фосфоліпідну 

фракцію зародків – найбільш чутливими до досліджуваних сполук на ранніх 

стадіях виявилися фосфатидилхолін, фосфатидилінозитол та 

фосфатидилетаноламін. 

Вперше встановлено, що вміст продуктів пероксидного окиснення ліпідів 

(ТБК-позитивних продуктів) дозозалежно знижується впродовж 

досліджуваного періоду у зародкових клітинах за впливу похідних  

1,4-нафтохінону (2-хлоро-3-гідрокси-1,4-нафтохінону, ФО-1, ФО-2) за умов «in 

vivo» та in vitro. 

Хінонові сполуки порушують функціонування ензимів системи 

антиоксидантного захисту, що відображається у різнонапрямлених змінах їхніх 

активностей. Відбувається дозозалежне зниження активності 

глутатіонпероскидази. Однак за дії 2-хлоро-3-гідрокси-1,4-нафтохінону та 

амідних похідних ФО-1 і ФО-2 у концентраціях 10-7, 10-6, 10-5 М («in vivo»)  

та 10-7, 10-5, 10-3 М (in vitro) активність супероксиддисмутази та каталази у 

зародках в’юна на різних етапах розвитку дозозалежно зростає. 

Ультраструктура зародків в’юна, які розвивались у середовищі з 

похідними 1,4-нафтохінону, у концентрації 10-5 М, протягом першої години 

розвитку (2 бластомери) та на шосту годину розвитку (1024 бластомери), 

характеризується зміною електронної щільності гіалоплазми та дезорганізацією 

органел, відбувається пошкодження мембран мітохондрій і ендоплазматичного 

ретикулуму. Варто відмітити, що всі досліджувані сполуки у концентрації  
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10-5 М спричиняють руйнування структури клітин зародків, що проявляється 

порушенням цілісності мембран підвищенням кількості лізосом, 

пошкодженням мітохондрій, втратою ними крист. 

Проведені дослідження на зародках Misgurnus fossilis L. за дії 2-хлоро-3-

гідрокси-1,4-нафтохінону та амідних похідних ФО-1 та ФО-2, за умов 

дослідження «in vivo» та in vitro вказують на те, що дані сполуки проявляють 

дозозалежну інгібуючу дію на Nа+, K+-АТФазу та сумарну Cа2+, Mg2+-АТФазні 

активності мембран зародкових клітин. 

За результатами двофакторного дисперсійного аналізу вперше 

встановлено, що 2-хлоро-3-гідрокси-1,4-нафтохінон та амідні похідні ФО-1 та 

ФО-2 чинять значний вплив на вміст ТБК-позитивних продуктів, активність 

ензимів антиоксидантної системи (супероксиддисмутази, каталази, 

глутатіонпероксидази), Mg2+-залежної Nа+, K+- і сумарної Са2+-АТФази. 

Таким чином, впeршe встановлено, що 2-хлоро-3-гідрокси-1,4-нафтохінон 

та амідні похідні ФО-1, ФО-2, негативно впливають на зародкові клітини 

в’юна, що проявляється у розбалансуванні функціонування ферментів системи 

антиоксидантного захисту організму, порушенні ліпідного складу та інгібуванні 

активності Nа+, K+-АТФази та Са2+-АТФази мембран зародкових клітин, що, в 

свою чергу, впливає і на морфогенетичні процеси. 

Ключові слова: ліпідний профіль, прооксидантно-антиоксидантна 

рівновага, 2-хлоро-3-гідрокси-1,4-нафтохінон, амідні похідні 1,4-нафтохінону, 

Nа+, K+-АТФаза та сумарну Cа2+, Mg2+-АТФаза. 
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SUMMARY 

 

Bezkorovaynyj A.O. Lipid profile, free radical and transport processes in 

loach embryos under the influence of 1,4-naphthoquinone derivatives. – 

Manuscript.  

 

Thesis on obtaining a scientific degree of Ph.D. in biological sciences, speciality 

of 03.00.02 – biophysics. – Ivan Franko National University of Lviv, Lviv, 2018. 
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The thesis is devoted to research the impact of 2-chloro-3-hydroxy-1,4-

naphthoquinone and newly synthesized amide derivatives – 2-chloro-3-(3-oxo-3-

(piperidine-1-yl)propylamine)-1,4-naphthoquinone (FO-1), 2-chloro-3-(3-

(morpholine-4-yl)-3-oxopropylamine)-1,4-naphthoquinone (FO-2) on the lipid 

profile, prooxidant-antioxidant homeostasis and functioning of ion-transporting 

enzyme systems: Na+, K+- ATPases and summary Ca2+, Mg2+-dependent ATPases of 

embryonic cells during early embryogenesis. The results supplement modern 

conception of mechanism of cellular functional violations that are induced by 1,4-

naphthoquinone derivatives. 

It was established that 2-chloro-3-hydroxy-1,4-naphthoquinone and  

1,4-naphthoquinone amide derivatives FO-1 and FO-2 at concentrations of  

10-3-10-5 М exhibit embryotoxic action causing delay and abnormalities of embryos 

and larvae development that indicate an ability of the studied naphthoquinone 

derivatives to penetrate perivitelline space and blastomeres plasma membrane. 

Quinone derivatives cause damage to integrity of the cytoplasm membrane, the 

release of intracellular components into incubation medium and, ultimately, embryos 

death.  

The development of the embryos in the medium of incubation with 2-chloro-3-

hydroxy-1,4-naphthoquinone at concentration of 10-5 M was stopping on the first 

day and followed by their death. In larvae that developed in the medium of incubation 

with FO-1 and FO-2 were revealed changes in the tail section, which was shorter 

compared with intact larvae, and a slight increase in head size, some of them 

demonstrated motor-incoordination and had pericardial edema. However, 

abnormalities were not observed in loach embryos and larvae under their 

development in the medium containing FO-1 and FO-2 at concentrations of 10-6 М 

and 10-7 M. 

The results of studies on the Misgurnus fossilis L. embryos which developed in 

the presence of 2-chloro-3-hydroxy-1,4-naphthoquinone and amide derivatives FO-1 

and FO-2 at concentration of 10-5 M in the medium of incubation showed that these 

compounds influenced on the lipid profile of the embryos and lead to a decrease in 
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lipid content at all stages of development. In addition, the studied quinone derivatives 

significantly affect the phospholipid fraction of the embryos - the most sensitive to 

the studied compounds in the early stages were phosphatidylcholine, 

phosphatidylinositol and phosphatidylethanolamine. 

It was established for the first time that «in vivo» and in vitro the TBARS 

content in loach embryos decreased in a dose-dependent manner at all studied stages 

of development under the effect of 2-chloro-3-hydroxy-1,4-naphthoquinone, FO-1, 

FO-2. 

The quinone compounds disrupt the functioning of the key enzymes of the loach 

embryos antioxidant defense system, which are displayed in the variously directed 

changes in their activity. The dose-dependent decrease in the activity of glutathione 

peroxidase occurs. However, under the effect of 2-chloro-3-hydroxy-1,4-

naphthoquinone and amide derivatives FO-1 and FO-2 at concentrations of 10-7, 10-6, 

10-5 M «in vivo» and of 10-7, 10-5, 10-3 M in vitro the activities of superoxide 

dismutase and catalase increas in a dose-dependent manner in loach embryo cells on 

different stages of embryogenesis. 

The ultrastructure of loach embryos which were incubated in medium with 

derivatives of 1,4-naphthoquinone at concentration of 10-5 M during the first hour of 

development (2 blastomeres) and at sixth hour of development (1024 blastomeres) is 

characterized by a change in the electron density of the hyaloplasm and by the 

disorganization of organelles, occurs damage of mitochondria and endoplasmic 

reticulum membranes. It should be noted that all investigated compounds at 

concentrations of 10-5 M cause destruction of the embryo cells structure, which shows 

itself as a violation of the integrity of the membranes, damage to the mitochondria, 

loss of christ, and an increase in the number of lysosomes. 

Conducted «in vivo» and in vitro studies of the action of 2-chloro-3-hydroxy-

1,4-naphthoquinone and the amide derivatives of FO-1 and FO-2 on the Misgurnus 

fossilis L. embryos indicate that these compounds exhibit dose-dependent inhibitory 

effect on the activity of Mg2+-dependent Na+, K+-ATPase and Ca2+-ATPase of 

embryos cell membranes. 
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According to the results of a two-factor dispersion analysis, it was first 

established that 2-chloro-3-hydroxy-1,4-naphthoquinone and amide derivatives of 

FO-1 and FO-2 have a significant impact on the content of TBARS, the activity of 

antioxidant system enzymes (superoxide dismutase, catalase, glutathione peroxidase), 

Mg2+-dependent Na+, K+ and Ca2+-ATPase. 

Thus, it has been first established that 2-chloro-3-hydroxy-1,4-naphthoquinone 

and amine derivatives FO-1, FO-2 negatively affect the loach embryos cells, which 

manifests itself in the disbalance of the organism antioxidant protection system 

enzymes functions, violation of lipid composition and inhibition of Mg2+-dependent 

Na+, K+-ATPase and Ca2+-ATPase of embryos cell membranes, which in turn affects 

morphogenetic processes. 

Key words: lipid profile, prooxidant-antioxidant balance, 2-chloro-3-hydroxy-

1,4-naphthoquinone, amide derivatives of 1,4-naphthoquinone, Na+, K+-ATPase, 

Ca2+-ATPase. 
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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ 
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СОД – супероксиддисмутаза 
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Фн – неорганічний фосфат 

О2
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ФО-1 – 2-хлоро-3-(3-оксо-3-(піпередин-1-іл)пропіламіно) 
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ФО-2 – 2-хлоро-3-(3-(морфолін-4-іл)-3-оксопропіламіно) 
-1,4-нафтохінон 

    PASS  –      Prediction of Activity Spectra for Substances 
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ВСТУП 

 

Актуальність теми. В останні десятиліття у науковому співтоваристві 

виникає зацікавленість хіноїдними сполуками. Завдяки своїм унікальним 

властивостям хіноїдні сполуки та їхні похідні застосовуються у різних галузях 

науки і техніки. Зростання наукового інтересу до похідних 1,4-нафтохінону 

викликано їхньою високою реакційною здатністю та можливістю синтезу на їх 

основі нових сполук із різноманітними замісниками та широким спектром 

біологічної активності. 

Актуальним завданням на сьогодні є дослідження впливу 

новосинтезованих хімічних сполук на функціональні параметри зародкових 

об’єктів, які є високочутливою тест-системою, що дозволяє виявити негативну 

чи позитивну дію досліджуваної речовини. 

Похідні 1,4-нафтохінону застосовують у медичній та ветеринарній 

практиці як бактеріостатичні, бактерицидні і фунгіцидні препарати. Їм 

притаманний широкий спектр біологічної дії, до якого належить протизапальна, 

противірусна та протиалергічна дія [134, 138]. Похідні 1,4-нафтохінону 

використовують для лікування респіраторних захворювань [134, 200]. В 

сучасній медицині хіноїдні сполуки відносять до другого великого класу 

протипухлинних засобів, представники якого перебувають на різних стадіях 

доклінічних та клінічних досліджень [200]. Але застосування багатьох  

1,4-нафтохінонів часто обмежується їхньою надмірною токсичністю. 

Відповідно, вони можуть мати лікувальний або токсичний ефект, але це 

залежить від структури хінонового похідного та його концентрації. 

Механізми, за допомогою яких 1,4-нафтохінони здатні викликати ці 

ефекти, є різноманітними і складними [134, 200] та залежать від хімічної 

структури замісників у хіноновій молекулі. Хінони є сполуками з високою 

відновною активністю, які можуть брати участь у редокс-циклі, через їхні 

семихінонові радикали, що призводить до формування активних форм 

Оксигену (АФО), включаючи супероксид, пероксид гідрогену і, особливо, 
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гідроксильний радикал. Утворення цих молекул може призвести до 

оксидативного стресу в клітині, через пошкодження клітинних макромолекул, 

таких як ліпіди, білки, ДНК. Утворення цих молекул може призвести до 

оксидативного стресу в клітині через пошкодження клітинних макромолекул, 

таких як ліпіди, білки, ДНК [134, 200]. 

З іншого боку, хінони є акцепторами в реакції Міхаеля, і клітинні 

пошкодження можуть відбуватися внаслідок алкілування важливих клітинних 

білків/ДНК [134]. Такий комплекс унікальних властивостей робить  

1,4-нафтохінони цікавими об’єктами для розроблення різноманітних 

терапевтичних засобів.  

Аналіз наукової літератури свідчить про можливість впливу різних за 

структурою похідних 1,4-нафтохінону на прооксидантно-антиоксидантну та 

іонтранспортні системи живих об’єктів [96, 97]. Недостатньо висвітленими 

залишаються питання участі процесів пероксидації, функціонування 

антиоксидантної системи (АОС) та мембранного транспорту у регуляції 

нормального метаболічного стану зародкових клітин за дії хінонових похідних, 

що є актуальним та перспективним як із фундаментальної, так і з практичної 

точки зору. 

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

Дисертаційну роботу виконано відповідно до тематики наукових досліджень 

кафедри біофізики та біоінформатики Львівського національного університету 

імені Івана Франка як складову частину таких науково-дослідних тем: 

“Прооксидантно-антиоксидантний гомеостаз та системи мембранного 

транспорту біооб’єктів за дії фізико-хімічних чинників” номер державної 

реєстрації 0116U001633 (2016–2018 рр.), “Стан іонтранспортних та 

антиоксидантної систем біооб’єктів за дії фізико-хімічних чинників”, номер 

державної реєстрації 0113U000866 (2013–2015 рр.). 

Мета і завдання дослідження. Мета роботи полягала у з’ясуванні 

особливостей впливу похідних 1,4-нафтохінону на ліпідний профіль, 

прооксидантно-антиоксидантний гомеостаз та функціонування 
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мембранопов’язаних систем активного транспорту іонів зародкових клітин 

в’юна Misgurnus fossilis L. Для досягнення мети у роботі вирішували такі 

завдання: 

1. Здійснити прогноз біологічної активності похідних  

1,4-нафтохінону: 2-хлоро-3-гідрокси-1,4-нафтохінону; 2-хлоро-3-(3-оксо-3-

(піпередин-1-іл)пропіламіно)- 1,4-нафтохінону (ФО-1) та 2-хлоро-3-(3-

(морфолін-4-іл)-3-оксопропіламіно)-1,4-нафтохінону (ФО-2). 

2. З’ясувати вплив досліджуваних похідних 1,4-нафтохінону на 

ліпідний профіль зародків упродовж раннього ембріогенезу в’юна. 

3. Дослідити зміну інтенсивності процесів ліпопероксидації 

бластомерів зародків в’юна протягом синхронних поділів за дії похідних 1,4-

нафтохінону різних концентрацій. 

4. Вивчити вплив похідних 1,4-нафтохінону на активність ферментів 

антиоксидантної системи (супероксиддисмутази, каталази, 

глутатіонпероксидази) протягом раннього розвитку в’юна. 

5. Дослідити дію похідних 1,4-нафтохінону Nа+, K+- та сумарну Cа2+, 

Mg2+-АТФазні активності зародків в’юна впродовж раннього ембріогенезу. 

6. Вивчити морфологічні та ультраструктурні зміни бластомерів 

зародків за наявності в середовищі інкубації похідних 1,4-нафтохінону різних 

концентрацій. 

7. Визначити ступінь впливу похідних 1,4-нафтохінону на зміну 

досліджуваних показників, застосовуючи дисперсійний аналіз. 

 

Об’єкт дослідження: процеси регуляції прооксидантно-антиоксидантної 

та транспортних систем зародків в’юна Misgurnus fossilis L., за дії похідних  

1,4-нафтохінону.  

Предмет дослідження: ліпідний профіль, пероксидне окиснення ліпідів, 

стан АОС, транспортні системи та ультраструктура зародків в’юна, за дії 

похідних 1,4-нафтохінону. 
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Методи досліджень: біофізичні методи (хромато-мас-спектрометричний 

та спектрофотометричний методи, комп’ютерний біологічний скринінг), 

біометричні методи (дисперсійний та кореляційний аналізи), методи світлової 

та електронної мікроскопії. 

Наукова новизна одержаних результатів. Вперше досліджено ліпідний 

профіль зародків в’юна на окремих стадіях раннього ембріогенезу за дії 

хінонових похідних. Встановлено, що ліпідний склад яйцеклітини та зародків 

в’юна в контролі характеризується високим рівнем фосфатидилхоліну, 

холестеролу, моноацилгіцеролу та диацилгіцеролу. За впливу 2-хлоро-3-

гідрокси-1,4-нафтохінону і амідних похідних ФО-1, ФО-2 на зародки в’юна 

протягом раннього ембріогенезу ліпідний склад зазнає змін, хінонові похідні 

суттєво діють на фосфоліпідну фракцію зародків. 

Вперше показано здатність 2-хлоро-3-гідрокси-1,4-нафтохінону та 

амідних похідних (ФО-1, ФО-2) інгібувати сумарну активність Mg2+-залежної 

Са2+-АТФази мембран. Відзначено дозозалежне зниження активності Na+, K+-

АТФази клітин мембран впродовж раннього ембріогенезу. На підставі 

експериментальних досліджень з’ясовано ймовірні біофізичні механізми 

впливу 2-хлоро-3-гідрокси-1,4-нафтохінону та новосинтезованих амідних 

похідних ФО-1 і ФО-2 на морфо-функціональні параметри розвитку зародків 

в’юна. Вперше встановлено, що за дії досліджуваних похідних 1,4-нафтохінону 

у зародкових клітинах відбувається порушення інтенсивності 

вільнорадикальних реакцій, що відображається у зміні вмісту продуктів 

ліпопероксидації. Дія 2-хлоро-3-гідрокси-1,4-нафтохінону, ФО-1 та ФО-2, у 

концентраціях 10-7, 10-6, 10-5 М «in vivo» та у концентраціях 10-7, 10-5, 10-3 М in 

vitro, призводить до зростання активності супероксиддисмутази (СОД) та 

каталази (КАТ) на фоні зниження активності глутатіонпероксидази (ГПО) на 

всіх етапах раннього ембріогенезу в’юна.  

Практичне значення одержаних результатів. Одержані результати 

розширюють і доповнюють уявлення про механізми впливу похідних  

1,4-нафтохінону на Nа+, K+- та сумарну Cа2+, Mg2+-АТФазні ферменти, 
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прооксидантно-антиоксидантну систему, морфологію та ультраструктуру 

бластомерів зародків в’юна. Результати цієї роботи мають важливе значення 

для розробки новиx фармакологічних препаратів на основі похідних 1,4-

нафтохінону, які міститимуть аліфатичні ланцюги різного складу.  

Здобуті результати можуть бути використані у навчальному процесі при 

викладанні загального курсу «Біофізика» та спецкурсів: «Біофізика мембран», 

«Біофізика клітини» на біологічному факультеті Львівського національного 

університету імені Івана Франка.  

Особистий внесок здобувача полягає у виконанні всього обсягу 

експериментальних досліджень, поданих у дисертаційній роботі, 

статистичному опрацюванні результатів, підборі та опрацюванні даних 

літератури. За участю наукового керівника д.б.н., професора Д. І. 

Санагурського проведено планування напрямів дослідження, аналіз, 

інтерпретація одержаних результатів і формулювання висновків. 

У проведенні електронно-мікроскопічних досліджень брав участь 

старший науковий співробітник, к.б.н. О. Р. Кулачковський, а у виконанні 

дисперсійного та кореляційного аналізів – доцент, к.б.н. Н. П. Гарасим. 

Апробація результатів дисертації. Матеріали результатів дисертації 

були представлені на наукових семінарах кафедри біофізики та біоінформатики 

(Львів, 2013–2017 рр.), Міжнародній науковій конференції студентів та 

аспірантів «Молодь і поступ біології» (Львів, 2014, 2016, 2017, 2018 рр.), І 

Всеукраїнській науково-практичній конференції молодих вчених та студентів з 

міжнародною участю «Сучасні проблеми викладання та наукових досліджень 

біології у ВНЗ України (Дніпропетровськ, 2014 р.), VІI всеукраїнській науково-

практичній конференції для молодих учених і студентів «Біологічні 

дослідження – 2016» (Житомир, 2016 р.), VІIІ всеукраїнській науково-

практичній конференції для молодих учених і студентів «Біологічні 

дослідження – 2017» (Житомир, 2017 р.), ІV міжнародній науково-практичній 

конференції «Актуальні питання сучасної науки» (Одеса, 2016 р.), 

Всеукраїнській науково-практичній конференції з міжнародною участю, 
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присвяченій 20-річчю заснування наукового фахового видання України 

«Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету 

імені Володимира Гнатюка. Серія Біологія» (Тернопіль, 2017 р.). 

За результатами дисертації опубліковано 5 статей у фахових наукових 

журналах (один з яких входить до міжнародної наукометричної бази даних 

Scopus) і 9 тез доповідей у матеріалах міжнародних та українських наукових 

конференцій.  

Структура та обсяг дисертації. Дисертаційна робота складається з: 

анотації, вступу, огляду літератури, матеріалів та методів досліджень, 

результатів досліджень, обговорення результатів досліджень, висновків, списку 

використаних джерел (217 найменувань), а також трьох додатків. Роботу 

викладено на 186 сторінках (з них основного тексту 132 сторінки), ілюстровано 

53 рисунками та 1 таблицею. 
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РОЗДІЛ 1 

 

ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ 

 

1.1. Похідні 1,4-нафтохінону природного походження та їхня 

біологічна дія 

 

Впродовж тривалого часу нафтохінони широко використовувалися у 

виробництві значної кількості високоякісних барвників. На сьогодні 

науковий інтерес до цього класу сполук знову зростає, оскільки хінони 

відіграють життєво важливу роль в енергетичних процесах перенесення 

електронів в дихальних та фотохімічних ланцюгах біологічних систем [138]. 

Хінони, зокрема похідні бензохінону та нафтохінону, були знайдені та 

виділені із представників різних видів вищих та нижчих рослин, також 

зустрічаються в організмах тварин та людей. Вони відносяться до групи 

коферментів Q, які здійснюють транспорт електронів в дихальних шляхах 

клітин і впливають на молекулярні механізми обміну кисню [134, 163].  

З літературних даних відомо, що 1,4-нафтохінони є вторинними 

метаболітами рослин і мікроорганізмів [100, 134], які вступають в окисні 

процеси, тим самим здійснюючи хімічний захист рослинних тканин [86, 

203]. Лапахол, лоусон, юглон і плумбагін – приклади природних 

нафтохінонів, які століттями використовуються в традиційній індійській 

медицині [103, 125, 166, 203]. Гідрокси-1,4-нафтохінон та їхні похідні, 

окрім властивостей барвника, можуть проявляти протималярійну, 

антибактеріальну, протигрибкову та протипухлинну дії [197, 203]. До числа 

природних гідроксилвмісних нафтохінонів входять: - лоусон (міститься в 

листі і стеблі хни (Lawsonia inermis L.) [161, 215]); - плумбагін (екстрагують 

із кореневищ Plumbago scandens L. і використовують для лікування прокази 

та туберкульозу [140, 186]); - лапахол (міститься в рослинах родів Табебуйя 

(Tabebuia), Текома (Tecoma) та Текомелла (Tecomella) [168];  
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- юглон (отримують з кореня, листя, плодів, кори і деревини чорного горіха 

(Juglans nigra L.), європейського горіха (Juglans regia L.) та американського 

білого горіха (Juglans cinerea L.) [177]); - нафтазарин (кора дерева Lomatia 

obliqua L. та Alkana species L.) [207]; - момпаїн (виділений із грибів 

Helicobasidium mompa L. [202]); - шиконін (основний компонент червоних 

екстрактів з коріння рослини Lithospermum erythrorhizon L.) [88] і арбенін 

(виділений з трави Arnebia densiflora L.) [202]. Поряд з тим, що похідні  

1,4-нафтохінону синтезуються рослинами протягом усього життя, беруть 

участь в метаболічних процесах, вони використовуються ними для адаптації 

в екологічній ніші та алелопатії [192, 202].  

Цвілеві гриби синтезують десятки нафтохінонових сполук, деякі з них 

– лише під час спороутворення, з метою захисту від комах, 

ультрафіолетового випромінювання та висихання [202]. У секреторних 

виділеннях жуків роду Чорнотілки (Tenebrionidae) знайдено  

1,4-нафтохінонові сполуки. Пахучі залози деяких павукоподібних теж 

утворюють ці речовини [179]. Крім того, пігментні клітини морського їжака 

Strongylocentrotus purpuratus L. синтезують похідне 1,4-нафтохінону, відоме 

як червоний ехінохром – володіє антиоксидантними властивостями [134]. 

Актиноміцети виробляють численні похідні 1,4-нафтохінону, зокрема 

нафтазарини, які мають протибактеріальні властивості [202]. Багато архей 

та бактерій мають здатність синтезувати менахінон (вітамін K2), який є 

компонентом анаеробного електрон-транспортного ланцюга [134]. У деяких 

ціанобактерій, червоних і більшості діатомових водоростей менахінон 

виконує роль філохінона (вітамін К1), останній бере участь в процесі 

фотосинтезу рослин, зелених водоростей, багатьох ціанобактерій та 

окремих евгленових, наприклад, Euglena gracilis K. [202]. 

Встановлено, що наявність гідроксильної групи у бензеновому кільці 

похідних 1,4-нафтохінону (наприклад, юглон та шиконін), при використанні 

їх у низьких концентраціях, веде до оксидативного стресу у тканинах, а ось 

структури, які містять гідроксилвмісні замісники біля хіноїдного кільця 
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(наприклад, лоусон та лапахол) – не стимулюють окисних процесів у 

клітинах [216, 217]. 

 

1.2. Активність похідних 1,4-нафтохінону залежно від особливостей 

їхньої структури 

 

Структурно нафтохінони можуть перебувати у вигляді мономерів, 

димерів або тетрамерів. Нафтохінони мономерної будови (рис. 1.1), 

характеризуються наявністю нафталінового «скелета», заміщеного в C1 і C4 

(1,4-нафтохінон) або в C1 і C2 (1,2-нафтохінон) положеннях. Виняткова 

біологічна активність 1,4-нафтохінону забезпечується наявністю двох 

карбонільних груп, які можуть приймати один або два електрони з 

утворенням аніон- (семихінонів) і дианіон-радикалів (гідрохінонів). Ці 

аніони володіють високою реакційною здатністю. Утворення цих токсичних 

молекул може призвести до оксидативного стресу у клітині через 

пошкодження макромолекул, включаючи ліпіди, білки та ДНК [134, 209]. 

 

 
 

Рис. 1.1. Хімічна структура 1,4-нафтохінонів. А – менадіон (2-метил-1,4-

нафтохінон), його ненасичена карбонільна частина (виділена сірим) та місце спряженої 

взаємодії за Міхаелем (стрілка); В – можливі місця розміщення радикалів  

 

Наявність радикалів в хіноновому скелеті, які можуть бути донорною 

або електрон-акцепторною групою, визначає окисно-відновні властивості 

хінонів та схильність реагувати з нуклеофілами або радикалами. Зокрема, 
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вітамін K (антикоагулянт), сприяючи γ-карбоксилюванню глутамінового 

залишку білків, забезпечує їхню участь у згортанні крові. Вітамін К має 

різні форми (вітамери): похідні 2-метил-1,4-нафтохінону (менадіон, вітамін 

К3), найбільш важливим з яких є філохінон – рослинного походження 

(вітамін К1, з бічним ланцюгом у положенні С3, "R3"), і менахінон (вітамін 

К2, з поліізопреновим бічним ланцюгом в положенні С3) – бактеріального 

походження [100]. 

Відомо, що 1,4-нафтохінони є акцепторами в реакції спряженої 

взаємодії за Міхаелем, оскільки вони володіють електрофільністю α, β-

ненасиченої карбонільної системи, внаслідок їхньої здатності утворювати 

ковалентні зв’язки з нуклеофільними групами в біологічних молекулах 

[134]. У реакціях нуклеофільного приєднання з SH-вмісними молекулами 

хінони, що мають в своїй структурі поляризований подвійний зв'язок, 

розглядаються як електрофільні акцептори Міхаеля, а тіольні нуклеофіли – 

як донори Міхаеля. Місце приєднання SH-нуклеофіла визначається бічними 

замісниками в структурі хінона, а стабільність утворених похідних залежить 

від їхніх хімічних властивостей. Зокрема вільна позиція в положенні C3 в 

структурі менадіону дозволяє йому взаємодіяти з нуклеофілами, такими як 

тіоли або аміни та утворювати аддукти через так звану спряжену взаємодію 

за Міхаелем [100, 134]. Важливо відзначити, що замісник в положенні С2 

впливає на електрофільність атому Карбону в положенні С3 та його 

доступність. Так, бензольне кільце, в структурі 1,4-нафтохінону, обмежує 

нуклеофільне приєднання глутатіону (GSH) з одного боку хіноїдного 

кільця. Швидкість реакції приєднання GSH до алкіл-заміщених похідних в 

бензольному кільці 1,4-нафтохінону в 100 разів вища порівняно з 

заміщеними в хіноїдному кільці [134]. Наявність бічної ОН-групи в 

хіноїдному кільці перешкоджає приєднанню GSH до суміжного атому 

Карбону. Цей ефект найбільш виражений для лоусон (2-гідрокси-1,4-

нафтохінон), який не взаємодіє з GSH [202]. У той же час приєднання GSH 
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до юглона (5-гідрокси-1,4-нафтохінон), що містить ОН-групу в бензольному 

кільці, проходить з високою швидкістю.  

Крім цього, хінонові похідні здатні взаємодіяти з сульфгідрильними, 

аміно-, амідними, індольними та імідазольними групами, діючи як 

електрофіли [134, 163]. Нуклеофільне приєднання хінонів з 

сульфгідрильними або аміногрупами відбувається завдяки реакції 

арилювання. Найбільш значне біологічне значення має взаємодія хінонів з 

сульфгідрильними групами, що обумовлено високою внутрішньоклітинною 

концентрацією молекул, які містять тіолові групи, таких як глутатіон і 

цистеїн-вмісні білки. Глутатіон може взаємодіяти з хінонами в клітині 

спонтанно або в реакціях, які каталізуються глутатіон-S-трансферазою, що 

призводить до утворення глутатіон-кон'югатів [35]. Наприклад, утворення 

менадіон-глутатіонових кон'югатів описано при додаванні менадіона до 

тромбоцитів [35]. Приєднання глутатіону підсилює гідрофільність хінонів, а 

глутатіон-S-кон'югати хінонів можуть бути субстратами для ABC-

транспортерів [156] та, таким чином, видаляються з клітини, запобігаючи 

генерації активних форм Оксигену (АФО). Однак, в результаті утворення 

кон'югатів хінонів з глутатіоном модифікується внутрішньоклітинний 

редокс-стан, внаслідок зниження концентрації відновленого глутатіону на 

тлі хінон-індукованого оксидативного стресу [35]. Автори у науковій праці 

[35] показали, що додавання менадіону, у концентраціях 1–10 мкмоль/л до 

астроцитів, призводить до зниження концентрації GSH без зміни 

концентрації GSSG, що свідчить про ефективність процесів арилювання. 

Такі кон'югати 1,4-нафтохінону можуть бути відновлені двома електронами 

та вступати в реакції з Оксигеном, причому швидкості реакцій значно вищі, 

ніж для відповідних гідрохінонів. Тому для хінонів, які ефективно 

вступають в реакції арилювання, взаємодія з глутатіоном може бути одним 

з основних механізмів цитотоксичної дії.  

Багато наукових досліджень підтверджують, що арилювання SH-груп 

цистеїн-вмісних білків є визначальним механізмом протипухлинної дії 
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хінонових сполук [134, 191]. Досліджено, що аналоги вітаміну К, вступаючи 

в реакції арилювання з внутрішньоклітинними тіолами, інгібують ріст 

клітин пухлинної лінії Hep3B, та проявляють цитотоксичну дію на лейкозні 

клітини [89, 189]. 

Утворені аддукти хінонів здатні включатись в окисно-відновні реакції, 

такі як: крос-окиснення, автоокиснення, диспропорціювання, 

вільнорадикальна взаємодія та ферментативне відновлення [134, 191]. 

 

1.3. Окисно-відновні реакції 1,4-нафтохінонів в біологічних 

системах 

 

В біологічних системах відновлення хінонів відбувається за участю 

внутрішньоклітинних ферментативних систем. У випадку 1,4-нафтохінонів, 

окисно-відновна реакція являє собою циклічний процес відновлення 

сполуки, що супроводжується авто/або окисненням продукту реакції з 

супутнім утворенням АФО [134, 200]. Це вимагає водночас відповідних 

відновних еквівалентів та акцепторів електронів для окисників продукту 

реакції, який спричинятиме утворення АФО.  

Швидкість ферментативного відновлення 1,4-нафтохінонів залежить 

від кількості, положення і хімічних особливостей замісників. 

Відновлення 1,4-нафтохінону в клітинах ссавців може здійснюватися за 

рахунок НАДН або НАДФН та каталізується кількома флавопротеїновими 

ферментами (рис. 1.2). 

Наприклад, НАДФ-цитохром Р450-редуктаза (E.C. 1.6.2.4) каталізує, 

одноелектронне відновлення хінону до відповідного семихінону [134]. Він 

може легко віддати електрон молекулярному кисню з утворенням 

супероксидного аніона, який може утворювати гідроксильні та 

гідропероксильні радикали з подальшим пошкодженням ліпідів мембран 

[134, 200]. Цей хінон/гідрохінон обмін є основою біологічної активності 

усіх похідних 1,4-нафтохінону [134]. 
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Рис. 1.2. Узагальнена схема відновлення хінонів  

 

Двоелектронне відновлення хінонів до гідрохінонів каталізується 

НАДФH-хінон оксидоредуктазою-1 (NQO1, DT-діафораза, E.C. 1.6.5.2) [71] 

і NRH: хінон оксидоредуктазою-2 (NQO2, E.C. 1.10.99.2) [134]. Утворений 

гідрохінон може вступити в II фазу метаболізму ксенобіотиків [134, 200], 

включаючи кон’югацію гідроксильних залишків з водорозчинними 

молекулами для полегшення виведення з організму. Утворені продукти 

можуть бути нестабільними і в подальшому окиснюватись киснем з 

утворенням семихінону та супероксиду [134], які, для конкретної мішені, 

можуть мати більшу активність, ніж фармакологічно батьківський хінон.  

DT-діафораза розглядається як антиоксидантний фермент II фази 

біотрансформації ксенобіотиків [35, 83], а його інгібування, як правило, 

призводить до посилення хіноніндукованого оксидативного стресу в 

клітинах. У присутності інгібітора DT-діафорази – дікумарола – виявлено 

токсичну дію хінонових сполук на гепатоцити і пухлинні клітини 

підшлункової залози, за рахунок блокування двоелектронного відновлення і 

збільшення кількості хінона, доступного для одноелектронного відновлення 

[35]. Ефективність антиоксидантної дії DT-діафорази в клітині зумовлена, 

ймовірно, більш високою активністю каталітичного центру DT-діафорази, 

порівняно з НАДФН цитохром Р450-редуктазою, хоча константи Міхаеліса 

обох ферментів при відновленні хінонів мають приблизно однакове 

значення [35]. Незважаючи на подібність будови NQO1 і NQO2, 
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детоксикація ксенобіотиків є основною функцією тільки DT-діафорази, але 

не NQO2. Порушення функціонування DT-діафорази призводить до 

посилення чутливості клітин до токсичних препаратів хінонової природи і 

підвищення ймовірності онкологічної трансформації клітин. DT-діафораза 

відновлює внутрішньоклітинний убіхінон, α-токоферолхінон та  

α-токофероли [71, 193]. 

Існує ще один шлях активації хінонових похідних в клітинах, що 

відбувається за умов гіпоксії [157, 200]. За відсутності кисню, семіхінон, 

утворений шляхом відновлення 1-го електрона, не може бути окиснений до 

хінона, що призводить до накопичення семихінону та зменшення кількості 

гідрохінону (рис. 1.3).  

Даний механізм хінонового метаболізму активно досліджується в 

лікуванні онкохворих [200], адже при зменшенні вмісту кисню, 

збільшується опір пухлин до лікування та їх прогресії. Крім того, пухлини 

набувають стійкості до променевої терапії. 
 

 
 
Рис. 1.3. Механізм при якому семихінон не може повторно окиснюватись до хінону 

без кисню 

 

Отже, внесок відновлених форм хінонів в генерацію 

внутрішньоклітинних АФО, залежить від фізико-хімічних властивостей 

конкретного представника хінонового ряду і параметрів 

внутрішньоклітинного стану, таких як, насиченість киснем і редокс-

потенціалу клітин. 
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1.4. Амідні похідні 1,4-нафтохінону 

 

Ключовим критерієм пошуку нових фармакологічно активних речовин 

є створення малотоксичних речовин із широким спектром біологічної 

активності. Хімічні модифікації 1,4-нафтохінону привертають увагу 

дослідників і є актуальною темою для досліджень. Введення в молекулу 

похідних 1,4-нафтохінону гетероциклічних фрагментів, може забезпечити 

широкий спектр біологічної активності, стабільність, сумісність структури і 

низьку токсичність. Поєднання в одній молекулі хіноїдного та 

гетероциклічного фрагментів є кроком до створення нових біологічно 

активних сполук з високою фізіологічною дією [136]. Наявність 

аліфатичних, ароматичних і гетероциклічних фрагментів, у складі амідних 

структур, забезпечує різні типи біологічної активності [64, 136]. 

В науковій літературі описано вплив різних за складом 

новосинтезованих амідних похідних 1,4-нафтохінону на ракові клітини 

різних ліній – KB (рак ротової порожнини), NCI-H187 (дрібноклітинний рак 

легень), MCF-7 (рак молочної залози) та лінії клітин Vero (епітелій нирки 

мавпи) [173]. Результати цих досліджень засвідчують здатність вказаних 

амідних похідних зупиняти розвиток ракових клітин та проявляти слабку 

цитотоксичність щодо псевдонормальної лінії клітин Vero [136, 173]. 

Завдяки молекулярному докінгу встановлено, що однією з мішеней 

біологічної дії таких похідних є активний центр топоізомерази IIa (ензим, 

який впливає на топологію ДНК) [134]. 

В структурі новосинтезованих амідних похідних 1,4-нафтохінону (рис. 

1.4) включені гетероциклічні фрагменти з морфоліну та піперединілу. У 

зв’язку з особливою цінністю 1,4-нафтохінонів та гетероциклічних похідних 

незаперечний інтерес становлять дослідження з синтезу сполук, що містять 

одночасно гетероциклічні фрагменти та хіноїдну систему зв’язків, оскільки 

вони можуть бути потенційними лікарськими засобами [64]. 
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2-хлоро-3-гідрокси-1,4-нафтохінон (Mr=211) 

 

 
2-хлоро-3-(3-оксо-3-(піпередин-1-іл)пропіламіно)-1,4-нафтохінон (Mr=346)  

 

 
2-хлоро-3-(3-(морфолін-4-іл)-3-оксопропіламіно)-1,4-нафтохінон (Mr=348) 

 
Рис. 1.4. Структурні формули досліджуваних похідних 1,4-нафтохінону (за 

номенклатурою IUPAC) 

 

Морфоліновий та піперединіловий фрагменти широко 

використовуються в фармакологічних препаратах з антибактеріальним, 

протизапальним, болезаспокійливим, протипухлинним впливом, 

виступають як інгібітори протеїназ [64]. Крім того, проявляють себе як 

потужні і селективні ліганди, для ряду різних біологічних цілей, та можуть 

брати участь в донорно-акцепторних взаємодіях [134, 136]. Для прикладу, 

аміди із фрагментом морфоліну проявляють глистогінну, бактерицидну і 

інсектицидну дію [156]. Вони також використовуються в якості проміжного 

продукту в синтезі терапевтичних агентів [178]. Велика кількість біологічно 

активних речовин, таких як кофеїн, пеніцилін, пeперин (алкалоїд чорного 
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перцю), анандамід (нейротрансмітер виділений із шоколаду), містять 

амідний фрагмент.  

Тому, важливим завданням, на сьогодні, є з’ясування можливих 

механізмів дії амідних похідних 1,4-нафтохінону на мембранопов’язані 

процеси зародкових клітин. 

 

1.5. Механізми регуляції хіноновими сполуками передачі сигналу в 

клітинах 

 

1.5.1. 1,4-нафтохінон-індукована внутрішньоклітинна сигналізація  

 

Відомо, що транскрипційний фактор NF-κB, який контролює експресію 

генів імунної відповіді, апоптоз та клітинний цикл, активується за індукції 

редокс-активних хінонів, за рахунок генерації АФО в клітинах [116]. 

Встановлено, що попереднє інкубування клітин лінії НерG2 (рак печінки 

людини) 45 хв з менадіоном (3 мкмоль/л), призводить до підвищення 

виживання клітин, при наступній дії менадіона або пероксиду гідрогену в 

токсичних концентраціях, за рахунок активації NF-κB (транскрипційний 

фактор, ядерний фактор «каппа-бі») [120]. В роботі [35] показано, що за дії 

менадіона та 2,3-диметокси-1,4-нафтохінону на гепатоцити відбувається 

активація протеїнкінази С (PKC), за рахунок модифікації дисульфідних груп 

ферменту. Протеїнкіназа С активує IκB кіназу (IKK), запускаючи активацію 

NF-κB. Крім того, вплив редокс-активних хінонів (в нетоксичних 

концентраціях) індукує експресію NF-κB-залежних генів ряду білків, таких 

як: - Mn-супероксиддисмутаза; - ДТ-діафорази; - iNOS; - феритин H, γ-

глутаміл цистеїн синтаза. 

Активація NF-kB хінонами може відбуватися через активацію 

антиоксидант-респонсивного елемента (ARE) [198]. В даний час активно 

досліджується роль сигнальної системи Nrf2/ARE в індукції експресії гена 

NQO1, у відповідь на дію хінонів та фенольних антиоксидантів [35]. Серед 
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можливих механізмів активації антиоксидант-респонсивного елемента 

хінонами, виділяють ковалентне приєднання до SH-групи білка Keap1 

(Kelch-like ECH-associated protein 1) в структурних ділянках Cys-297, Cys-

288, Cys-151, інгібування Keap1-Cul3-убіквітинлігази, а також редокс-

залежну активацію ряду кіназ (ERK1/2, p38, JNK, PERK, 

фосфатидилінозитол-3-кіназа (PI3K)), що призводить до фосфорилювання 

Nrf2 і підвищенню його стабільності в цитоплазмі [110, 198]. Вивільнений з 

комплексу з білком Keap1, Nrf2 утворює димери з C-Jun або малими Maf-

білками, зв'язується з ARE та індукує експресію NQO1 [198]. 

 

1.5.2. Вплив на протеїн-тирозин-фосфатазу 

 

В науковій літературі описаний вплив кількох похідних  

1,4-нафтохінону, зокрема менадіону, на протеїн-тирозин-фосфатазу 

(PTPase). Це група ферментів, які каталізують реакцію гідролізу 

фосфоефірного зв'язку фосфотирозинового амінокислотного залишку 

різноманітних субстратів (білків) [127]. Ці ферменти виступають 

ключовими регуляторними компонентами в шляхах сигнальної трансдукції 

(зокрема, МАР-кіназні шляхи) та контролі клітинного циклу, клітинного 

росту, проліферації, диференціювання, трансформації і синаптичної 

пластичності.  

Взаємодія хінонів з тіоловою групою протеїн-тирозин-фосфатази 

відбувається двома шляхами. Перший шлях відбувається завдяки 

окисненню тіолової групи АФО, що генеруються під час окисно-відновної 

реакції, з утворенням відповідного цистеїн сульфонату, і, в кінцевому 

рахунку, дисульфіду [100, 209]. Другий шлях полягає в безпосередній 

взаємодії хінона, з утворенням аддукту, завдяки взаємодії за Міхаелем [134] 

(рис. 1.5). Для перевірки інгібувальних ефектів 1,4-нафтохінонів, 

дослідження були проведені на різних ізольованих ферментах родини 

протеїн-тирозин-фосфатази, за умов, що виключають окисно-відновну 
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реакцію 1,4-нафтохінонів [209]. При цьому виявлено, що навіть за таких 

умов похідні 1,4-нафтохінону інгібують активність протеїн-тирозин-

фосфатази і алкілювальні властивості даної сполуки переважають [100, 

134].  

На противагу цьому, сполуки на основі 1,2-нафтохінону інгібують дані 

ферменти за рахунок спряженої взаємодії за Міхаелем [134]. Крім того, в 

науковій літературі показано, що похідні 1,4-нафтохінону можуть бути 

потужними інгібіторами протеїн-тирозин-фосфатази нерецепторного типу 

 (PTP-1). Це вказує на те, що вони здатні взаємодіяти з активними центрами 

відповідних ферментів-мішеней, навіть не використовуючи окисно-

відновного потенціалу чи алкілування [134, 181]. 

 

 
 
Рис. 1.5. Механізми взаємодії 1,4-нафтохінону з білковими групами 

 

Як описано вище, нафтохінонові похідні можуть пригнічувати декілька 

класів протеїн-тирозин-фосфатаз, і, залежно від ідентичності цільової 

фосфатази, це може вплинути на клітинну проліферацію. Наприклад, 

синтетичне похідне 1,4-нафтохінонуNSC 95397 є селективним та сильним 

інгібітором сdc25 фосфатази [177]. Каталітично активна сdc25 фосфатаза 

існує в трьох формах, в клітинах ссавців сdc25 A-С, і регулює перехід 

клітинного циклу з фази G1 у фазу S (cdc25А), та від фази G2 до мітозу (всі 

форми cdc25) [195]. Вплив хінонового похідного NSC 95397 призводить до 
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зупинки клітинного циклу в фазах G1 [72] або G2 [177] та подальшої 

загибелі клітин. 

 

1.5.3. Вплив хінонових похідних на рецепторні тирозинкінази та 

щілинні контакти 

 

Хінонові похідні є сильними стимуляторами рецепторів факторів росту, 

рецепторів родини тирозинкіназ (RTK), і РТК-залежної сигналізації. 

Наприклад, вплив похідних 1,4-нафтохінону може викликати 

фосфорилювання тирозину в родині рецепторів епідермального фактора 

росту (ErbB-1 та ErbB-2). Ступінь активації рецепторів факторів росту 

корелює зі здатністю відповідних нафтохінонових похідних викликати 

генерацію супероксиду та зменшувати рівень глутатіону [133, 134]. 

Зокрема, за впливу на клітинну лінію HaCaT (лінія кератиноцитів шкіри 

людини) 1,4-нафтохінону, менадіону, юглону та плюмбагіну відбувається 

найшвидша стимуляція рецепторів епідермального фактора росту [100].  

Стимуляція цих каскадів впливає на активацію фактора транскрипції 

AP-1, позаклітинних регульованих кіназ (ERK), С-jun N-кінцевої кінази 

(JNK), сигнальних шляхів МАРК [142]. Одними з субстратів ERK1/2, 

відмінних від транскрипційних факторів, є білки коннексини, які є 

будівельними блоками для міжклітинних щілинних контактів і, таким 

чином, необхідним компонентом для міжклітинної комунікації. В науковій 

літературі зазначено, що за інкубації епітеліальних клітин лінії WB-F344 з 

менадіоном (50–100 мкмоль/л) на 50–75% зменшується кількість 

міжклітинних щілинних контактів [36, 206]. Втрата функціонування 

щілинних контактів, індукованих хіноновими похідними, збігається з 

фосфорилюванням мембранного білка конексин-43 (Сх43) та активацією 

позаклітинних регульованих кіназ ERK1/2 [95, 134]. Активовані кінази 

ERK1/2 фосфорилюють ділянки Ser-279 та Ser-282 білка конексин-43, що 

призводить до порушення міжклітинної щілинної комунікації, при цьому 
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одночасно стимулюється рецептор епідермального фактора росту (EGFR), 

що призводить до активації кінази Akt (протеїнкінази В (РКВ)) через 

сигнальний шлях PI3K/Akt [206, 211]. Фосфорилювання EGFR і ERK1/2 

виявлено за дії 1,4-нафтохінону, плюмбагіну, юглону, але не виявлено за 

впливу 2-гідрокси-заміщених похідних 1,4-нафтохінону та похідних 

бензохінонів [35, 134].  

Отже, похідні 1,4-нафтохінону шляхом алкілування чи окиснення 

клітинних макромолекул, стимулюють передачу сигналів рецепторів 

тирозинкінази, впливають на міжклітинну комунікацію. 

 

1.5.4. Регуляція екзогенними хінонами функціонування мітохондрій 

 

Хінонові похідні індукують зниження мітохондріального 

трансмембранного потенціалу в клітинах та в навантажених кальцієм 

ізольованих мітохондріях [36]. Цей ефект пов'язаний з відкриттям пор 

високої провідності, при посиленні продукції АФО редокс-активними 

хінонами або, при арилюванні SH-груп білків, що беруть участь у 

формуванні пор [128]. Показано, що зниження трансмембранного 

потенціалу мітохондрій, за дії юглону, обумовлено підвищенням 

внутрішньоклітинного рівня АФО та іонів Са2+ [36]. Вплив менадіона 

призводить до мітохондріальної дисфункції в різних типах клітин зокрема: 

 - епітеліальних клітинах кишечника – зниження активності 

піруватдегідрогенази і α-кетоглутаратдегідрогенази [154]; - в клітинах 

підшлункової залози в нормі та при ацидозі – формування пор високої 

провідності з наступним виходом цитохрому С та запуском апоптозу [128].  

Хінони здатні відновлюватися, перехоплюючи електрони з 

мітохондріального електронтранспортного ланцюга, за участю НАДН: 

Убіхінон оксидоредуктаз, при цьому, може спостерігатися пригнічення 

комплексу I [90, 98, 134, 209]. Менадіон, коензим Q10 підсилюють 

споживання кисню мітохондріями, при інгібуванні III і IV комплексів 
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електронтранспортного ланцюга, антиміцином та ціанідом. Подальше 

перенесення електронів з хінонів може здійснюватися або на молекулярний 

кисень, з утворенням АФО, або на комплекси II, III або IV, шунтуючи 

роботу електронтранспортного ланцюга [36]. Показано, що гідрофільні 

хінони (менадіон, дурохінон) здатні відновлювати дихальну та 

фосфорилювальну функції мітохондрій, в умовах інгібування тканинного 

дихання ротеноном. Відновлюючись мітохондріальною ДТ-діафоразою, ці 

хінони здатні передавати електрони на коензим Q10 або можуть вступити як 

субстрат комплексу II [36, 84, 116]. Менадіон та вікасол відновлюють 

функціонування електронтранспортного ланцюга мітохондрій в 

кардіоміоцитах та клітинах печінки після впливу інгібіторів комплексу I 

(ротенону або амітану), при цьому супероксид аніон радикал не 

утворюється [84]. 

 

1.6. Основні біологічні властивості 1,4-нафтохінонів та його 

похідних 

 

1.6.1. Антимікробна та антипаразитична властивості 

 

Антимікробна активність є однією з найбільш вивчених біологічних 

властивостей нафтохінонів. Сполуки, на основі 1,4-нафтохінонів, активні 

проти широкого спектру бактерій, зокрема таких як Clostridium, 

Mycobacterium, Neisseria gonorrhoeae, Trychophyton spp. [87, 167] та 

паразитів Plasmodium spp., Toxoplasma gondii N. [162, 176]. Також 

повідомляється, що 2-гідрокси-3-метиламіно- та 1,2,3-тріазол похідні  

1,4-нафтохінону інгібують ріст Trypanosoma cruzi C. шляхом впливу на 

дихальний цикл паразита [187]. Крім того, дослідження показали, що 2-

гідрокси-3-фенілсульфанілметил-1,4-нафтохінони токсичні для Plasmodium 

falciparum W. через взаємодію із дихальним ланцюгом в мітохондріях 

паразита [91]. Комерційно найбільш поширеним антипаразитичним 
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препаратом на основі 1,4-нафтохінону є атоваквон [162]. Він селективно 

інгібує убіхінононовий біосинтез та мітохондріальний комплекс III 

паразитів, шляхом зв'язування з сайтом окиснення убіхінону (Qo) [182, 184, 

186]. Таким чином, атоваквон перериває електронтранспортний ланцюг 

паразитів (ЕТЛ) і синтез піримідину. Атоваквон-прогуаніл (Маларон) 

використовують для профілактики і лікування тропічної малярії [104, 131, 

151]. Парваквон і бупарваквон – 2-гідрокси-1,4-нафтохінони заміщені в 

положенні С3, використовуються в якості лікарських засобів для лікування 

пневмонії, викликаної Pneumocystis jirovecii F., токсоплазмозу, малярії та 

лейшманіозу [111], що підкреслює важливість цього класу сполук. 

Відомо, що 1,4-нафтохінон – фармакофор, котрий входить до 

молекулярної структури антибіотичних препаратів природного походження: 

кінаміцину А, В, С, D (вперше синтезований 2006 році), рифампіцину, 

рифаміцину, тощо [143]. Фрагмент карбазолу та хінонові похідні входять до 

складу антибіотику широкого спектру дії - бензо[b]карбазолохінон 

ціанаміду (кінаміцин D, KD), виділеного із штаму Streptomyces 

murayamaensis, який застосовується у боротьбі із туберкульозною паличкою 

та деякими інфекційними збудниками [50]. Відомо, що алкалоїди та 

сполуки природного походження, які містять в своєму складі фрагмент 

карбазолу, відіграють важливу роль у відкритті нових протитуберкульозних 

препаратів проти високорезистентних штамів Mycobacterium tuberculosis Z. 

[187]. Їх також застосовують при лікуванні захворювань, викликаних 

бактеріями, грибками та найпростішими [114, 124, 155]. 

Сполуки на основі 1,4-нафтохінону, зокрема плюмбагіну, застосовують 

проти трипаносоматид, таких як Trypanosoma spp. та Leishmania spp. Це 

пов'язано з окисно-відновлювальними властивостями нафтохінонової 

сполуки, що викликає зменшення субстрату для трипанотіон редуктази – 

ферменту, важливого в захисті від окиснювального стресу паразитів [148, 

149, 194, 215]. Трипаносоматиди мають НАДФ-залежний дисульфідний 

флавопротеїд, названий трипанотіон редуктазою, який відповідає за 
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підтримання трипанотіону (молекула схожа на глутатіон в тіоловій формі). 

Відсутність трипанотіон редуктази в організмах «хазяїнів» − ссавців і 

високої чутливості паразитів до окиснювального стресу, роблять цей 

фермент потенційною мішенню для нових протипаразитарних лікарських 

засобів [79, 162, 210]. Відповідно до окисно-відновних властивостей 1,4-

нафтохінонів ці сполуки є субстратами для трипанотіон редуктази, 

запобігаючи відновленню трипанотіону та пригніченню її активності [74, 

182, 184].  

Токсичність цих препаратів у порівнянні з їхньою антибактеріальною 

активністю часто перешкоджає їх використанню в якості антибіотиків для 

лікування інфекційних захворювань. 
 

1.6.2. Протизапальні та антиалергічні властивості 

 

Похідні 1,4-нафтохінону є потужними інгібіторами індуцибельної 

синтази нітроген (ІІ) оксиду (iNOS) та діють шляхом блокування 

зв’язування транскрипційного фактора NF-kB з промотором, в той час як 

природні сполуки, такі як вітамін К чи плюмбагін демонструють 

протизапальні ефекти, шляхом пригнічення NF-кВ активації [164, 170, 199, 

205]. Шиконін (5,8-дигідрокси-3(1-гідрокси-4-метилпент-3-ініл)-1,4-

нафтохінон) безпосередньо інгібує всі ізоформи NOS [212]. Літературні дані 

[204] засвідчують, що шиконін інгібує сигнал-регульовану кіназу (ERK1 та 

ERK2), один із сигнальних шляхів MAPK-кінази, що приймає участь в 

активації T-клітин, впливає на експресію фактора некрозу пухлин (TNF) та 

активність мієлопероксидази в мишей з гострим панкреатитом [172]. Крім 

того, під час лікування мишей з індукованим гострим набряком вуха, за 

допомогою даного препарату, виявлено що він зменшує активність 

тканинного активатора плазміногену [72], сприяє руйнуванню хряща в 

мишей з артритом, індукованим колагеном, та зменшує синтез 

прозапальних цитокінів (IL-12 і IL-6) і збільшує протизапальні цитокіни 
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(IL-10 та IL-4) [107], а також зменшує алергічне запалення дихальних 

шляхів в моделі мишачої астми [107]. 

Плюмбагін і юглон інгібують активацію транскрипційного фактора NF-

kB (контролює експресію генів імунної відповіді, апоптозу та клітинного 

циклу) шляхом прямої дії на субодиницю р65 [126, 152]. Вживання 

плюмбагіну сприяє зменшенню набряку лап у щурів зі зниженням вмісту 

прозапальних медіаторів, таких як IL-1, IL-6 [90, 199]. Плюмбагін сприяє 

розвитку клінічних симптомів експериментального автоімунного 

енцефаломієліту в мишей, шляхом регулювання JAK-кінази (Janus Kinase), 

яка фосфорилюванням активує протеїни родини STAT (Signal Transducer and 

Activator of Transcription) [134, 170, 214]. 

В науковій літературі є доволі мало інформації про антиалергічні 

властивості 1,4-нафтохінонів. Проте, менадіонін сприяє зменшенню 

дегрануляції антиген-стимульованих базофільних клітин лінії RBL-2H3 

[139], інгібує переміщення 5-ліпоксигенази (5-LO) з цитоплазми в ядерну 

мембрану, як важливого механізму в лейкотрієновому утворенні [152]. 

Також описані дані про здатність хлорзаміщених похідних 1,4-нафтохінону 

знижувати дегрануляцію тканинних базофілів [113]. Лікування юглоном 

щурів, що були сенсибілізовані алергеном, сприяє поліпшенню алергічної 

патології із зменшенням еозинофілів та експресії ІL-5, гранулоцитарно-

макрофаго-колонійстимулюючого фактора (GM-CFS) без змін в інших 

лейкоцитах [152, 159]. Антиалергічні властивості юглону були пов'язані з 

його здатністю пригнічувати ізомеразу PIN 1, яка регулює диференціювання 

еозинофілів [139, 213].         

 

1.6.3. Протипухлинна активність 

 

На даний час хіноїдні сполуки становлять другий великий клас 

протипухлинних засобів, значна частина представників якого знаходиться 

на різних стадіях клінічного і доклінічного дослідження [122, 132, 134, 200]. 
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Препарати на основі 1,4-нафтохінонів застосовуються для лікування пухлин 

передміхурової залози [94], молочної залози [144], яєчників [200], товстої 

кишки [147], легень [112], шкіри [78], підшлункової залози [120]. 

Результати цих досліджень доводять здатність таких препаратів зупиняти 

розвиток ракових клітин і проявляти слабку цитотоксичність щодо 

псевдонормальної клітинної лінії Vero [136, 173, 200]. 

Протипухлинні властивості похідних 1,4-нафтохінону пояснюють 

наступними властивостями: а) інтеркаляцією – здатністю, завдяки плоскій 

будові молекули, вбудовуватися між парами основ нуклеїнових кислот з 

утворенням комплексу, блокуючи, таким чином, розплітання і, відповідно, 

синтез нових молекул нуклеїнових кислот [129]; б) інгібування активного 

центру топоізомерази І та ІІ; в) інгібуванням транскрипційного фактора NF-

кB [112, 134, 200]. Крім того, похідні 1,4-нафтохінонів, такі як менадіон та 

плюмбагін, можуть також посилювати протипухлинну активність інших 

методів лікування, зокрема радіотерапії [200] та протипухлинний ефект 

інших препаратів [134, 141, 208]. 

Дослідження інгібування активного центру топоізомераз показує, що 

хінонові похідні, такі як 1,4-бензохінон, 1,4-нафтохінон та фенантрохінон, 

виступають інгібіторами їх АТФазних доменів [115]. Раніше повідомлялося, 

що токсичність хінонів обумовлена їхньою електрофільною природою, 

здатність утворювати ковалентні аддукти з білками. Хоча хінони діють як 

електрофіли, або редокс-циклічні агенти, ступінь, до якого ці властивості 

сприяють механізму їх токсичності є нечітким і також значно залежить від 

окремих хімічних властивостей та умов експерименту. Проте 

припускається, що всі хінон-опосередковані взаємодії є виключно 

результатом цих двох механізмів. Хінони виступають інгібіторами 

топоізомерази, гальмуючи утворення зв’язків із субстратом та зниження 

активності ензиму. Одним із багатьох механізмів дії хінонових сполук на 

топоізомеразну активність, може бути пов'язаний з дією цих сполук на АТФ 

гідролізуючі домени, які необхідні для каталітичної активності ферменту 
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[86]. Бендер і співавтори [75] показали, що хінонові сполуки утворюють 

ковалентні аддукти з Cys-392 і Cys-405 HuTopoIIa поза межами АТФ 

гідролізуючого домену.  

Використання молекулярного докінгу з 1,4-бензохіноном,  

1,4-нафтохіноном, 1,2-нафтохіноном, показало, що взаємодія хінонових 

похідних з активним центром топоізомерази сильно схожа до ліганда цього 

ензиму – сполуки AMP-PNP. Крім того, приєднані до 1,2- (орто) або 1,4-

(пара) положення, ароматичні кільця в хіноновій сполуці, беруть участь у 

водневому зв'язку та Ван дер Ваальсовій взаємодії з активними центрами 

ензиму [73, 86]. Енергія взаємодії цих хінонових сполук з АТФазним 

доменом, розташовувалась в такому порядку 1,4-бензохінон >  

1,4-нафтохінон > 1,2-нафтохінон [115]. Отже, отримані дані свідчать про те, 

що інгібування топоізомерази хіноновими похідними відбувається різними 

способами.  

Отже, аналіз літературних даних свідчить про широкий спектр 

біологічної активності різних за складом похідних 1,4-нафтохінону, їх 

вплив на внутрішньоклітинну сигналізацію та протипухлинну активність. 

Попередньо проведені дослідження впливу амінокислотних похідних 

1,4-нафтохінону на динаміку трансмембранного потенціалу та активність Na+, 

K+-АТФази бластомерів зародків в’юна впродовж раннього ембріогенезу [19], 

вказують на їх ембіротоксичні ефекти. Однак, в наукових роботах немає 

обґрунтованої інформації про вплив хінонових сполук на ліпідний профіль 

та стан прооксидантно-антиоксидантної системи зародків, в цей період. 

Тому актуальним є вивчення дії амідних похідних 1,4-нафтохінону та 

вихідної сполуки в їх синтезі (2-хлоро-3-гідрокси-1,4-нафтохінону) на 

ліпідний склад та мембранопов’язані процеси зародкових клітин, що 

дозволить краще зрозуміти механізм їхньої дії на евкаріотичні клітини, 

цитотоксичні ефекти та оптимальні концентрації для розвитку здорових 

клітин. 
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РОЗДІЛ 2 

 

МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕНЬ 

 
2.1. Характеристика ембріонального розвитку зародків в’юна та 

отримання ікри 

 

Об’єктом наших досліджень були яйцеклітини і зародки прісноводної риби 

в’юна Misgurnus fossilis L. 

В’юн широко використовується для дослідження ряду проблем сучасної 

біології розвитку, в тому числі в ембріологічних, біохімічних, біофізичних, 

цитологічних та інших дослідженнях [33, 58, 108, 196]. 

Відомо, що зародки в’юна Misgurnus fossіlis L., в період раннього 

ембріогенезу, є адекватною тест-системою для дослідження впливу 

різноманітних фармакологічних та хімічних чинників на живі організми. 

Відносно коротка тривалість періоду ембріогенезу, легкість отримання 

статевих продуктів і відсутність труднощів в утриманні цих риб у лабораторних 

умовах пояснюють його популярність [14, 55, 108]. 

Яйцеклітини і зародки в’юна Misgurnus fossilis L. отримували і 

запліднювали за методом Нейфаха [48]. В лабораторних умовах риб 

утримували в холодильнику за температури +4–5 °С. Для отримання ікри 

самкам внутрішньом’язово вводили хоріонічний гонадотропін за 24–48 годин 

до проведення експерименту [23, 68]. Запліднення ікри проводили в чашках 

Петрі, додаючи суспензію сперміїв [16]. Потім запліднену ікру відмивали від 

сперміїв і інкубували при температурі 21–22 °С в розчині Гольтфретера. Стадії 

розвитку контролювали візуально під бінокулярним мікроскопом МБС-10 з 

фотографічною насадкою ScopeTek DCM 310-A, 3M. 

Після інкубації зародків, протягом однієї години при температурі 21,5 °С, 

з’являються перші 2 бластомери, борозна першого поділу проходить 

меридіально [93, 108]. У подальшому вік зародків вимірюється величиною τо – 
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умовних одиниць «Детлаф» [22]. Величина τо  – тривалість одного мітотичного 

циклу, в період синхронних поділів бластомерів, становить 31±2 хв. Через 

півтори години після запліднення зародки представлені 4 бластомерами, 

борозна другого поділу проходить теж меридіально, але перпендикулярно 

борозні першого поділу. Через 2 год зародки мають 8 бластомерів, а через 2,5 

години – 16 бластомерів, причому і ці борозни проходять меридіально та 

перпендикулярно попереднім. Через 3 год зародки представлені 32 

бластомерами, але борозна п’ятого поділу проходить паралельно екватору 

жовтка, в результаті чого на анімальному полюсі утворюється «шапочка», 

тобто бластодиск, клітини якого ще не відділені від жовтка мембранами [108, 

153, 175, 188]. Після 3 год клітини нижнього шару торкаються жовтка 

безпосередньо своєю базальною частиною, а верхні оточені з усіх боків 

плазматичними мембранами. Вперше з’являються якісні відмінності між 

бластомерами [68, 93]. На наступній стадії дроблення зародок має 64 

бластомери, які розташовані в 2–3 шари і утворюють «високу шапочку». Через 

4 години після запліднення зародки мають 128 бластомерів, через 5 годин – 512 

бластомерів, які утворюють морулу. Після цієї стадії поділу відбувається 

десинхронізація каріокінезу в різних клітинах, а на стадії ХІ поділу формується 

рання бластула – шапочка бластомерів здіймається над жовтком, зовнішні 

бластомери утворюють епібласт. На цій стадії починається асинхронний поділ 

ядер, падає мітотичний індекс. Починається інтенсивний синтез РНК і зростає 

морфогенетична функція ядер [93, 108, 153]. Саме на цій стадії – через 6 год 

після запліднення – починається десинхронізація коливань ТМП, яка співпадає 

з десинхронізацією поділів ядер, ця стадія розвитку (1024 бластомери) була 

останньою в наших дослідженнях. 

Дослідження проводили на зародках прісноводної риби в’юна Misgurnus 

fossilis L. через 60, 150, 210, 270 і 330 хв після запліднення яйцеклітин. 

Використовували зародки під час стадій, які відповідають першому (2 

бластомери), четвертому (16 бластомерів), шостому (64 бластомери), восьмому 

(256 бластомерів) і десятому дробленню зиготи (1024 бластомери). Для кожної 
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серії експериментів формували чотири групи ембріонів. Одна з груп слугувала 

контролем, інші піддавалися впливу похідних 1,4-нафтохінону (2-хлоро-3-

гідрокси-1,4-нафтохінон, ФО-1 та ФО-2). Контрольні та дослідні групи зародків 

розвивались в різних чашках Петрі в один і той же самий час. 

При дослідженні впливу хінонових похідних за умов «in vivo» 

використовували 2-хлоро-3-гідрокси-1,4-нафтохінон, ФО-1 та ФО-2 у 

концентраціях 10-7, 10-6, 10-5 М, які додавали у середовище інкубації зародків 

після запліднення та інкубували до моменту відбору проб з метою отримання 

бластодерм та фракцій плазматичних мембран. На зародках, які розвивались за 

наявності в середовищі інкубації 2-хлоро-3-гідрокси-1,4-нафтохінону, ФО-1 та 

ФО-2 вивчали морфологічні та ультраструктурні зміни бластомерів, ліпідний 

профіль, досліджували зміну інтенсивності процесів ліпопероксидації 

бластомерів (ТБК-ПП), активність ферментів антиоксидантної системи (СОД, 

КАТ, ГПО) та функціонування іонтранспортних ферментних систем: Mg2+-

залежних Na+, K+- та Са2+-ATФаз. 

Для вивчення змін інтенсивності процесів ліпопероксидації бластомерів 

(ТБК-ПП), активності ферментів системи антиоксидантного захисту (СОД, КАТ, 

ГПО) та функціонування іонтранспортних систем: Mg2+-залежних Na+, K+- та 

Са2+-ATФази. В умовах дослідження впливу 2-хлоро-3-гідрокси-1,4-

нафтохінону, ФО-1 та ФО-2 in vitro в інкубаційні середовища досліджуваних 

ферментів на 10 хв додавали сполуки з отриманням кінцевих концентрацій 10-7, 

10-5 та 10-3 М. Одночасно додавали відповідно до методик, гомогенат чи 

мембранну фракцію інтактних зародків в’юна на стадії 2, 16, 64, 256 та 1024 

бластомерів. 

 

2.2. Комп’ютерний скринінг прогнозованої біологічної активності 

похідних 1,4-нафтохінону 

 

Пошук нових перспективних біологічно активних сполук включає в себе 

кілька критеріїв: окрім певної біологічної активності, речовина повинна 
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володіти мінімальною кількістю побічних ефектів та токсичних властивостей, а 

також певними фармакологічними характеристиками. Програмний прогноз 

біологічної активності може здійснюватися як для відомих, так і для нових 

сполук, що допомагає відкидати безперспективні сполуки на початкових 

стадіях дослідження. 

Досить перспективним напрямком для реалізації поставлених завдань є 

використання комп’ютерного прогнозування біологічної активності сполук за 

допомогою програми PASS (Prediction of Activity Spectra for Substances). 
Комп’ютерна програма PASS дозволяє передбачити спектр біологічної 

активності органічних сполук (з молекулярною масою від 50 до 1250 Да) на 

основі їхніх структурних формул. Оцінка базується на аналізі взаємозв’язку 

структури та активності широкого набору фармакологічних речовин на різних 

етапах клінічних і доклінічних досліджень, та сполук з відомою токсичністю 

[102].  

Передбачення біоактивності сполуки за допомогою програми PASS 

відбувається шляхом порівняння структури нової сполуки зі структурою 

відомого біологічно активного об’єкта із бази даних PASS, яка безперервно 

оновлюється. Отже, активність, в значній мірі, залежить від структурного 

характеру молекул [63, 169]. Як зразки для тестування біологічної активності 

використовують об’єкти з бібліотеки синтезованих органічних сполук. З цією 

метою також застосовують молекули генеровані in silico [63, 102]. Це 

забезпечує можливість розвитку шляхів синтезу нових фармакологічно 

активних сполук. Під час інтерпретації результатів прогнозу слід враховувати, 

що основні фармакологічні ефекти і механізми дії відображають взаємодію 

органічної сполуки з біологічним об'єктом (тест-системи або тіла пацієнта), а 

оцінка побічного ефекту, більшою мірою, базується на клінічних 

спостереженнях. Отже, прогноз основних фармакологічних властивостей і 

побічних ефектів органічної сполуки не є еквівалентними.  

Прогноз PASS Online передбачає більше 4000 типів біологічної активності 

з середньою точністю 95 %, що значно вищий, порівняно з іншими веб-
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ресурсами, які також прогнозують біологічну активність, використовуючи 

структурні формули органічних сполук [102].  

Таким чином, PASS можна використовувати для прогнозу типів 

біологічної дії як для існуючих сполук, так і для сполук, синтез яких 

планується. Беручи до уваги, що розрахунок спектру біологічної активності для 

сполук займає приблизно 5 хвилин, застосування програми PASS належить до 

ефективних методів для прогнозування активності багатьох сполук. 

Нами було застосовано програму PASS для прогнозу біологічної 

активності похідних 1,4-нафтохінону, а саме: 2-хлоро-3-гідрокси-1,4-

нафтохінону, ФО-1 та ФО-2.  

 

2.3. Виділення і очищення бластодерм зародків в’юна 

 

Костисті риби є зручним об’єктом для дослідження, оскільки мають 

яйцеклітини телолецитальної будови, що дозволяє максимально чисто 

відокремити бластодерму ікри від жовтка. 

Виділення бластодерми із зародків та їхню дисоціацію до ізольованих 

клітин проводили за методикою Бериташвили Д. Р. [14]. 

Ікру без оболонок попередньо відмивали декілька разів безкальцієвим 

розчином Стейнберга (5 мМ буфер трис-Сl (рН = 7,4), 120 мМ NaCl, 1,3 мМ 

КСl, 2 мМ MgSO4·7H2O). Потім поміщали в центрифужні пробірки, в яких, 

попередньо, з допомогою нашарування, створювали градієнт сахарози: нижній 

шар має концентрацію 0,5 М, верхній – 1 М. У градієнті сахарози ікра 

занурюється на межі між шарами і в такому стані центрифугували 2–3 хв при 

6500 g. Такої швидкості достатньо для того, щоб бластодерми відділилися від 

жовтка. Ізольовані бластодерми переміщаються в верхній шар сахарози, а 

жовток осаджується на дно пробірки. Ізоляти забирали із сахарози кінчиком 

піпетки і відмивали безкальцієвим розчином Стейнберга (у співвідношенні 

1:10), залишали відстоювати 5 хв і потім повторювали процедуру 2 рази [41]. 
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Виділення гетерогенної фракції плазматичної мембрани (ПМ) із клітин 

зародків в’юна здійснювали за 0–4 °С [41]. Клітини, зібрані центрифугуванням 

при 100 g протягом 2 хв, суспендували в десятикратному об’ємі безкальцієвого 

розчину Стейнберга. Гомогенізацію проводили за допомогою гомогенізатора 

Поттера-Ельвенгейма в розчині, котрий містив 10 мМ трис-Сl (рН = 7,4), 5 мМ 

MgСl2, 130 мМ КСl (далі позначається як ТМК) до руйнування не менше 95 % 

клітин. До ТМК додавали сахарозу до кінцевої концентрації 40 % (густина 1,18) 

після чого суміш центрифугували 20 хв при 10 000 g. Надосадову рідину, в якій 

знаходилась гетерогенна фракція ПМ, відбирали, а осад, котрий містив ядра та 

інші субклітинні компоненти з густиною вище 1,18 відкидали [41, 51]. 

Слід зазначити, що на вихід ПМ суттєвий вплив здійснює спосіб 

зберігання клітин зародків в’юна і режим їхньої обробки. Оптимальним є 

збереження ізольованих клітин не більше 12–14 годин у безкальцієвому розчині 

Стейнберга в холодильнику [39]. Після їхньої гомогенізації процес очищення 

мембран необхідно завершити в один день. Збереження клітин, гомогенату чи 

продуктів на проміжних етапах очищення суттєво понижує вихід мембран, 

який визначається по кількості білка. Очищені ПМ можна зберігати при -20− 

-70 °С тривалий час [90]. 

 

2.4. Визначення вмісту ТБК-позитивних продуктів 

 

При визначенні вмісту ТБК-позитивних продуктів до 0,1 мл гомогенату 

зародків (розведення 1:1) додавали 3 мл 10 мМ К-Na фосфатного буфера, 

приготованого на 125 мМ KCl (pH=7,4), та 0,5 мл 1 мМ KMnO4. Для індукції 

ПОЛ двічі, з інтервалом у 10 хв, додавали по 0,5 мл 10 мМ FeSO4. Реакцію 

припиняли 20 % трихлороцтовою кислотою (ТХО), відцентрифуговували. До 2 

мл супернатанту додавали 0,5 мл 1н НCl і 1 мл 0,7 мМ ТБК (2-тіобарбітурової 

кислоти) та інкубували на водяній бані за температури 95–100 ?С протягом 

20 хв. Після охолодження в пробірки вносили 3 мл бутанолу, центрифугували 
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протягом 10 хв при 1 500 g [60]. Екстинкцію вимірювали у верхньому 

бутаноловому шарі при λ=532 нм. Обрахунок проводили за формулою: 

 

 
CV
VVE






21 продукти позитивні-ТБК  [мкмоль/мг білка], 

 

де Е – екстинкція дослідної проби;  – молярний коефіцієнт екстинкції, 

рівний 156000 М-1см-1, в розрахунках використовували значення мілімолярного 

коєфіцієнта екстинкції, виражене як 156 см2/мкмоль; V1 – об’єм бутанолу; V2 – 

об’єм проби; V – об’єм супернатанту; С – концентрація білка в супернатанті. 

 

2.5. Методи визначення активності ферментів антиоксидантного 

захисту 

 

У зародках в’юна, за впливу ФО-1, ФО-2 та 2-хлоро-3-гідрокси-1,4-

нафтохінону, визначали активність ферментів АОС, зокрема, 

супероксиддисмутази (СОД), каталази (КАТ), глутатіонпероксидази (ГПО).  

 

2.5.1. Визначення активності супероксиддисмутази  

 

Активність СОД вимірювали додаючи у дослідну пробу 1 мл реактиву С, 

який містив рівні об’єми 0,08 мМ ЕДТА та 0,1 М фосфатного буферу (рН=7,8), 

доведеного до рН≥10 ТЕМЕДом, 2,3 мл дистильованої Н2О, 0,1 мл гомогенату 

(розведеного 1:100) та 0,1 мл 1,4 мкМ кверцетину, приготованого на 

диметилсульфоксиді та розведеного гарячою дистильованою водою у 

співвідношенні 1:10. Контрольна проба містила 1 мл реактиву С, 2,4 мл 

дистильованої Н2О, 0,1 мл кверцетину [32]. Вимірювання проводили на 

спектрофотометрі при λ=406 нм відзразу після додавання кверцетину та через 

20 хв. Розрахунок здійснювали за формулою: 
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  .] ·/ D') · [(D' - D''AСОД 4929100 [од. акт. / хв·мг білка], 

де АСОД – активність супероксиддисмутази; D’= Eк вих. – Едослід 20 хв; D’’ = 

Едосл вих. – Едосл 20 хв, D – значення оптичної густини; Е – екстинкція.  

 

2.5.2. Визначення активності каталази 

 

При визначенні активності КАТ реакцію запускали додаванням 0,1 мл 

гомогенату (розведеного у співвідношенні 1:10) та 2 мл 0,03 % розчину Н2О2. 

Контрольна проба містила 1 мл 4 % розчину (NH4)2MoO4 та 2 мл 0,03 % мл 

Н2О2, 1 мл 0,25н Н2SO4 та 0,1 мл  гомогенату. Реакцію у дослідній пробі 

припиняли через 10 хв додаванням 1 мл 0,25н Н2SO4 та 1 мл 4 % розчину 

(NH4)2MoO4, приготованого на 0,025н Н2SO4. Проби центрифугували 10 хв. при 

10 000 g. Кількість утвореного забарвленого комплексу у холостій та дослідній 

пробах визначали фотометрично при довжині хвилі 410 нм [29]. Кількість білка 

у кожній пробі визначали за методом Lowry O.H. et al. [150]. Активність КАТ 

визначали за формулою: 

ltC
nVEAКАТ 





 [мкмоль Н2О2/хв. мг білка], 

де АКАТ – активність КАТ, ΔЕ – різниця екстинкції холостої та дослідної 

проб; V – загальний об’єм суміші в кюветі; n – розведення вихідного екстракту; 

ε – молярний коефіцієнт екстинкції комплексу Н2О2 з (NH4)2MoO4  рівний 22200 

М-1см-1, в розрахунках використовували значення мілімолярного коєфіцієнта 

екстинкції 22,2 см2/мкмоль; С – концентрація білка в гомогенатах; t – час 

реакції; α – об’єм зразка; l – довжина оптичного шляху. Отримані результати 

виражали в мкмоль Н2О2/хв.·мг білка. 

 

2.5.3. Визначення активності глутатіонпероксидази 

 

Мірою активності ферменту глутатіонпероксидази є швидкість окиснення 

глутатіону в присутності гідропероксиду третинного бутилого спирту. 
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Концентрацію відновленого глутатіону до і після інкубації визначали 

колориметрично. В основі розвитку кольорової реакції лежить взаємодія SH-

груп із 5,5′-дитіобіс-(2-нітробензойною) кислотою (ДТНБК) з утворенням 

забарвленого продукту – тіонітрофенільного аніону (ТНФА). Кількість 

останнього прямо пропорційна кількості SH-груп, які прореагували із ДТНБК 

[46]. 

Для визначення активності ГПО, 0,1 мл гомогенату інкубували при 37 °С 

протягом 10 хвилин з 830 мкл 0,1 М буферу трис-HCl (рН 8,5), який містив  

6 мМ ЕДТА, 12 мМ азиду натрію (NaN3) і 4,8 мМ G–SH. Після цього до проб 

додавали 70 мкл 20 мМ гідропероксиду трет-бутилу та інкубували протягом 5 

хв. Реакцію зупиняли 20 % ТХО. Проби центрифугували при 8 000 об./хв. До 

0,1 мл супернатанту додавали аналогічний об’єм реактиву Елмана (0,01 М 

розчин 5,5'-дитіобіс-2-нітробензойної кислоти на метанолі) та 2 мл 0,1 М 

буферу трис-HCl (рН 8,5), все інкубували 5 хв, проби фотометрували у кюветі, 

із довжиною оптичного шляху 1 см при 412 нм. Контрольна проба відрізнялася 

тим, що дослідний зразок вносили безпосередньо перед осадженням білків.  

Із урахуванням розведення біологічного матеріалу в даній методиці та 

коефіцієнта молярної екстикції тіонітрофенольного аніону при 412 нм – 11400 

М-1·см-1, розраховували активність ГПО в мкМ використаного в реакції за 

формулою [46]: 

ltCV
baEАГПО 



superгомогенату V , де 

АГПО – активність глутатіонпероксидази; ΔЕ – різниця екстинції за час 

реакції; α – об’єм трис-HCl буфера, гідропероксид трет-бутилу, розчину ТХО; 

b  – об’єм супернатанту, трис-HCl буфера та реактиву Елмана;   – молярний 

коефіцієнт екстинкції тіонінтрофенільного аніона, дорівнює 11400 М-1·см-1, у 

розрахунках використовували мілімолярний коефіцієнт екстинкції, виражений 

як 11,4 см2/мкмоль; Vгомогенату – об’єм зразка (0,1 мл); Vsuper – об’єм супернатанту 

(20 мкл); С – концентрація білка, мг/мл; t – час реакції; l – довжина оптичного 

шляху (1 см). 
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Кількість білка у кожній пробі визначали за методом Lowry O.H. et al. 

[150]. 
 

2.6. Методи визначення активності іонтранспортних АТФ-гідролаз 

у фракції плазматичних мембран зародків в’юна 

 

Роботу аденозинтрифосфатаз (Nа+, K+- та сумарної Са2+, Mg2+-залежної 

АТФаз), які, разом із гідролізом АТФ, біохімічно зв`язані з механізмами 

генерації потенціалів як збудливих, так і незбудливих ПМ [55], у фракції 

плазматичних мембран зародків в’юна визначали за різницею їхніх 

активностей. 

У ході експерименту використовували розчини наступного складу:  

 3 мМ АТФ-Na2, приготованого на 50 мМ трис-Cl буфері (рН=7,4); 

 1 мМ уабаїну, приготованого на 50 мМ трис-Cl буфері (рН=7,4); 

 10 % (ТХО); 

 ацетатний буфер (рН 4,5); 

 2% (NH4)2MoO4 в 0,05н H2SO4 і 0,001н CuSO4; 

 2% аскорбінової кислоти; 

 стандартний розчин KH2PO4 (20 мкг Фн в 1 мл). 

1. Одержані зразки розводили так, щоб в 0,1 мл проби вміст білка не 

перевищував 100–250 мкг (кількість білка визначали за методом Лоурі [150]).  

Перед початком експерименту аліквоти суспензії мембранного препарату 

переносили в стандартне середовище інкубації наступного складу (ммоль/л): 

NaCl –30,0; KCl –125,0; MgCl2 – 3,0; трис-Cl – 50,0 (рН=7,4; t= 23 оС). У пробірки 

вносили по 0,1 мл однієї і тієї ж проби, додавали 0,1 мл розчину діючої 

речовини, та доводили до 1 мл інкубаційним середовищем. АТФ-гідролазну 

реакцію ініціювали додаванням 0,1 мл 3 ммоль/л АТФ та інкубували 15 хв при t 

= 23 оС. Na+, K+-ATФазну активність визначали за різницею між вмістом Фн у 

середовищі при додаванні та за відсутності уабаїну (1 ммоль/л). 

2. Для визначення сумарної Ca2+, Mg2+-АТФазної активності мембран 
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зародків в’юна аліквоти постмітохондріального супернатанту, отриманого за 

вищенаведеною методикою, який містив везикули ПМ та мембрани 

ендоплазматичного ретикулуму (ЕПР), аналогічно інкубували у стандартному 

середовищі інкубації такого складу, ммоль/л: NaCl – 30,0; KCl – 125,0; MgCl2 – 

3,0; CaCl2 – 0,01; трис-Cl – 50,0 (рН=7,4; t=23 оС); АТФ – 3,0 [62]. Питому 

сумарну активність Ca2+, Mg2+-АТРази визначали за умов додавання до цього 

середовища відповідних інгібіторів: 1 ммоль/л уабаїну (інгібітор Na+, K+-АТРази 

плазматичної мембрани [34] та 1 ммоль/л NaN3 (інгібітор АТФаз мітохондрій 

[17]).  

3. Для припинення гідролізу й осадження білка в пробірки додавали 10 

% ТХО (у співвідношенні 1:1), 1,5 мл ацетатного буферу – для нейтралізації 

ТХО (рН=3,9-4,0), 0,2 мл 2% молібдату амонію і 0,2 мл 2% свіжоприготованої 

аскорбінової кислоти. Проби перемішували і залишали за кімнатної 

температури на 20 хв для розвитку забарвлення. Після закінчення цього терміну 

вимірювали величину екстинкції на спектрофотометрі, при довжині хвилі 700 

нм. По калібрувальній кривій, через величину екстинції, визначали вміст 

неорганічного фосфату (Фн) у пробі. Питому активність АТФазної системи 

зародків оцінювали за різницею вмісту Фн, що утворився в середовищі інкубації 

різного складу за наявності та відсутності фрагментів мембран з урахуванням 

поправки на вміст ендогенного Фн у мембранному препараті й виражали в 

мкмолях Фн  у перерахунку за год на 1 мг білка [44], розраховували за формулою: 
 

A = 6 Фн /аМt, 

 

де: Фн – вміст фосфату в пробі, визначений за калібрувальною кривою; а – 

вміст білка в пробі; М – молекулярна маса фосфату. 
 

2.7. Електронно-мікроскопічне дослідження клітин зародків в’юна 
 

Зародки в’юна, на стадіях 2 бластомерів та на 6-ій годині розвитку 

фіксували 1,5 % розчином глутарового альдегіду в 0,2 М какодилатному буфері 
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(рН 7,2) при t = 4°С, протягом 1 год. Зразки промивали какодилатним буфером і 

додатково фіксували 2 %-м розчином тетраоксиду осмію в тому ж буфері 

протягом 1 год (t = 4 °С). Препарати відмивали від фіксаторів і зневоднювали в 

етиловому спирті зростаючих концентрацій (50°, 70°, 90° і 100°). Додатково 

зневоднювали пропілен оксидом, який змінювали двічі, і поміщали в епоксидну 

смолу епон-812 [27]. 

Зрізи отримували за допомогою ультрамікротома УМТП-6, 

використовуючи алмазний ніж, контрастували 2 %-м розчином уранілацетату, 

протягом 15 хв, і додатково цитратом плюмбума за Рейнольдсом [45]. 

Зрізи переглядали і фотографували за допомогою електронного 

трансмісійного мікроскопа ПЕМ-100. 

 

2.8. Метод визначення загального ліпідного складу яйцеклітин та 

зародків в’юна 

 

Загальне ліпідне екстрагування із яйцеклітин та зародків в’юна 

здійснювали згідно модифікованої методики Блайя та Даєра [80, 109]. До 

кожного 1 мл гомогенату яйцеклітин чи зародків додавали 3,75 мл суміші 

хлороформу та метанолу у співвідношенні 1:2, добре струшували на вортексі, 

протягом 10 хв. Згодом пробірки піддавали дії ультразвуку 15 хв при +4 °C, для 

підвищення екстракції метаболітів. Отриману суспензію відділяли шляхом 

центрифугування при 10 000 g, протягом 10 хв за кімнатної температури, для 

отримання двофазної системи (водна – зверху, органічна – знизу). В 

подальшому 0,5 мл ліпідної фракції відбирали в нові пробірки та проводили 

підготовку зразків, шляхом дериватизації з 0,15 мл MSTFA (37 °C ? 16 годин) 

та розчинення в метанолі. 

Розділення та ідентифікацію ліпідних компонентів виконували, 

використовуючи хромато-мас-спектрометр фірми Agіlent Technologies, що 

складається із газового хроматографа 6890N та мас-селективного детектора 

5975В. Умови хроматографічного розділення: колонка капілярна НР- 5ms 
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довжиною 30 м і внутрішнім діаметром 0,25 мм, фазою 0,25 мкм. Початкова 

температура термостата колонки – 50 °С; витримка при початковій температурі 

2 хвилини; програмоване зростання температури від 50 до 200 °С із швидкістю 

10°С/хв; від 200–300 °С із швидкістю 20 °С/хв. Ізотерма кінцевої температури 

складає 8 хвилин. Газ-носій гелій із швидкістю потоку 1,0 мл/хв з подачою 

проби автоматичним інжектором 7683В в кількості 1мкл, та розділення потоку 

(Split) 20:1. Детектор масселективний, температура інтерфейсу 280 °C, іонізація 

– електронним ударом, енергія іонізації – 70 eВ, температура іонного джерела – 

230 °C, температура квадруполя – 150 °C, збір даних 0,5 секунди в діапазоні 

мас 30–500 m/z. 

 Вміст кожного компонента розраховували шляхом порівняння його площі 

піку до площі стандарту. Ідентифікацію продуктів проводили шляхом 

порівняння з каталогами мас-спектрів Wiley та NIST 2008, за допомогою 

програми AMDIS. 

 

2.9. Матеріали та обладнання  

 

У роботі використовували лабораторне обладнання: центрефуги Pico 17 

(Thermo Fisher Scientific, США) та MPW 310 (Mechanica, Польща), 

мікродозатори різник об’ємів (Thermo Fisher Scientific, США), мікроскоп МБС -

10 (Ломо, СССР), спектрофотометр Specord M-40 (Carl Zeiss, Німеччина), 

хромато-мас-спектрометр Agіlent 6890N/5975В (Agіlent Technologies, США). 

Для дослідження були використані наступні хімічні реактиви: Трис-HCl 

(Ambion, CША), ЕДТА (Invitrogen, США), N,N,N′,N′-тетраметилетилендіамін 

(Fluka, Німеччина), сахароза (Sigma, США), EGTA (Acros, США), уабаїн (Fluka, 

США), азид натрію (Acros, США), пропіленгліколь (Lyondell, Франція). Для 

фіксації зразків та приготування зрізів до електронно-мікроскопічних 

досліджень використовували какодилатний буфер (Sigma, США), смолу Epon-

812 (Fluka, США). Всі інші реактиви були вітчизняного виробництва 
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кваліфікації хч. та чда. Розчини приготовлені на бідистильованій деоінізованій 

воді. 

Стимуляцію риб проводили гонадотропіном хоріогонічним виробництва 

Московського ендокринного заводу. 

 

2.10. Статистичний аналіз експериментальних даних 

 

Результати досліджень статистично опрацьовували з обчисленням середніх 

арифметичних величин (М), стандартної похибки (m) з використанням 

програмного пакета для персональних комп’ютерів Microsoft Office Excel 2010. 

Для оцінки достовірності різниці між статистичними характеристиками 

двох альтернативних сукупностей даних обраховували коефіцієнт Стьюдента. 

Достовірною вважалася різниця, при показнику р≥0,95 (або рівні значущості 

Р<0,05), р≥0,99 (або рівні значущості Р<0,01), р≥0,999 (або рівні значущості 

Р<0,001). Результати обробки представлені у вигляді рисунків. 

Двофакторний дисперсійний аналіз, кореляційний аналіз впливу розчинів 

2-хлоро-3-гідрокси-1,4-нафтохінону, ФО-1 та ФО-2 на функціональні 

параметри зародкових об’єктів проводили за допомогою пакету програм 

статистичної обробки засобами Microsoft Office Excel. Якщо частка впливу ≥ 50 

% це свідчить про пряму чи не опосередковану дію показника на активність 

фермента. 

Для здійснення кластерного аналізу отриманих експериментальних даних 

використовували статистичну програму SPSS Statistics 17. 
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РОЗДІЛ 3 

 

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ 

 

3.1. Біологічна активність похідних 1,4-нафтохінону передбачена за 

допомогою веб-ресурсу PASS Online  

 

За результатами програмних розрахунків PASS отримують два 

показники: 

 Ра (ймовірність біологічної «активності») оцінює ймовірність того, 

що досліджувана структура належить до підкласу активних сполук (тобто, 

структурно схожа на молекули, які входять до групи "активних" в базі 

даних PASS);  

 Рі (ймовірність біологічної «неактивності») оцінює ймовірність 

того, що досліджувана структура належить до підкласу неактивних сполук 

(тобто, структурно схожа на молекули, які входять до групи "неактивних" в 

базі даних PASS).  

Результат прогнозування представлений у вигляді списку активностей з 

наближенням Pa і Pi, побудованому в порядку зменшення залежності (Pa-

Pi)>0. Та є оцінками ймовірності сполуки бути активною та неактивною 

відповідно для кожного виду активності спектру біологічної дії [63]. Алгоритм 

побудови моделей взаємозв’язку структура-активність, на основі речовин 

наявних в базі, та прогнозування активності для нових (які не включені в базу) 

речовин заснований на Баєсових оцінках [63, 102]. Наприклад, при Pa > 0,7 

шанси виявити активність в експерименті досить високі, але знайдені речовини 

можуть виявитися близькими структурними аналогами відомих ліків. Якщо 

вибрати в якості критерію 0,5 < Pa < 0,7, шанси активності в експерименті 

будуть нижчими, але сполуки будуть менш схожі на відомі фармакологічні 

речовини.  
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Згідно з даними прогнозованої біологічної активності PASS 2-хлоро-3-

гідрокси-1,4-нафтохінон володіє широким спектром інгібіторної активності 

відносно великого числа ферментів, може проявляти психотропну дію та 

протипухлинну активність щодо дрібноклітинного раку легень (див. Додаток 

Б). Прогнозована біологічна активність, за допомогою програми PASS для 

амідних похідних (ФО-1) та (ФО-2), вказує на їхню здатність блокувати 

кальцієві канали N-типу, інгібувати зворотне захоплення нейротрансмітерів та 

проникнення мембран, мати протипухлинну активність щодо множинної 

мієломи (див. Додаток Б). Крім того, за допомогою прогнозованої біологічної 

активності амідних похідних ФО-1 та ФО-2 виявлено те, що вони є інгібіторами 

(акцепторами) глюконат 2-дегідрогенази, яка відіграє важливу роль в 

катаболізмі глюкози шляхом Ентнера – Дудорова [38, 183].  

 

Підсумок 

Отже, аналіз отриманих даних, за допомогою комп’ютерних розрахунків 

веб-ресурсу PASS Online показав, що новосинтезовані амідні похідні  

1,4-нафтохінону (ФО-1 та ФО-2) володіють вужчим спектром біологічної 

активності, порівняно з вихідною сполукою їхнього синтезу – 2-хлоро-3-

гідрокси-1,4-нафтохіноном, але є перспективними для подальших досліджень 

зокрема, як протипухлинні препарати щодо множинної мієломи. 

 

3.2 Морфологічні зміни розвитку зародків в’юна за наявності в 

інкубаційному середовищі похідних 1,4-нафтохінону 

 

Ікру в’юна, отриману описаним вище методом (див. розділ 2.1), 

запліднювали в лабораторних умовах, використовуючи чашки Петрі, за 

температури +20 – +21 оС. Досліди на виживання проводили із зародками, які 

інкубували в розчині Гольтфретера (контроль) та в розчині Гольтфретера, що 

містив 2-хлоро-3-гідрокси-1,4-нафтохінон та амідні похідні ФО-1 та ФО-2, в 
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концентраціях від 10-3 до 10-7 М, протягом п’яти діб, від моменту запліднення 

до десяти діб після вилуплення личинок.  

Додавання до середовища інкубації зародків 2-хлоро-3-гідрокси-1,4-

нафтохінону, у концентрації 10-3 М, зумовлює затримку поділу бластомерів 

приблизно на 60 хв, порівняно з контролем. Подальший розвиток зародків у 

середовищі з 2-хлоро-3-гідрокси-1,4-нафтохіноном, у зазначеній концентрації, 

не відповідає розвитку контрольної групи. На стадії 4-х бластомерів 

зафіксована повна затримка розвитку зародків, яка супроводжується 

руйнуванням плазматичної мембрани клітин з подальшим витіканням жовтка у 

перивітеліновий простір. 

За наявності в середовищі інкубації амідних похідних ФО-1 та ФО-2, у 

концентрації 10-3 М також відбувається затримка поділу бластомерів на 45-ій та 

55-ій хвилинах, відповідно. Повне пригнічення розвитку зародків в’юна, 

виявлено на стадії 32-х бластомерів. В цей час відбувається руйнування 

плазматичної мембрани клітин та загибель зародків. Ймовірно, похідні  

1,4-нафтохінону проникають через перивітелінову оболонку і плазматичну 

мембрану, що супроводжується руйнуванням останньої та призводить до 

загибелі зародка [18, 121]. 

Додавання до середовища інкубації 2-хлоро-3-гідрокси-1,4-нафтохінону у 

концентрації 10-4 М, призводить до затримки початку синхронних поділів 

бластомерів на 40 хвилин порівняно з контролем. Подальший розвиток зародків 

припиняється на стадії 16-х бластомерів. Зниження в середовищі інкубації 

концентрації амідних похідних ФО-1 та ФО-2 до 10-4 М, веде до затримки 

поділів бластомерів, приблизно на 30 хвилин для ФО-1, та 45 хвилин для ФО-2. 

Подальший розвиток зародків зупиняється на стадії 64-х бластомерів. Оскільки, 

інкубація зародків у середовищі з розчинами похідних 1,4-нафтохінону за 

концентрацій 10-3 та 10-4 М призводить до зупинки поділу бластомерів, на 

початкових етапах раннього розвитку, для подальших морфологічних 

досліджень нами було використано досліджувані речовини у нижчих 

концентраціях, а саме ˗ від 10-5 до 10-7 М ( див. табл. 1). Нами встановлено, що 
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за дії 2-хлоро-3-гідрокси-1,4-нафтохінону у концентрації 10-5 М, утворення 2-х 

бластомерів зародків в’юна відбувається із затримкою приблизно на 30 хвилин, 

порівняно з контрольними зародками. Подальший розвиток зародків не 

відповідав розвитку контролю. 

Таблиця 1. 
Вплив розчинів 2-хлоро-3-гідрокси-1,4-нафтохінону, похідних ФО-1 і ФО-2 на 

виживання зародків в’юна. Кількість зародків (%), що вижили на 7 добу розвитку 
 

Сполука Концентрація, М 

Кількість особин, що вижили, % 

№ досліду Середній 
відсоток 

виживання 1 2 3 

Контроль 85 82 90 86 

2-хлоро-3-гідрокси-
1,4-нафтохінон 

10-7  57 69 86 71 

10-6  27 36 28 31 

ФО-1 
10-7  67 88 89 82 
10-6  73 68 75 72 
10-5  22 35 29 28 

ФО-2 
10-7  76 77 86 80 

10-6  69 71 73 71 
10-5  25 31 23 26 

 

У личинок в’юна, які вижили у середовищі з 2-хлоро-3-гідрокси-1,4-

нафтохіноном, у концентрації 10-5 М, на першу добу спостерігали затримку 

розвитку та більша частина зародків ставала нерухомими з подальшою 

загибеллю. За впливу новосинтезованих амідних похідних, у концентрації 10-5 

М, утворення 2-х бластомерів зародків відбувається із затримкою, приблизно, 

на 10 хвилин – для ФО-1, та 20 хвилин – для ФО-2 порівняно з контрольними 

зародками. Наступні стадії поділу бластомерів не відповідають часовим нормам 

розвитку контролю, де на 3-тю годину розвитку прослідковується утворення 

64-х бластомерів (6 поділ). Подальша інкубація зародків у середовищі з ФО-1 

та ФО-2, у концентрації 10-5 М, зумовлює затримку розвитку бластомерів та 
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порушення структури їх плазматичної мембрани. Разом з тим, у незначної 

кількості зародків (менше 8 %) виявлено нормальне формування зародкових 

клітин. У личинок в’юна, які вижили у середовищах з ФО-1 та ФО-2, в 

концентрації 10-5 М, на першу добу відбувається затримка розвитку і переважна 

більшість зародків стає нерухомою.  

Подальший розвиток личинок за дії амідних похідних 1,4-нафтохінону у 

досліджуваних концентраціях, характеризується затримкою розвитку та 

зупинкою процесу вилуплення, порівняно з контрольними зародками, на 3-ю 

добу розвитку. У більшості досліджуваних личинок, на третю добу після 

вилуплення, та в подальшому розвитку, виявлено зміни у хвостовому відділі, 

який був коротшим, порівняно з інтактними рибами, також має місце незначне 

збільшення розмірів голови. Личинки малорухливі, в окремих із них порушена 

координація рухів, спостерігався набряк перикарда. 

Зменшення концентрації 2-хлоро-3-гідрокси-1,4-нафтохінону, у 

середовищі інкубації зародків до 10-6 М, зумовлює затримку часу розвитку 

зародків, порівняно з контролем. В таких зародків спостерігається порушення 

структури плазматичної мембрани. Подальша інкубація зародків у середовищі, 

що містило 2-хлоро-3-гідрокси-1,4-нафтохінон, супроводжується затримкою 

розвитку, причому цей процес є прогресуючим. У незначної кількості зародків 

в’юна (менше 30 %) виявлено нормальне формування клітин та перехід у 

стадію личинки. Варто відмітити, що розвиток зародків, за впливу вихідної 

сполуки синтезу амідних похідних – 2-хлоро-3-гідрокси-1,4-нафтохінону – в 

концентрації 10-7 М, відповідає розвитку контролю.  

Інкубація личинок в’юна у середовищі з ФО-1 та ФО-2, в концентраціях 

10-6 і 10-7 М, не зумовлює відхилень від норми. Зародки на 3-тю добу розвитку є 

рухливими, мають подовгасту форму тіла, розвинені плавники та зябра, 

виражену пігментацію.  

Підсумок 

Отже, похідні 1,4-нафтохінону в концентраціях 10-3–10-5 М, проявляють 

ембріотоксичну дію, зумовлюючи сповільнення та аномалії розвитку. Це 
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свідчить про здатність досліджуваних похідних 1,4-нафтохінону проникати 

через перивітелінову оболонку і плазматичну мембрану бластомерів. Отримані 

результати вказують, що наявність піперидинової та морфолінової груп у 

молекулах амідних похідних ФО-1 та ФО-2, виявляє менш виражену 

ембріотоксичну дію на розвиток зародків у порівнянні з 2-хлоро-3-гідрокси-1,4-

нафтохіноном. 

Результати досліджень, представлені в розділі 3.2., опубліковані в статті 

[2] та тезах [8]. 

 

3.3. Ліпідний склад зародків в’юна за впливу похідних  

1,4-нафтохінону 

 

Встановлено, що яйцеклітини в’юна містять у значній кількості 

моноацилгіцерол (МАГ) та диацилгіцерол (ДАГ): 5,30±0,20 та 8,20±0,25 

мкмоль/мл гомогенату (рис. 3.1). Серед фосфоліпідної фракції ідентифіковані 

фосфатидилхолін (ФХ), фосфатидилетаноламін (ФЕ), фосфатидилсерин (ФС), 

фосфатидилінозитол (ФІ) та лізофосфатидилхолін (ЛФХ).  

 

  
 
Рис. 3.1. Вміст ліпідів у яйцеклітині в’юна (М ± m, n = 10). МАГ – моноацилгіцерол; 

ДАГ – диацилгіцерол; ФХ – фосфатидилхолін; ФЕ – фосфатидилетаноламін; ФС – 

фосфатидилсерин,ФІ – фосфатидилінозитол; ЛФХ – лізофосфатидилхолін. 
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Варто відмітити, що серед фосфоліпідів в яйцеклітині переважаючу 

кількість становить фосфатидилхолін – 2,60±0,15 мкмоль/мл гомогенату. Крім 

того, в яйцеклітині присутній високий рівень холестеролу – 4,50±0,15 

мкмоль/мл гомогенату. Нами виявлено, що в контрольній групі зародків в’юна, 

на стадії 2 бластомерів кількість МАГ та ДАГ значно зменшується та, 

відповідно, становить 4,10±0,20 та 6,20±0,25 мкмоль/мл гомогенату (рис. 3.2 А, 

Б). 

 

 А 

 Б 
 

Рис. 3.2. Вміст моноацилгіцеролу (А) та диацилгіцеролу (Б) у зародках в’юна на окремих 

стадіях розвитку, за впливу 2-хлоро-3-гідрокси-1,4-нафтохінону, ФО-1 та ФО-2  (М ± m, n = 10) у 

концентрації 10-5 М.  

Тут і надалі: * – р≥0,95; ** – р≥0,99, *** – р≥0,999 – достовірні зміни, порівняно з контролем  
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Як відомо з повідомлень науковців, зменшення кількості МАГ та ДАГ 

починається після запліднення яйцеклітини, що обумовлено їхнім 

використанням в акросомній реакції, залученням до процесів злиття мембран 

сперматозоїда та яйцеклітини, використанням під час синтезу везикул навколо 

ДНК сперматозоїда [171, 190]. Також високий рівень ДАГ потрібний для 

стимулювання активності протеїнкінази С [130, 190]. На вказаній стадії 

розвитку кількість фосфатидилхоліну в зародках в’юна знижується, порівняно з 

ооцитами, та становить 1,50±0,15 мкмоль/мл гомогенату (р0,95) (рис. 3.3 А).  
 

А 

Б 
 

Рис. 3.3. Вміст фосфатидилхоліну (А) та фосфатидилетаноламіну (Б) у зародках в’юна 

на окремих стадіях розвитку, за впливу 2-хлоро-3-гідрокси-1,4-нафтохінону, ФО-1 та ФО-2 

(М ± m, n = 10) у концентрації 10-5 М 
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Отримані результати узгоджуються з дослідженнями, проведеними на 

ембріонах шпорцевої жаби Xenopus leavis W. та прісноводної риби Даніо реріо 

Danio rerio H. [118, 171]. Це може бути пояснено тим, що під дією фосфоліпази 

D, фосфатидилхолін після запліднення гідролізується до ряду біологічно 

активних речовин, зокрема фосфатидної кислоти, холіну та використовується в 

синтезі нових фосфоліпідів.  

На етапі розвитку зародків 2 бластомери кількість фосфатидилетаноламіну 

та фосфатидилсерину, порівняно з яйцеклітинами, не зростає та становить 

0,35±0,05 і 0,80±0,08 мкмоль/мл гомогенату, відповідно (див. рис. 3.3 Б, 3.4 Б).  

В результаті проведеного дослідження встановлено, що на стадії 2 

бластомерів кількість фосфатидилінозитолу в зародках в’юна становить 

0,50±0,02 мкмоль/мл гомогенату (рис. 3.4 А). 

Згідно даних літератури, фосфатидилінозитол в яйцеклітинах та зародках 

шпорцевої жаби наявний в невеликій кількості [171]. Це, як припускають 

автори, зумовлено активацією фосфоліпази C. Вона гідролізує 

фосфатидилінозитол на два вторинних медіатори – інозитолтрифосфат та 

диацилгліцерол, які використовуються в наступних етапах сигнальних шляхів, 

зокрема для модуляції кальцієвих каналів ендоплазматичного ретикулума та 

протеїнкінази С [81, 190]. 

Вміст лізофосфатидилхоліну в зародках в’юна контрольної групи на стадії 

на 2 бластомерів, зменшується порівняно з ооцитами та становить 0,60±0,03 

мкмоль/мл гомогенату (рис. 3.5 А). Ймовірно лізофосфатидилхолін задіяний в 

процесах злиття мембран клітин під час запліднення. Похідні ЛФХ, зокрема 

лізофосфатидилова кислота, є сигнальною молекулою, зв'язується з  

G-білковими рецепторами, стимулює тирозинкіназу та МАРК-кіназу [81, 130].  

Рівень холестеролу, з моменту запліднення, починає спадати на 60-й 

хвилині розвитку і становить 3,80±0,15 мкмоль/мл гомогенату, що може бути 

пов’язано перерозподілом рафтових компонентів (рис. 3.5 А). 

У результаті проведених досліджень на зародках Misgurnus fossilis L., які 

розвивалися за наявності у середовищі інкубації 2-хлоро-3-гідрокси-1,4-
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нафтохінону, амідних похідних ФО-1 та ФО-2, встановлено, що дані сполуки 

впливають на ліпідний склад зародків. 
 

А 

Б 
 

Рис. 3.4. Вміст фосфатидилінозитолу (А) та фосфатидилсерину (Б) у зародках в’юна на 

окремих стадіях розвитку, за впливу 2-хлоро-3-гідрокси-1,4-нафтохінону, ФО-1 та ФО-2 (М ± 

m, n = 10) у концентрації 10-5 М  
 

Встановлено, що дія досліджуваних речовин у концентрації 10-5 М, на 

стадії 2 бластомерів, призводить до зниження вмісту ліпідів усіх досліджуваних 

фракцій (див. рис. 3.2–3.5). Зокрема, за впливу 2-хлоро-3-гідрокси-1,4-

нафтохінону, у концентрації 10-5 М, вміст МАГ та ДАГ знижується приблизно 

на 22 % та 32 %, відповідно (рис. 3.2 А, Б). Новосинтезовані похідні ФО-1 та 
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ФО-2 у зазначеній концентрації також знижують вміст моноацилгліцеролу на 

17 % і 21 % та диацилгліцеролу 25,8 % та 24,2 %, відповідно (рис. 3.2 А, Б). 
 

А 

Б 

 
Рис. 3.5. Вміст лізофосфатидилхоліну (А) та холестеролу (Б) у зародках в’юна на 

окремих стадіях розвитку, за впливу 2-хлоро-3-гідрокси-1,4-нафтохінону, ФО-1 та ФО-2 (М ± 

m, n = 10) у концентрації 10-5 М 
 

Окрім того, 2-хлоро-3-гідрокси-1,4-нафтохінон та похідні ФО-1 та ФО-2 

суттєво впливають на фосфоліпідну фракцію зародків в’юна. Найбільш 

чутливими до досліджуваних сполук, на стадії 2 бластомерів, виявилися 

фосфатидилхолін, фосфатидилінозитол та фосфатидилетаноламін. Вміст ФХ 

становить 0,90±0,17, 1,20±0,11 та 1,10±0,16 мкмоль/мл гомогенату, за дії 

2-хлоро-3-гідрокси-1,4-нафтохінону, ФО-1 та ФО-2 відповідно. Нами виявлено 
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зниження рівня ФІ, за впливу 2-хлоро-3-гідрокси-1,4-нафтохінону на 20 % 

(абсолютний показник рівний 0,40±0,04 мкмоль/мл гомогенату). Вміст ФІ, у 

зародках в’юна за впливу ФО-1 знижується на 10,1±0,1 %, за впливу ФО-2 – на 

14,2±0,1 %. Слід зазначити, що виявлено зміни вмісту фосфатидилсерину, 

лізофосфатидинхоліну та холестеролу, за впливу цих сполук на стадії 2 

бластомерів. Так, додаючи до середовища інкубації 2-хлоро-3-гідрокси-1,4-

нафтохінон, ФО-1 та ФО-2, вміст ЛФС, відповідно, знижується на 16,7±0,2 %; 

20,3±0,1 % та 13,3±0,2 % (рис. 3.5 А). Зміна вмісту холестеролу, за дії 2-хлоро-

3-гідрокси-1,4-нафтохінону та похідних ФО-1 та ФО-2, на 15,80±0,01 %; 

13,60±0,02 % та 10,5±0,01 %, відповідно. 

Нами встановлено, що у зародків контрольної групи, на стадії 16 

бластомерів, кількість моноацилгіцеролу та диацигліцеролу, порівняно з 

попередньою стадією, зростає та становить 4,80±0,17 та 6,20±0,25 мкмоль/мл 

гомогенату, відповідно (рис. 3.2 А, Б). Отримані результати свідчать про те, що 

в клітинах відбуваються процеси дисиміляції фосфоліпідів. Варто відмітити, що 

на вказаній стадії розвитку, на фоні зменшення вмісту фосфоліпідів, кількість 

фосфатидилетаноламіну та фосфатидилсерину в зародках зростає та становить 

0,39±0,06 і 1,1±0,07 мкмоль/мл гомогенату, відповідно (рис. 3.3 Б, 3.4 Б). Це 

узгоджується з даними наукової літератури, отриманими на зародках 

шпорцевої жаби [171]. Зростання кількості цих фосфоліпідів у ранньому 

ембріогенезі, ймовірно пов’язано з їхньою участю в поділі клітин та фолдингу 

білка [101, 190]. На стадії 16 бластомерів рівень холестеролу дещо знижується 

та становить 3,50±0,20 мкмоль/мл гомогенату(рис. 3.5 Б). На цій стадії розвитку 

відмічено, що наявність в середовищі інкубації зародків в’юна 2-хлоро-3-

гідрокси-1,4-нафтохінону, ФО-1 та ФО-2, у концентрації 10-5 М, призводить до 

зниження вмісту ліпідів. Так, за впливу 2-хлоро-3-гідрокси-1,4-нафтохінону, 

рівні моноацилгіцеролу та диацилгіцеролу знижуються на 38,2±0,1 % та 

37,1±0,2 % (рис. 3.2 А, Б). За дії амідних похідних ФО-1 та ФО-2, зафіксоване 

зниження вмісту моноацигліцеролу приблизно на 25 % та 27 %, а 

диацигліцеролу відповідно на 33 % та 35 %, (рис. 3.2 А, Б). Варто відмітити, що 
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на стадії 16 бластомерів, за впливу всіх досліджуваних сполук, виявлена 

тенденція до зниження вмісту фосфоліпідної фракції. Так за пливу 2-хлоро-3-

гідрокси-1,4-нафтохінону, у концентрації 10-5 М, вміст фосфатидилхоліну 

знижується, порівняно з контролем на 46,4±0,2 %, за дії ФО-1 на 21,4±0,1 % та 

ФО-2 на 34,2±0,1 % (рис. 3.3 А).  

В контрольній групі, на етапі розвитку зародків 64 бластомери, кількість 

моноацилгіцеролу та диацигліцеролу різко спадає до значень 4,00±0,18 та 

5,10±0,15 мкмоль/мл гомогенату, що може бути пов’язано з синтезом нових 

фосфоліпідів. На цій стадії розвитку встановлено, що кількість 

фостфатидилхоліну зростає та становить 1,60±0,17 мкмоль/мл гомогенату (рис. 

3.3 А). Крім того, зростає кількість фосфатидилсерину, що становить 1,50±0,06 

мкмоль/мл гомогенату (рис. 3.4 Б). Варто відмітити, що на стадії розвитку 64 

бластомерів в зародках в’юна, не істотно зростає кількість холестеролу, 

порівняно з попередніми досліджуваними стадіями, та становить 3,60±0,14 

мкмоль/мл гомогенату (рис. 3.5 А). 

За впливу похідних ФО-1 та ФО-2, на стадії 64-ох бластомери, 

спостерігається зниження вмісту досліджуваних ліпідів, однак значно менше 

ніж при дії вихідної сполуки. Так, за наявності в середовищі інкубації  

2-хлоро-3-гідрокси-1,4-нафтохінону у концентрації 10-5 М відмічено достовірне 

(р≥0,95) зниження вмісту фосфатидилхоліну на 60,6±0,2 %, за впливу амідних 

похідних ФО-1 та ФО-2 на 43,7±0,1 % та 45,6±0,1 %, відповідно (рис. 3.3 А). 

На етапі восьмого поділу (256 бластомерів) в контролі, тенденція до 

зниження кількості моноацилгіцеролу та диацигліцеролу зберігається, їхній 

вміст становить 3,80±0,12 та 4,2±0,14 мкмоль/мл гомогенату. Слід відмітити, 

що на вказаній стадії загальний вміст фосфоліпідної фракції зменшується. Так, 

кількість ФХ, ФЕ та ФІ становить 1,39±0,15; 0,3 ±0,04 та 0,25±0,04 мкмоль/мл 

гомогенату, відповідно. Проте зростає вміст ФС – 1,90±0,07 мкмоль/мл 

гомогенату. Також, на вказаній стадії розвитку відбувається подальше 

зростання вмісту холестеролу – 4,20±0,16 мкмоль/мл гомогенату. 
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Відмічено, що за дії 2-хлоро-3-гідрокси-1,4-нафтохінону в досліджуваній 

концентрації на етапі розвитку 256 бластомерів, вміст МАГ та ДАГ зменшується 

відносно контролю приблизно на 36% та 26 %. За впливу амідних похідних ФО-1 

та ФО-2, вміст моноацигліцеролу знижується ~ 26 % та 35 %, а вміст 

диацилгіцеролу на ~ 17 % та 12 %, відповідно (рис. 3.2 А, Б). Варто відмітити, 

що досліджувані похідні 1,4-нафтохінону впливають на вміст фосфоліпідної 

фракції. Так, за дії 2-хлоро-3-гідрокси-1,4-нафтохінону відбувається достовірне 

(р≥0,99) зниження вмісту фосфатидилсерину, до позначки 0,90±0,06 мкмоль/мл 

гомогенату, тобто 52,6±0,2 %. Амідні похідні ФО-1 та ФО-2 знижують вміст 

фосфатидилсерину до 1,10±0,07 та 1,20±0,05 мкмоль/мл гомогенату, відповідно 

на 42,1±0,1 % та 36,8±0,1 % (рис. 3.4 Б). 

На етапі розвитку 256 бластомерів, за впливу 2-хлоро-3-гідрокси-1,4-

нафтохінону, вміст холестеролу знижується, порівняно з контролем на 44,4 %. 

За наявності у середовищі інкубації ФО-1 та ФО-2 у концентрації 10-5 М, 

відбувається зниження вмісту на ~22 % та 31 %, відповідно.  

На завершальній стадії синхронного поділу бластомерів (10 поділ) в 

інтактних зародків, кількість моноацилгіцеролу та диацигліцеролу становить 

3,20±0,15 та 3,70±0,19 мкмоль/мл гомогенату (рис. 3.2 А, Б). Варто зазначити, 

що рівень моноацилгіцеролу та диацигліцеролу, протягом раннього 

ембріогенезу, зберігається на досить високому рівні, що свідчить про їхню 

важливість в клітинній сигналізації та використання як енергетичного пулу 

клітиною [81, 190]. На вказаній стадії розвитку зростає вміст окремих фракцій 

фосфоліпідів, зокрема, кількість ФХ, та ФС становить 1,90±0,01 та 1,70±0,01 

мкмоль/мл гомогенату, відповідно (див. рис. 3.2 А, 3.4 Б). Рівень холестеролу, 

на стадії розвитку 1024 бластомери, зростає та становить 4,40±0,18 мкмоль/мл 

гомогенату (рис. 3.5 Б). На цьому етапі розвитку зародків в’юна зберігається 

тенденція до зниження вмісту ліпідних компонентів, за дії хінонових похідних. 

Встановлено, що за дії 2-хлоро-3-гідрокси-1,4-нафтохінону, в концентрації 

10-5 М, вміст МАГ та ДАГ знижується на 40,6±0,2 % та 31,1±0,1 %. 

Новосинтезовані похідні ФО-1 та ФО-2 також знижують вміст 
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моноацилгліцеролу на 25,0±0,1 % та 29,6±0,1 % та диацилгліцеролу на 27,0±0,1 

% та 29,8±0,1 %, відповідно (рис. 3.2 А, Б). Крім того за дії 2-хлоро-3-гідрокси-

1,4-нафтохінону, ФО-1 та ФО-2, вміст ФХ становить 0,67±0,17; 0,80±0,12 та 

0,78±0,14 мкмоль/мл гомогенату, відповідно. Виявлено також зниження рівня 

ФІ ~ 47 %; 20 % та 7 % за впливу 2-хлоро-3-гідрокси-1,4-нафтохінону, ФО-1 та 

ФО-2, відповідно. Варто відмітити, що на завершальній стадії синхронного 

поділу – 1024 бластомерів – вміст також холестеролу зазнає змін. Так, за впливу 

2-хлоро-3-гідрокси-1,4-нафтохінону достовірне (р≥0,95) зниження вмісту 

холестеролу зафіксоване на на 44,4±0,1 %, а за дії амідних похідних ФО-1 та 

ФО-2 на 22,2 ±0,1 %, та 31,1±0,1 %, відповідно (рис. 3.5 Б). 
 

Підсумок 

Отже, ліпідний склад яйцеклітини та інтактних зародків в’юна 

характеризується високим рівнем фосфатидилхоліну, холестеролу, 

моноацилгіцеролу та диацилгіцеролу. За впливу 2-хлоро-3-гідрокси-1,4-

нафтохінону і амідних похідних ФО-1, ФО-2, у концентрації 10-5 М на зародки 

в’юна протягом раннього ембріогенезу, ліпідний склад зазнає змін, 

зменшується вміст основних ліпідних компонентів, що може впливати на 

активність мембраних білків та призводити в подальшому до загибелі зародків. 

Варто відміти, що на протязі всіх досліджуваних стадій, більш виражений 

вплив на зміну ліпідного профілю зародків проявляє 2-хлоро-3-гідрокси-1,4-

нафтохінону, в порівнянні з похідними ФО-1 та ФО-2. 

Результати досліджень, представлені в розділі 3.3., опубліковані в статті 

[1] та тезах [5, 6, 7]. 
 

3.4. Зміна вмісту ТБК-позитивних продуктів за дії похідних  

1,4-нафтохінону, на окремих етапах розвитку зародків в’юна 
 

Відомо, що на початкових етапах ембріогенезу швидкий поділ клітин 

потребує інтенсивного утворення нових клітинних мембран. Саме тому 

важливим є вивчення процесів пероксидного окиснення ліпідів (ПОЛ) – як 
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показника стану ліпідів у ранньому ембріогенезі, що впливає на активність 

мембранопов’язаних ферментів і темпів поділу клітин [47]. В цьому аспекті 

важливим є дослідження впливу новосинтезованих амідних похідних  

1,4-нафтохінону, саме на вміст продуктів вільнорадикального окиснення 

зародкових об’єктів, протягом раннього ембріогенезу. Також ймовірно, що 

зміни ліпідного складу зародків пiд впливом похідних 1,4-нафтохінону ведуть 

до порушення рiвноваги мiж продуктами пероксидного окиснення та системою 

антиоксидантного захисту.  

В якості маркера продуктів ліпопероксидації нами досліджено вміст ТБК-

позитивних продуктів, які утворюються в результаті деструкції первинних 

продуктів ліпопероксидації – гідропероксидів [60]. Відомо, що через 1,5 години 

після запліднення яйцеклітин в’юна зростають вільнорадикальні процеси, про 

що свідчить збільшення вмісту малонового диальдегіду [47]. Ймовірно, це 

пов’язано з інтенсивним поділом бластомерів і мембраногенезом. Наступний 

пік зростання інтенсивності процесів ліпопероксидації припадає на 6-ту годину 

розвитку (1024 бластомери), що, ймовірно, пов’язано з десинхронізацією 

поділів зародкових клітин в’юна [18]. 
 

 
 

Рис. 3.6. Вміст ТБК-позитивних продуктів у зародках в’юна на окремих стадіях 

розвитку, за впливу різних концентрацій 2-хлоро-3-гідрокси-1,4-нафтохінону(М ± m, n = 10) 

у дослідах «in vivo» 
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При вивченні вмісту ТБК-позитивних продуктів – вторинних продуктів 

ліпопероксидації – на стадіях 2, 16, 64 та 256 бластомерів зародків в’юна в 

контролі, нами встановлено, що цей показник знаходиться в межах 0,502–0,554 

мкмоль/мг білка (рис. 3.6). Слід відмітити, що на стадії десятого поділу 

зародків, вміст вторинних продуктів ПОЛ зростає практично вдвічі відносно 

попередніх етапів ембріогенезу, і становить 0,922±0,043 мкмоль/мг білка (рис. 

3.6), що, можливо, пов’язано з десинхронізацією поділів зародкових клітин 

в’юна. 

Встановлено, що дія досліджуваних похідних 1,4-нафтохінону, у 

концентраціях 10-7, 10-6, 10-5 М «in vivo», дозозалежно впливає на зниження 

вмісту ТБК-позитивних продуктів у зародках в’юна на усіх досліджуваних 

стадіях раннього ембріогенезу (див. рис. 3.6–3.8). 

 

 
 

Рис. 3.7. Вміст ТБК-позитивних продуктів у зародках в’юна на окремих стадіях 

розвитку, за впливу різних концентрацій амідного похідного ФО-1 (М ± m, n = 10) у дослідах 

«in vivo» 

 

На стадії розвитку зародків 2 бластомери, за дії вихідної сполуки синтезу 

амідних похідних – 2-хлоро-3-гідрокси-1,4-нафтохінону (у концентраціях 10-7, 
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10-6, 10-5 М), вміст ТБК-позитивних продуктів достовірно знижується відносно 

контролю на 68,60±0,01; 81,50±0,01 та 87,10±0,02 % (рис. 3.6). 

За впливу новосинтезованих амідних похідних 1,4-нафтохінону на стадії 

розвитку зародків 2 бластомери у зазначених концентраціях, також 

відбувається зменшення вмісту продуктів пероксидного окиснення ліпідів. За 

впливу амідного похідного ФО-1 вміст ТБК-ПП знижується на 34,47±0,01; 

62,88±0,02 та 83,64±0,01 % (рис. 3.7) та амідного похідного ФО-2 – на 

43,23±0,02; 66,39±0,01 та 81,94±0,01 % (рис. 3.8.) 

 

 
 

Рис. 3.8. Вміст ТБК-позитивних продуктів у зародках в’юна на окремих стадіях 

розвитку, за впливу різних концентрацій амідного похідного ФО-2 (М ± m, n = 10) у дослідах 

«in vivo» 

 

Потрібно зазначити, що за умов інкубації зародків у середовищі з 

похідними 1,4-нафтохінону відбувається достовірне найбільше зниження 

вмісту ТБК-позитивних продуктів на 87,90±0,06 %, за впливу 2-хлоро-3-

гідрокси-1,4-нафтохінону. 

Зародки, на стадії раннього розвитку 16 бластомерів, характеризуються 

високою чутливістю до дії похідних 1,4-нафтохінону, в усіх досліджуваних 

концентраціях, про що свідчить зниження вмісту продуктів ліпопероксидації. 

За дії 2-хлоро-3-гідрокси-1,4-нафтохінону, у концентрації 10-5 М, відбувається 
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зниження вмісту ТБК-позитивних продуктів на 80,95±0,01 %. Для зародків, які 

розвивались в середовищі інкубації з амідними похідними ФО-1 та ФО-2, 

максимальне зниження вмісту продуктів ПОЛ (на 83,640±0,005 % та 

88,090±0,007 %) відмічено також за концентрації 10-5 М. 

В подальшому ембріогенезі зародків в’юна, за наявності в середовищі 

розвитку хінонових похідних у досліджуваних концентраціях, зберігається 

тенденція до зниження інтенсивності процесів ПОЛ. На стадії розвитку 64 

бластомери, за дії 2-хлоро-3-гідрокси-1,4-нафтохінону, мінімальне достовірне 

зниження вмісту ТБК-позитивних продуктів відбувається за впливу  

2-хлоро-3-гідрокси-1,4-нафтохінону, у концентрації 10-7 М (на 42,5500±0,0001 

%), а максимальне – у концентрації 10-5 М (на 70,720±0,009 %) (рис. 3.6). 

Досліджувані амідні похідні нафтохінону, на стадії розвитку 64 

бластомери, також впливають на зниження вмісту ТБК-позитивних продуктів. 

За впливу похідних ФО-1 та ФО-2, мінімальне достовірне зниження їхнього 

вмісту відмічено за концентрації 10-7 М – на 48,23±0,04 % та 39,21±0,02 %, а 

максимальне на 89,130±0,004 % та 92,12±0,03 % – за дії сполук у концентрації 

10-5 М (див. рис. 3.7, 3.8).  

Подальший розвиток зародків в'юна, а саме 256 бластомерів, також 

характеризується зменшенням вмісту ТБК-позитивних, продуктів за дії 

похідних 1,4-нафтохінону у зазначених концентраціях. Значного впливу на 

вміст продуктів ліпопероксидації зазнали зародки, за дії 2-хлоро-3-гідрокси-1,4-

нафтохінону, у концентрації 10-5 М, де їхній вміст знизився на 71,070±0,003 %, 

відносно контролю. За вказаної концентрації вміст ТБК-позитивних продуктів, 

за дії амідних похідних 1,4-нафтохінону (ФО-1 та ФО-2), знизився на 

83,40±0,01 % та 84,01±0,02 %, відповідно. 

На стадії розвитку зародків 1024 бластомери, за дії 2-хлоро-3-гідрокси-1,4-

нафтохінону у вищевказаних концентраціях, вміст ТБК-позитивних продуктів 

достовірно знижується, відносно контролю, на 46,08±0,03 %; 70,52±0,02 % та 

81,10±0,01 % (рис. 3.6). За впливу новосинтезованих амідних похідних  

1,4-нафтохінону (ФО-1 та ФО-2), у зазначених концентраціях, на стадії 
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розвитку зародків 1024 бластомери, також відбувається зменшення вмісту 

продуктів ПОЛ. Так, за дії амідного похідного ФО-1, вміст ТБК-позитивних 

знижується на 53,94±0,02 %; 73,74±0,01 % та 87,77±0,02 % (рис. 3.7). За впливу 

амідного похідного ФО-2, у концентраціях 10-7, 10-6, 10-5 М, вміст ТБК-ПП 

становить 0,2890±0,0015, 0,1490±0,0005 та 0,0780±0,0064 мкмоль/мг білка, 

відповідно (рис. 3.8). Варто зазначити, що за умов інкубації зародків у 

середовищі з ФО-2, відбувається достовірне, найбільш виражене зниження 

вмісту ТБК-позитивних продуктів на 91,580±0,001 %. 

Під час експерименту in vitro нами встановлено, що досліджувані похідні 

1,4-нафтохінону, у концентраціях 10-7, 10-5, 10-3 М, також призводять до 

дозозалежного зниження вмісту ТБК-позитивних продуктів у зародках в’юна, 

на усіх досліджуваних стадіях раннього ембріогенезу (рис. 3.9–3.11). 

На стадії розвитку зародків 2 бластомери, за дії 2-хлоро-3-гідрокси-1,4-

нафтохінону, у концентраціях 10-7, 10-5, 10-3 М, вміст ТБК-позитивних 

продуктів достовірно знижується відносно контролю на на 42,48±0,02 %; 

61,20±0,02 % та 70,62±0,01 % (рис. 3.9).  
 

 
 

Рис. 3.9. Вміст ТБК-позитивних продуктів у зародках в’юна на окремих стадіях 

розвитку, за впливу різних концентрацій 2-хлоро-3-гідрокси-1,4-нафтохінону (М ± m, n = 10) у 

дослідах in vitro 
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За впливу ФО-1 та ФО-2, у зазначених концентраціях 10-7, 10-5, 10-3 М, на 

стадії розвитку зародків 2 бластомерів, вміст ТБК-позитивних продуктів також 

знижується. Найбільше зниження ТБК-ПП на 82,71±0,01 %, відносно контролю 

зафіксоване за дії ФО-1 у концентрації 10-3 М, а для похідного ФО-2 на 

70,12±0,01 % (рис. 3.10, 3.11).  

 

 

 
Рис. 3.10. Вміст ТБК-позитивних продуктів у зародках в’юна на окремих стадіях 

розвитку, за впливу різних концентрацій амідного похідного ФО-1 (М ± m, n = 10) у дослідах 

in vitro 
 

На стадії раннього розвитку зародків в’юна – 16 бластомерів, зберігається 

така ж тенденція до зниження вмісту ТБК-позитивних продуктів, за дії 

хінонових похідних, в діапазоні досліджуваних концентрацій. Варто відзначити, 

що за впливу похідних у високих концентраціях, а саме (10-3 М), відбувається 

максимальне зниження вмісту продуктів ПОЛ на 87,56±0,02 %, за дії амідного 

похідного ФО-1. 

Нами показано, що на наступних досліджуваних стадіях раннього 

ембріогенезу тенденція до зниження вмісту ТБК-позитивних продуктів така ж 

сама, відносно контролю. Так, на стадії розвитку 64 бластомери, за дії 2-хлоро-

3-гідрокси-1,4-нафтохінону та похідних ФО-1 та ФО-2, в усіх досліджуваних 

концентраціях, відбувається зниження вмісту ТБК-позитивних продуктів. За 
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впливу похідного 2-хлоро-3-гідрокси-1,4-нафтохінону, у концентрації 10-3 М, 

зафіксовано максимальне зниження вмісту продуктів пероксидного окиснення 

ліпідів на 78,45±0,024 %, відносно контролю. 

За впливу похідних ФО-1 та ФО-2, у концентраціях 10-3 М, максимальне 

зниження показника пероксидного окиснення на 79,05±0,03 та 85,58±0,05 %, 

відповідно. 

 
 

Рис. 3.11. Вміст ТБК-позитивних продуктів у зародках в’юна на окремих стадіях 

розвитку, за впливу різних концентрацій амідного похідного ФО-2 (М ± m, n = 10) у дослідах 

in vitro 

 

Відмічено, що на стадії 256 бластомерів, за дії 2-хлоро-3-гідрокси-1,4-

нафтохінону та амідних похідних ФО-1 та ФО-2, в концентрації 10-3 М, вміст 

ТБК-позитивних продуктів знижується відносно контролю на 78,290±0,013 %, 

79,240±0,009 % та 78,540±0,015 %, відповідно.  

На стадії десятого поділу бластомерів, за дії 2-хлоро-3-гідрокси-1,4-

нафтохінону, у вищевказаних концентраціях, вміст ТБК-позитивних продуктів 

знижується достовірно відносно контролю (р≥0,999). Максимальне зниження 

вмісту ТБК-позитивних продуктів на 97,520±0,016 %, зафіксоване за дії  

2-хлоро-3-гідрокси-1,4-нафтохінону, у концентрації 10-3 М (рис. 3.13). За 

впливу новосинтезованих амідних похідних 1,4-нафтохінону (ФО-1 та ФО-2), 

на стадії розвитку зародків 1024 бластомери, у зазначених концентраціях, 
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також відбувається зменшення вмісту продуктів пероксидного окиснення 

ліпідів. Так, за впливу амідного похідного ФО-1, у концентрації 10-3 М, 

зафіксовано достовірне (р≥0,999) зниження вмісту ТБК-позитивних продуктів 

на 84,840±0,033 % (рис. 3.10). За впливу амідного похідного ФО-2, за вказаних 

умов, зниження вмісту ТБК-позитивних продуктів відбувається на  

84,805±0,007 % (рис. 3.11).  

 

Підсумок 

Отже, отримані нами результати, щодо вмісту ТБК-позитивних продуктів 

за впливу 2-хлоро-3-гідрокси-1,4-нафтохінону та новосинтезованих похідних 

ФО-1 та ФО-2, за умов «in vivo» та in vitro, вказують на зниження процесів 

вільнорадикального окиснення ліпідів протягом ембріогенезу. Крім того 

включення гетероциклічних фрагментів в структуру похідних ФО-1 та ФО-2 

сприяє більш вираженому зменшення вмісту ТБК-ПП, в порівняні з 2-хлоро-3-

гідрокси-1,4-нафтохіноном. Інгібування пероксидного окиснення ліпідів 

хіноновими сполуками узгоджується з даними літератури, проте механізм такої 

дії ще до кінця не з’ясований [96, 97, 137]. Ймовірно таке порушення 

нормального перебігу окиснювальних процесів може призводити до розвитку 

морфо-функціональних змін в клітинах зародків в’юна [97].  

Результати досліджень, представлені в розділі 3.4., опубліковані в статті 

[77] та тезах [9]. 
 

3.5. Дія похідних 1,4-нафтохінону на систему антиоксидантного 

захисту зародків в’юна Misgurnus fossilis L. 
 

Основними ензимами системи антиоксидантного захисту організму є 

супероксиддисмутаза (СОД), каталаза (КАТ) та глутатіонпероксидаза (ГПО). 

Їхня функція полягає у нейтралізації, більшою мірою, супероксиданіон-

радикалу (О2??) та Н2О2. Так, СОД дисмутує О2? ? до Н2О2, який відновлюється 

каталазою до Н2О і О2 або глутатіонпероксидазою – до Н2О [1, 39, 67]. 
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Важливим компонентом підтримання окисно-відновного гомеостазу в 

клітинах та тканинах є тіол-дисульфідна система. Вона включає 

низькомолекулярні тіоли, зокрема глутатіон, SH- та S-S-групи протеїнів, рівень 

яких регулюють ензими глутатіонового циклу [30, 37]. Циклічне окиснення-

відновлення тіолових груп у залишках амінокислот слугує своєрідною пасткою, 

що перехоплює АФО, захищаючи такі протеїни від незворотних оксидативних 

модифікацій. Зміни в редокс-стані GSH/GSSG здатні регулювати оборотне 

утворення змішаних дисульфідів між тіоловими групами протеїнів та 

відновленим глутатіоном [28, 67].  

З наукової літератури відомо, що похідні 1,4-нафтохінонів в біологічних 

системах легко вступають в окисно-відновні реакції, що супроводжуються 

авто/або окисненням продукту реакції з супутнім утворенням АФО [134, 159]. 

Крім того, 1,4-нафтохінони є акцепторами в реакції спряженої взаємодії за 

Міхаелем та можуть взаємодіяти з SH-вмісними молекулами, зокрема 

глутатіоном, що модифікує внутрішньоклітинний редокс-стан внаслідок 

зниження концентрації відновленого глутатіону на тлі хінон-індукованого 

оксидативного стресу [134]. Тому важливим етапом для розуміння можливих 

механізмів дії новосинтезованих похідних 1,4-нафтохінону (ФО-1 та ФО-2) на 

розвиток зародкових клітин в'юна є дослідження їхнього впливу на баланс між 

прооксидантами та компонентами АОС (СОД, КАТ, ГПО). 
 

 3.5.1. Вплив похідних 1,4-нафтохінону на активність 

супероксиддисмутази  

  

Під час дослідження змін активності ферменту СОД нами встановлено, у 

інтактних зародків в’юна, впродовж ембріогенезу, вона відповідає наступним 

величинам: на стадіях розвитку 2 бластомери – 480,9±28,3 од. акт./мг білка; 16 

бластомерів – 577,2±20,1 од. акт./мг білка; 64 бластомери – 363,7±10,3 од. 

акт./мг білка; 256 бластомерів – 278,5±5,7 од. акт./мг білка та на стадії 10 поділу 

становить 135,3±5,6 од. акт./мг білка (рис. 3.12). 
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Рис 3.12. Активність супероксиддисмутази у зародках в’юна на окремих стадіях 

розвитку, за впливу різних концентрацій 2-хлоро-3-гідрокси-1,4-нафтохінону (М ± m, n = 10) 

у дослідах «in vivo» 

 

Активність СОД дозозалежно зростає у зародках в’юна на різних етапах 

розвитку (умови досліду – «in vivo»), за впливу досліджуваних похідних  

1,4-нафтохінону, у концентраціях 10-7, 10-6, 10-5 М. 

Так, за впливу 2-хлоро-3-гідрокси-1,4-нафтохінону, найбільше зростання 

ензиматичної активності у 15 разів, відносно контролю відмічено у 

концентрації 10-5 М, на етапі розвитку зародків в’юна 2 бластомери (рис. 3.12). 

За впливу амідних похідних ФО-1 та ФО-2, у зазначеній концентрації, 

зафіксоване достовірне зростання (р≥0,999) активності СОД у 12 та 17 разів 

відповідно (див. рис. 3.13, 3.14). 

На стадії раннього розвитку зародків 16 бластомерів, за дії досліджуваних 

похідних в усіх концентраціях, відбувається достовірне зростання (р≥0,999) 

активності СОД. 

Варто відмітити, що за наявності в середовищі інкубації зародків амідних 

похідних ФО-1 та ФО-2, в найменшій досліджуваній концентрації (10-7 М), 

відбувається зростання активності ензиму у 9,4 та 10,8 раза, відповідно (див. 

рис. 3.13, 3.14). За впливу вихідної сполуки синтезу амідних похідних −  
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2-хлоро-3-гідрокси-1,4-нафтохінону, відбувається зростання активності СОД у 

7 разів, порівняно з контролем (рис. 3.12). 

 

 
 

Рис. 3.13. Активність супероксиддисмутази у зародках в’юна на окремих стадіях 

розвитку, за впливу різних концентрацій похідного ФО-1  (М ± m, n = 10) у дослідах «in vivo» 

 

Під час вивчення дії досліджуваних похідних 1,4-нафтохінону, на зародки 

в’юна на стадії розвитку 64 бластомери, нами виявлено тенденцію до 

дозозалежного зростання активності супероксиддисмутази. Максимальне 

зростання активності досліджуваного ензиму відбувається за впливу 2-хлоро-3-

гідрокси-1,4-нафтохінону, у концентрації 10-5 М, та досягає позначки 

10103,10±282,01 од. акт./мг білка (рис. 3.12). За дії амідних похідних ФО-1 та 

ФО-2, у вищевказаній концентрації, активність СОД становить 5127,69±240,06 

та 8036,45±490,62 од. акт./мг білка, відповідно (див. рис. 3.13, 3.14). 

Подальше зростання активності СОД відбувається і на стадії раннього 

розвитку 256 бластомерів. На цій стадії розвитку зародків в’юна, за дії ФО-1 та 

ФО-2 у найменшій досліджуваній концентрації (10-7 М), ферментативна 

активність відносно контролю зростає у 21,7 та 30,1 раза, відповідно (див. рис. 

3.13, 3.14). За впливу вихідної сполуки синтезу амідних похідних – 2-хлоро-3-

гідрокси-1,4-нафтохінону, у найменшій досліджуваній концентрації, активність 

СОД достовірно зростає у 17 разів, порівняно з контролем (рис. 3.12). 
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Рис. 3.14. Активність супероксиддисмутази у зародках в’юна на окремих стадіях 

розвитку, за впливу різних концентрацій похідного ФО-2 (М ± m, n = 10) у дослідах «in vivo» 

 

На стадії 10 поділу зародків в’юна Misgurnus fossilis L., за дії всіх 

досліджуваних хінонових похідних, активність СОД дозозалежно зростає. 

Варто відмітити, що за внесення в середовище інкубації зародків амідних 

похідних ФО-1 та ФО-2 зафіксовано найбільші показники зростання активності 

досліджуваного ензиму. Так, за концентрації 10-5 М, активність даного 

ферменту зростає у 83,7 та 88 разів, відповідно (див. рис. 3.13, 3.14). За дії  

2-хлоро-3-гідрокси-1,4-нафтохінону, у концентрації 10-5 М, активність СОД 

перевищує контрольні значення у 70 разів (рис. 3.12). 

За дії досліджуваних похідних 1,4-нафтохінону, у концентраціях 10-7, 10-5, 

10-3 М, на супероксиддисмутазу зародків в’юна, в умовах in vitro, нами 

виявлене, також дозозалежне зростання її активності. 

Так, за впливу 2-хлоро-3-гідрокси-1,4-нафтохінону на стадії розвитку 

зародків в’юна 2 бластомери, найбільш виражене зростання ферментативної 

активності відмічено за його дії, у концентрації 10-3 М. За цих умов активність 

СОД зростає у 14 разів (рис. 3.15). Достовірне зростання активності 

досліджуваного ензиму відбувається і за впливу амідних похідних (ФО-1 та 

ФО-2), у 11 та 16 разів, відповідно (див. рис. 3.16, 3.17). 
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Рис. 3.15. Активність супероксиддисмутази у зародках в’юна на окремих стадіях 

розвитку, за впливу різних концентрацій 2-хлоро-3-гідрокси-1,4-нафтохінону (М ± m, n = 10) 

у дослідах in vitro 

 

За умов розвитку зародків в’юна, на стадії 16 бластомерів, за дії хінонових 

похідних в усіх концентраціях, відбувається достовірне зростання (р≥0,999) 

супероксиддисмутазної активності. Зазначимо, що за дії 2-хлоро-3-(3-оксо-3-

(піпередин-1-іл)пропіламіно)-1,4-нафтохінону (ФО-1) та 2-хлоро-3-(3-

(морфолін-4-іл)-3-оксопропіламіно)-1,4-нафтохінону (ФО-2), у найменшій 

досліджуваній концентрації (10-7 М), ферментативна активність достовірно 

зростає у 9,2 та 13,1 рази, відповідно (див. рис. 3.16, 3.17). 

Активність СОД зародків за впливу вихідної сполуки синтезу амідних 

похідних − 2-хлоро-3-гідрокси-1,4-нафтохінону, достовірно зростає у 6,5 разів, 

порівняно з контролем (рис. 3.15) 

Проведені експерименти in vitro виявляють подальшу тенденцію до 

дозозалежного зростання активності супероксиддисмутази, за дії 

досліджуваних сполук. Так, на стадії розвитку 64 бластомерів, максимальне 

зростання ензиматичної активності спостерігали за впливу 2-хлоро-3-гідрокси-

1,4-нафтохінону, у концентрації 10-3 М, до позначки 9668,01±269,86 од. акт./мг 

білка (рис. 3.15). За дії амідних похідних ФО-1 та ФО-2 в даній концентрації, 
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активність супероксиддисмутази становить 4970,72±232,72 та 7521,80±459,19 

од. акт./мг білка, відповідно (див. рис. 3.16, 3.17). 

 

 
 
Рис. 3.16. Активність супероксиддисмутази у зародках в’юна на окремих стадіях 

розвитку, за впливу різних концентрацій похідного ФО-1 (М ± m, n = 10) у дослідах in vitro 

 

Активність СОД продовжує зростати і на стадії раннього розвитку в’юнів – 

256 бластомерів. Слід відмітити, що на вказаній стадії розвитку, за дії похідних 

ФО-1 та ФО-2, вже у найменшій досліджуваній концентрації ферментативна 

активність достовірно зростає (р≥0,999) у 20,7 та 29,1 раза, відповідно (див. рис. 

3.16, 3.17). Менш виражене зростання активності СОД у 17,5 разів відбувається 

за впливу 2-хлоро-3-гідрокси-1,4-нафтохінону, у концентрації 10-7 М (рис. 3.15). 

На завершальній стадії синхронних поділів зародків в’юна (1024 

бластомери), за дії всіх досліджуваних похідних 1,4-нафтохінону, активність 

супероксиддисмутази значно дозозалежно зростає. Варто відмітити, що за 

впливу на зародки амідних похідних ФО-1 та ФО-2 зафіксовано найбільші 

показники зростання активності досліджуваного ензиму. 

Так, при внесенні в середовище інкубації хінонових похідних ФО-1 та ФО-

2, у концентрації 10-3 М, активність СОД зростає у 81,4 та 82,1 раза, відповідно 

(див. рис. 3.16, 3.17). 
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За дії 2-хлоро-3-гідрокси-1,4-нафтохінону, у цих умовах активність 

супероксиддисмутази перевищує контрольні значення у 67 разів (рис. 3.17). 

 

 
 

Рис. 3.17. Активність супероксиддисмутази у зародках в’юна на окремих стадіях 

розвитку, за впливу різних концентрацій похідного ФО-2 (М ± m, n = 10) у дослідах in vitro 

 

Підсумок 

Отже, за впливу ФО-1, ФО-2 та 2-хлоро-3-гідрокси-1,4-нафтохінону, 

відбувається достовірне зростання активності супероксиддисмутази на всіх 

етапах раннього розвитку в’юна. Проте найбільше зростання активності СОД, 

зафіксовано на завершальних етапах синхронного поділу бластомерів, за 

впливу новосинтезованих амідних похідних ФО-1 та ФО-2, в порівнянні з  

2-хлоро-3-гідрокси-1,4-нафтохіноном.  

Значне зростання активності СОД підтверджує думку, що хінонові похідні 

можуть одночасно виступати і прооксидантами, і антиоксидантами [43]. Ці дані 

узгоджуються з результатами, одержаними в низці робіт, в яких показано, що 

похідні 1,4-нафтохінону здатні підвищувати активність супероксиддисмутази у 

тканинах печінки та інших органах щурів [76, 165, 174]. 

Результати досліджень, представлені в розділі 3.5.1., опубліковані в статті 

[77] та тезах [9]. 
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3.5.2. Вплив похідних 1,4-нафтохінону на активність каталази  

 

Нами встановлено, що в зародків в'юна контрольної групи, через годину 

після запліднення, активність КАТ становить 0,024±0,005 мкмоль Н2О2/хв·мг 

білка. На етапах розвитку зародків 16 та 64 бластомери, активність каталази 

знижується, порівняно з першою досліджуваною стадією, і досягає позначок 

0,015±0,002 та 0,011±0,002 мкмоль Н2О2/хв·мг білка, відповідно. На стадії 

восьмого поділу зиготи, ензиматична активність каталази зростає вдвічі та 

дорівнює 0,024±0,006 мкмоль Н2О2/хв·мг білка.  

Проте, на завершальному етапі синхронних поділів зародка – шоста година 

розвитку – відбувається зниження активності ферменту до значення 

0,012±0,002 мкмоль Н2О2/хв·мг білка. 

Досліджено, що 2-хлоро-3-гідрокси-1,4-нафтохінон та новосинтезовані 

амідні похідні ФО-1 та ФО-2, у концентраціях 10-7, 10-6, 10-5 М, за умов «in vivo» 

дозозалежно впливають на роботу каталази у зародках в’юна, на усіх 

досліджуваних стадіях раннього ембріогенезу (рис. 3.18-3.20). 

 

 
 

Рис. 3.18. Зміна активності каталази у зародках в’юна на окремих стадіях розвитку, за 

впливу різних концентрацій 2-хлоро-3-гідрокси-1,4-нафтохінону (М ± m, n = 10) у дослідах 

«in vivo» 
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За дії 2-хлоро-3-гідрокси-1,4-нафтохінону у вищевказаних концентраціях, 

на стадії розвитку зародків 2 бластомери, відбувається зростання активності 

КАТ у 1,2; 2,1 та 3 рази, відповідно (рис. 3.18).  

Варто зазначити, що за впливу амідних похідних ФО-1 та ФО-2 також 

відбувається зростання каталазної активності, проте не так виражено. Похідні 

ФО-1, ФО-2, у найбільшій досліджуваній концентрації (10-5 М), зумовлюють 

зростання активності КАТ у 1,8 та 1,9 раза (див. рис. 3.19, 3.20).  

 

 
 

Рис. 3.19. Зміна активності каталази у зародках в’юна на окремих стадіях розвитку, за 

впливу різних концентрацій похідного ФО-1 (М ± m, n = 10) у дослідах «in vivo» 
 

На стадії розвитку зародків в’юна 16 бластомерів, за дії 2-хлоро-3-

гідрокси-1,4-нафтохінону, у досліджуваних концентраціях, зафіксовано 

зростання активності даного ферменту. Таким чином, найбільша активність 

зафіксована за дії 2-хлоро-3-гідрокси-1,4-нафтохінону, у концентрації 10-5 М, та 

становить 0,031±0,006 мкмоль Н2О2/хв·мг білка, що відповідає зростанню у 2 

рази порівняно з контролем (рис. 3.18). 

За дії амідних похідних ФО-1 та ФО-2, на вказаній стадії розвитку, у 

концентрації 10-5 М, зафіксована найбільша активність каталази, яка відповідно 

зростанню у 2,3 та 1,7 раза (див. рис. 3.19, 3.20). 
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Стадія розвитку зародків 64 бластомери також характеризується 

зростанням каталазної активності, за дії всіх досліджуваних сполук. 

Максимальна ферментативна активність відмічена, за дії 2-хлоро-3-гідрокси-

1,4-нафтохінону, у концентрації 10-5 М, та становить 0,021±0,001 мкмоль 

Н2О2/хв·мг білка. В цьому випадку активність каталази достовірно (р≥0,999) 

зросла у 1,9 рази порівняно з контролем (рис. 3.18). За впливу амідних похідних 

ФО-1 та ФО-2 на досліджуваній стадії розвитку, ензиматична активність 

каталази достовірно зростає (р≥0,99) у 1,8 та 1,7 раза, (див. рис. 3.19, 3.20). 
 

 
 

Рис. 3.20. Зміна активності каталази у зародках в’юна на окремих стадіях розвитку, за 

впливу різних концентрацій похідного ФО-2 (М ± m, n = 10) у дослідах «in vivo» 
 

За наявності в середовищі розвитку зародків в’юна 2-хлоро-3-гідрокси-1,4-

нафтохінону та новосинтезованих амідних похідних (ФО-1 та ФО-2), тенденція 

до зростання активності каталази залишається і на подальших етапах раннього 

ембріогенезу. Так, на стадії 256 бластомерів, за впливу 2-хлоро-3-гідрокси-1,4-

нафтохінону, активність досліджуваного ензиму, як і за дії мінімальної 

концентрації (10-7 М), зростає у 1,3 раза, так і найвищої концентрації  

(10-5 М) у 1,8 раза відносно контролю (рис. 3.18). Вплив амідних похідних ФО-1 

та ФО-2 похідних, за вказаних умов, на каталазу зумовлює зростання її 

активності, відповідно, у 1,2 та 1,4 раза при мінімальній концентрації, а при 
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максимальній досліджуваній концентрації – у 1,8 та 1,9 раза (див. рис. 3.19, 

3.20). 

В подальшому розвитку зародків в’юна на етапі 1024 бластомерів, за дії 

досліджуваних сполук, спостерігається зростання активності КАТ. Найбільше 

зростання ензиматичної активності у 2,4 раза відмічено за дії 2-хлоро-3-

гідрокси-1,4-нафтохінону у концентрації 10-3 М (рис. 3.18). Вплив амідних 

похідних ФО-1 та ФО-2, за вказаної концентрації, спричиняє достовірне 

зростання активності каталази на у 1,9 та 1,6 раза, відповідно (див. рис. 3.19, 

3.20). 

За дії досліджуваних похідних 1,4-нафтохінону на каталазу зародків в’юна, 

у дослідженнях in vitro, також відбувається дозозалежне зростання активності 

досліджуваного ензиму (див. рис. 3.22, 3.23). Так, за концентрації 10-3 М  

2-хлоро-3-гідрокси-1,4-нафтохінону, на стадії розвитку зародків 2 бластомери, 

активність каталази зростає у 2,6 раза, відносно контролю (рис. 3.21). Вплив 

новосинтезованих амідних похідних ФО-1 та ФО-2 також відображається на 

зростанні активності каталази, за вказаних умов, у 1,6 та 1,9 раза (див. рис. 3.22, 

3.23). 

 

 
 

Рис. 3.21. Зміна активності каталази у зародках в’юна на окремих стадіях розвитку, за 

впливу різних концентрацій 2-хлоро-3-гідрокси-1,4-нафтохінону (М ± m, n = 10) у дослідах 

in vitro 
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На стадії розвитку зародків в’юна 16 бластомерів за дії всіх досліджуваних 

похідних 1,4-нафтохінону зафіксовано зростання активності каталази. Так, 

найвищі показники зафіксовано за дії амідних похідних ФО-1 та ФО-2, у 

концентраціях 10-3 М, які, відповідно, становлять зростанню у 2,3 та 1,8 раза 

(див. рис. 3.22, 3.23). За впливу вихідної сполуки в їх синтезі − 2-хлоро-3-

гідрокси-1,4-нафтохінону активність каталази, за вказаних умов, зростає у 1,5 

разів (рис. 3.21). 

Нами досліджено, що активність КАТ зародків в'юна, дозозалежно зростає 

при додаванні досліджуваних хінонових похідних на подальших стадіях 

синхронного поділу зародків. Так, на стадії розвитку 64 бластомери, 

максимальна ферментативна активність відмічена за впливу амідних похідних 

ФО-1 та ФО-2, у концентрації 10-3 М, у 1,7 та 2,1 раза (див. рис. 3.22, 3.23). За 

дії 2-хлоро-3-гідрокси-1,4-нафтохінону, у досліджуваних умовах, активність 

каталази зростає у 1,6 раза (рис. 3.21). 
 

 
 
Рис. 3.22. Зміна активності каталази у зародках в’юна на окремих стадіях розвитку, за 

впливу різних концентрацій похідного ФО-1 (М ± m, n = 10) у дослідах in vitro 

 

На стадії 256 бластомерів, за впливу 2-хлоро-3-гідрокси-1,4-нафтохінону, 

активність досліджуваного ензиму, за мінімальної концентрації 10-7 М, зростає 

у 1,1 раза, і за найвищої (10-5 М) – у 1,5 раза, порівняно з контролем (рис. 3.21). 
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Вплив амідних ФО-1 та ФО-2 похідних (за вказаних умов) на активність 

каталази, відповідно, призводить до її зростання у 1,3 та 1,2 раза, за дії даних 

сполук у мінімальній концентрації, а за впливу сполук у максимальній 

концентрації на – у 1,7 та 1,6 раза (див. рис. 3.22, 3.23).  
 

 
 

Рис. 3.23. Зміна активності каталази у зародках в’юна на окремих стадіях розвитку, за 

впливу різних концентрацій похідного ФО-2 (М ± m, n = 10) у дослідах in vitro 

 

В подальшому розвитку зародків в’юна – на етапі 1024 бластомерів, за дії 

досліджуваних сполук, спостерігали зростання каталазної активності. 

Найбільше підвищення ензиматичної активності відмічено за дії 2-хлоро-3-

гідрокси-1,4-нафтохінону, у концентрації 10-3 М, у 2,5 раза (рис. 3.21). Амідні 

похідні ФО-1 та ФО-2, за вказаної концентрації, спричиняють достовірне 

зростання активності каталази на у 1,6 та 1,7 раза, відповідно (див. рис. 3.22, 

3.23). 

Підсумок 

Отже, за впливу 2-хлоро-3-гідрокси-1,4-нафтохінону та амідних похідних 

ФО-1 та ФО-2, відбувається достовірне зростання активності каталази за умов 

«in vivo» та in vitro. Отримані нами дані підтверджують більш виражений вплив 

2-хлоро-3-гідрокси-1,4-нафтохінону на активність каталази, в порівнянні з 

похідними ФО-1 та ФО-2. 
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Результати досліджень, представлені в розділі 3.5.2, частково опубліковані 

в статті [77] та тезах [9]. 

 

3.5.3. Вплив похідних 1,4-нафтохінону на активність 

глутатіонпероксидази  

 

Зародки в’юна характеризуються високою активністю 

глутатіонпероксидази, вже на стадії розвитку 2 бластомерів, яка становить 

76,3±11,2 мкмоль G–SH/хв∙мг білка. У наступні години розвитку активність 

глутатіонзалежного ферменту знижується. На стадіях розвитку зародків 16 і 64 

бластомери ферментативна активність дорівнює: 48,9±7,5 і 60,04±11,02 

мкмоль G–SH/хв∙мг білка, відповідно. На останніх досліджуваних стадіях 

синхронних поділів бластомерів активність ГПО знаходиться на одному рівні. 

Так, на стадії розвитку зародків в’юна 256 бластомерів, ферментативна 

активність становить 32,90±7,17 мкмоль G–SH/хв∙мг білка, а на стадії десятого 

поділу – 32,8±4,54 мкмоль G–SH/хв∙мг білка. 

За дії досліджуваних похідних 1,4-нафтохінону, в концентраціях  

10-7, 10-6, 10-5 М, в умовах «in vivo» активність ГПО дозозалежно знижується. 

На першому етапі розвитку зародкових об’єктів (2 бластомери), за впливу 

2-хлоро-3-гідрокси-1,4-нафтохінону, відбувається достовірне зниження 

глутатіонпероксидазної активності. Максимальне зниження ензиматичної 

активності (на 71,86±6,50 %) зафіксоване, при інкубації зародків в’юна у 

середовищі з 2-хлоро-3-гідрокси-1,4-нафтохіноном, у концентрації 10-5 М (рис. 

3.24). За впливу новосинтезованих амідних похідних ФО-1 та ФО-2, після 

першого поділу зародків, активність глутатіонпероксидази достовірно 

знижувалась на 66,25±7,00 % (р≥0,999) та 65,46±4,10% (р≥0,99), порівняно з 

контролем (див. рис. 3.25, 3.26). 

Слід зазначити, що на стадії розвитку зародкових об’єктів, 16 бластомерів, 

2-хлоро-3-гідрокси-1,4-нафтохінон проявляє найслабшу інгібувальну дію на 

глутатіонпероксидазну активність. 
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Рис. 3.24. Зміна активності глутатіонпероксидази у зародках в’юна на окремих стадіях 

розвитку, за впливу різних концентрацій 2-хлоро-3-гідрокси-1,4-нафтохінону (М ± m, n = 10) 

у дослідах «in vivo» 

 

Так, за впливу 2-хлоро-3-гідрокси-1,4-нафтохінону, у концентрації 10-5 М, 

активність ГПО знижується порівняно з контролем на 39,06±2,35 % (рис. 3.24). 

На противагу цьому, за дії похідних ФО-1 та ФО-2, на вказаній стадії розвитку, 

у концентрації 10-5 М, активність досліджуваного ензиму знижується на 

77,21±17,90 % (р≥0,999) та 74,25±12,00 % (р≥0,999), відповідно (див. рис. 3.25, 

3.26). 

За дії досліджуваних похідних 1,4-нафтохінону, в діапазоні концентрацій 

10-7, 10-6, 10-5 М, на стадії розвитку зародків 64 бластомерів, 

глутатіонпероксидазна активність також дозозалежно спадає. Варто відзначити, 

що найбільш виражений інгібувальний вплив, на досліджуваний ензим, 

проявляється за дії похідного ФО-1, активність ферменту при цьому становить 

19,56±3,50; 17,11±12,60 та 13,38±0,86 мкмоль G–SH/хв∙мг білка, відповідно. 

У порівнянні з контролем, активність ГПО знижується на 67,41±17,91 %; 

71,49±15,01 % та 77,72±6,45 % (рис. 3.25). За впливу вихідної сполуки синтезу 

амідних похідних 2-хлоро-3-гідрокси-1,4-нафтохінону, у концентраціях 10-7,  

10-6, 10-5 М, активність глутатіонпероксидази знижується на 57,76±6,39 %; 

65,34±4,48 % і 69,58 ±2,42 %, порівняно з контролем (рис. 3.24). 
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Рис. 3.25. Зміна активності глутатіонпероксидази у зародках в’юна на окремих стадіях 

розвитку, за впливу різних концентрацій похідного ФО-1 (М ± m, n = 10) у дослідах «in vivo» 

 

 
 

Рис. 3.26. Зміна активності глутатіонпероксидази у зародках в’юна на окремих стадіях 

розвитку, за впливу різних концентрацій похідного ФО-2 (М ± m, n = 10) у дослідах «in vivo» 

 

На вказаній стадії розвитку, активність ГПО, за дії амідного похідного 

ФО-2, максимально знижується у концентрації 10-5 М на 58,22±11,38 %, 

порівняно з контролем (рис. 3.26). 

На завершальних етапах синхронних поділів бластомерів відбувається 

зниження активності ГПО, за впливу всіх досліджуваних хінонових похідних. 

Нами встановлено, що на стадії розвитку зародка в’юна 256 бластомерів, як за 
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дії 2-хлоро-3-гідрокси-1,4-нафтохінону, так і за впливу амідних похідних ФО-1 

та ФО-2, у мінімальній концентрації 10-7 М, відбувається зниження 

ензиматичної активності на 32,23±6,00 %; 28,52±6,88 % та 30,34±18,40 %, 

порівняно з контролем (див. рис. 3.24-3.26). 

Остання стадії синхронного поділу бластомерів (10 поділ) зародків в'юна, 

більш виражені інгібувальні властивості проявляють новосинтезовані похідні. 

Так за ФО-1 та ФО-2 на вказаній стадії ембріогенезу, активність ферменту 

достовірно спадає (р≥0,99) на 52,13±7,62 % та 61,88±6,23%, порівняно з 

контролем (див. рис. 3.25, 3.26). За дії 2-хлоро-3-гідрокси-1,4-нафтохінону, у 

концентрації 10-5 М, відбувається достовірне зниження (р≥0,99) активності ГПО 

на 40,82±8,04 %.  

За впливу досліджуваних похідних 1,4-нафтохінону, за умов in vitro в 

діапазоні концентрацій 10-7, 10-5, 10-3 М, активність глутатіонпероксидази також 

зазнає дозазолежного зниження, починаючи із стадії розвитку 2 бластомери. 

Мінімальне зниження (на 61,75±14,80 % (р≥0,999), порівняно з контролем) 

ензиматичної активності зафіксоване при внесенні у зразок зародків в’юна 2 

бластомери 2-хлоро-3-гідрокси-1,4-нафтохінону, у концентрації 10-7 М, (рис. 

3.27).  

Досліджуючи дію новосинтезованих амідних похідних ФО-1 та ФО-2, за 

вказаних умов, було виявлено, що активність глутатіонпероксидази зародків 

в'юна достовірно (р≥0,99), знижується на 31,23±3,68 % та 41,93±12,30 %, 

порівняно з контролем (див. рис. 3.28, 3.29). 

На стадії розвитку зародків в’юна Misgurnus fossilis L. 16 бластомерів, 

встановлено, що 2-хлоро-3-гідрокси-1,4-нафтохінон проявляє найменш 

виражену інгібувальну дію на активність глутатіонпероксидази. За дії амідних 

похідних ФО-1 та ФО-2, у концентрації 10-7 М, відбувається зниження активності 

ГПО на 18,06±13,62 % та 33,10±23,27 %, відповідно (див. рис. 3.28, 3.29). 

При внесенні у досліджуваний зразок, на етапі розвитку 16 бластомерів,  

2-хлоро-3-гідрокси-1,4-нафтохінону, у концентрації 10-7 М, активність 

глутатіонпероксидази знижується на 11,61±8,40 % (рис. 3.27).  
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На подальших етапах раннього розвитку зародків в'юна, за дії 

досліджуваних похідних 1,4-нафтохінону, в діапазоні досліджуваних 

концентрацій, активність глутатіонпероксидази дозозалежно спадає.  
 

 
 

Рис. 3.27. Зміна активності глутатіонпероксидази у зародках в’юна на окремих стадіях 

розвитку, за впливу різних концентрацій 2-хлоро-3-гідрокси-1,4-нафтохінону (М ± m, n = 10) 

у дослідах in vitro 
 

 
Рис. 3.28. Зміна активності глутатіонпероксидази у зародках в’юна на окремих стадіях 

розвитку, за впливу різних концентрацій похідного ФО-1 (М ± m, n = 10) у дослідах in vitro 

 

Так, на стадії розвитку 64 бластомери, за дії 2-хлоро-3-гідрокси-1,4-

нафтохінону, максимальне зниження активності ГПО (на 61,92±2,43 %, 

порівняно з контролем) виявлено, за концентрації 10-3 М, абсолютний показник 
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якої сягає позначки 22,86±0,55 мкмоль G–SH/хв∙мг білка (рис. 3.27). За впливу 

ФО-1 та ФО-2, активність ензиму становить 14,94±0,96 та 25,83±2,94 мкмоль 

G–SH/хв∙мг білка, що відповідно нижче контрольних значень на 75,11±6,45 % 

та 57,00±11,38 % (див. рис. 3.28, 3.29). 
 

 
 

Рис. 3.29. Зміна активності глутатіонпероксидази у зародках в’юна на окремих стадіях 

розвитку, за впливу різних концентрацій похідного ФО-2 (М ± m, n = 10) у дослідах in vitro 

 

Досліджено, що у зародків в’юна, які перебувають на 8 поділі бластомерів, 

2-хлоро-3-гідрокси-1,4-нафтохінон, ФО-1, ФО-2, у всіх досліджуваних 

концентраціях, зумовлюють дозозалежне спадання активності 

глутатіонпероксидази. Так, за дії досліджуваних хінонових похідних, у 

концентрації 10-7 М, відбувається зниження ензиматичної активності на 

13,70±9,05 %; 13,10±7,00 % та 19,0±18,4 %, порівняно з контролем (див. рис. 

3.27-3.29). 

На стадії десятого поділу зародків в'юна, найбільш виражений вплив на 

активність глутатіонпероксидази чинять амідні похідні ФО-1 та ФО-2, у 

концентрації 10-3 М. Активність досліджуваного ензиму, за дії амідних 

похідних, знижується на 41,15±6,20 % (ФО-1) та 57,03±6,23 % (ФО-2), 

порівняно з контролем (див. рис. 3.28, 3.29). За впливу вихідної сполуки 

синтезу амідних похідних – 2-хлоро-3-гідрокси-1,4-нафтохінону, на етапі 
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розвитку зародків 1024 бластомери, активність глутатіонпероксидази спадає на 

15,13±7,24 %, порівняно з контролем (рис. 3.31). 

 

Підсумок 

Отже, глутатіонпероксидаза характеризується значною чутливістю, як до 

дії 2-хлоро-3-гідрокси-1,4-нафтохінону, так і до амідних похідних ФО-1 та 

ФО-2. Відбувається достовірне дозозалежне зниження активності 

глутатіонпероксидази на всіх досліджуваних етапах розвитку зародків в’юна. 

Крім того, варто відмітити, що на завершальних етапах синхронного поділу 

бластомерів, більш виражений вплив на активність досліджуваного ензиму 

мають амідні похідні ФО-1 та ФО-2. 

Результати досліджень, представлені в розділі 3.5.3., частково опубліковані 

в тезах [10]. 

 

3.6. Вплив похідних 1,4-нафтохінону на активність Nа+, К+-АТФази 

зародків в’юна 

 

При дослідженні активності Na+, K+-ATФази зародків в’юна упродовж 

раннього ембріогенезу за контрольних умов показано [41], що АТФазна 

активність змінюється протягом клітинного поділу бластомерів: вона є 

максимальною в інтерфазі клітинного циклу, а під час мітозу її активність 

спадає [22, 24, 25].  

У результаті проведених досліджень на зародках Misgurnus fossilis L., які 

розвивалися за наявності 2-хлоро-3-гідрокси-1,4-нафтохінону та амідних 

похідних ФО-1 та ФО-2 у середовищі інкубації, встановлено, що дані сполуки 

проявляють дозозалежну інгібуючу дію на активність Mg2+-залежної Nа+, K+-

АТФази плазматичної мембрани. Ці результати узгоджуються з даними 

літератури, зокрема щодо дозозалежного впливу амінокислотних похідних 

 1,4-нафтохінону на функціонування транспортних ферментів, а саме Mg2+-

залежної Nа+, K+-АТФази плазматичної мембрани зародків в’юна [20]. 
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Встановлено, що дія досліджуваних сполук у всіх концентраціях, на стадії 

2 бластомерів «in vivo», призводить до зниження активності 

мембранозв’язаного ферменту порівняно з контролем (рис. 3.30). Зокрема, за 

впливу 2-хлоро-3-гідрокси-1,4-нафтохінону, у концентрації 10-5 М, активність 

ферменту знижується на 67,54±1,5 % (р≥0,999). Похідні ФО-1 та ФО-2, у 

зазначеній концентрації, знижують активність Nа+, K+-АТФази на 70,48±3,50 % 

(р≥0,999) та 59,4±0,35 % (р≥0,999), відповідно (див. рис. 3.31, 3.32). 
 

 
 

Рис. 3.30. Зміна активності Na+, K+-АТФази зародків в’юна на окремих стадіях 

розвитку, за впливу різних концентрацій 2-хлоро-3-гідрокси-1,4-нафтохінону (М ± m, n = 10) 

у дослідах «in vivo» 

 

Активність досліджуваної АТФази, на стадії раннього розвитку 16 

бластомерів, за дії 2-хлоро-3-гідрокси-1,4-нафтохінону спадає на 62,61±2,70 % 

(10-5 М) і 31,58±0,15 % (10-7 М), порівняно з контролем (рис. 3.30). 

Новосинтезовані амідні похідні ФО-1 та ФО-2, за концентрації 10-5 М, 

зумовлюють зниження активності Nа+, K+-АТФази на 46,10±1,20 % (р≥0,999) та 

40,64±1,10 % (р≥0,999), відповідно, тоді як за концентрації 10-7 М – на 

14,10±0,31 % та 7,10±0,46 % (р≥0,95), відповідно. 

На стадії розвитку 64 бластомерів, активність Nа+, K+-АТФази мембран 

зародків в'юна становить 15,3±0,9 мкмоль Фн/год на 1 мг білка. Показано, що за 
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впливу 2-хлоро-3-гідрокси-1,4-нафтохінону, у найменшій досліджуваній 

концентрації, на цій стадії зародків в’юна активність Nа+, K+-АТФази 

знижується на 37,4±0,6 % (р≥0,999), а за дії у найбільшій концентрації – на 

59,8±1,46 % (р≥0,999) (рис. 3.30). 
 

 
 

Рис. 3.31. Зміна активності Na+, K+-АТФази зародків в’юна на окремих стадіях 

розвитку, за впливу різних концентрацій похідного ФО-1 (М ± m, n = 10) у дослідах «in vivo» 

 

Досліджувані сполуки ФО-1 та ФО-2, на стадії раннього ембріогенезу – 

зародків 64 бластомери, також зумовлюють зниження активності Nа+, K+-

АТФази. Так, ці сполуки, у концентрації 10-7 М, знижують активність ферменту 

на 8,28±0,03 % (р≥0,99) та 16,64±0,14 % (р≥0,99), а у концентрації 10-5 М – на 

54,13±1,61 % (р≥0,999) та 47,90±0,32 % (р≥0,999), відповідно (див. рис. 3.31, 

3.32). 

Зазначимо, що Mg2+-залежна Nа+, K+-АТФаза також є чутливою до 

досліджуваних хінонових похідних, на стадії 8 поділу бластомерів. Нами 

встановлено, що за впливу 2-хлоро-3-гідрокси-1,4-нафтохінону, активність 

ферменту достовірно знижується за концентрації 10-7 М, – на 33,1±0,3 % 

(р≥0,99); за концентрації 10-6 М – на 61,6±2,7 % (р≥0,999); за концентрації  

10-5 М – на 63,04±1,10 % (р≥0,999), порівняно з контролем (рис. 3.30). 
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Амідні похідні ФО-1 та ФО-2, в концентрації 10-7 М, достовірно знижують 

активність фермента у зародках в’юна на 32,4±0,5 % (р≥0,999) та 4,9±0,06 % 

(р≥0,95), за концентрації 10-6 М – на 56,6±0,6 % (р≥0,999) та 40,13±1,30 % 

(р≥0,999), за концентрації 10-5 – на 59,51±0,60 % (р≥0,999) та 61,43±0,90 % 

(р≥0,999), порівняно з контролем (див. рис. 3.31, 3.32). 

 

 
 

Рис. 3.32. Зміна активності Na+, K+-АТФази зародків в’юна на окремих стадіях 

розвитку, за впливу різних концентрацій похідного ФО-2 (М ± m, n = 10) у дослідах «in vivo»  

 

На стадії 10 поділу бластомерів, за дії досліджуваних похідних  

1,4-нафтохінону у діапазоні досліджуваних концентрацій, виявлено достовірні 

дозозалежні зміни активності Nа+, K+-АТФази. За впливу 2-хлоро-3-гідрокси-

1,4-нафтохінону, у концентрації 10-5 М, знижується активність ферменту до 

позначки 5,00±0,07 мкмоль Фн/год на 1 мг, що на 68,42±1,01 % (р≥0,999) нижче, 

порівняно з контролем (рис. 3.30). 

Досліджувані сполуки ФО-1 та ФО-2 на завершальній стадії синхронного 

поділу бластомерів зародків в’юна, за їх дії у концентрації 10-5 М, достовірно 

знижують активність ферменту на 70,02±2,20 % (р≥0,999) та 58,14±3,10 % 

(р≥0,999), відповідно. Похідні 1,4-нафтохінону, в умовах in vitro, у 

концентраціях 10-7, 10-5, 10-3 М, негативно впливають на активність Mg2+-

залежної Nа+, K+-АТФази, впродовж раннього ембріогенезу (див. рис. 3.33-3.35). 
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Встановлено, що дія 2-хлоро-3-гідрокси-1,4-нафтохінону та амідних 

похідних ФО-1 та ФО-2 в досліджуваних концентраціях, на стадії 2 

бластомерів, призводить до зниження активності Na+, K+-АТФ-ази 

плазматичної мембрани.  
 

 
 

Рис. 3.33. Зміна активності Na+, K+-АТФази зародків в’юна на окремих стадіях 

розвитку, за впливу різних концентрацій 2-хлоро-3-гідрокси-1,4-нафтохінону (М ± m, n = 10) 

у дослідах in vitro  

 

Найбільш виражених змін активність АТФ-ази зародків на цій стадії 

розвитку зазнавала, за впливу амідних похідних ФО-1, ФО-2 та 2-хлоро-3-

гідрокси-1,4-нафтохінону, у концентрації 10-3 М. За таких умов активність Na+, 

K+-АТФ-ази, на стадії 2 бластомерів, достовірно знижувалася відносно 

контролю на 92,00±5,16 % (р≥0,999), 94,0±7,9 % (р≥0,999) і 92,0±6,8 % 

(р≥0,999), відповідно. Варто відмітити, що впродовж розвитку зародків в’юна 

активність ферменту зберігається на такому ж рівні, за впливу досліджуваних 

факторів.  
Хінонові похідні, у нижчих концентраціях (10-5 та 10-7 М), внесені у 

середовище інкубації ферменту, призводять до менш інтенсивного 

дозозалежного зниження активності Na+, K+-АТФ-ази зародків. Так, за впливу 

похідних ФО-1 та ФО-2, у концентрації 10-5 М, на стадії 2 бластомерів, 
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активність ферменту становила 1,016±0,040 та 1,105±0,100 мкмоль Фн/год на 1 

мг білка, що складає приблизно 10 % активності АТФ-ази в контролі (спадання 

на ~ 90 %) (див. рис. 3.34, 3.35). 

 

 
 

Рис. 3.34. Зміна активності Na+, K+-АТФази зародків в’юна на окремих стадіях 

розвитку, за впливу різних концентрацій похідного ФО-1 (М ± m, n = 10) у дослідах in vitro  
 

На стадії раннього розвитку зародків в’юна 16 бластомерів, зберігається 

тенденція до зниження Nа+, K+-АТФазної активності мембран, за дії хінонових 

похідних. Встановлено, що спадання активності Nа+, K+-АТФази мембран 

зародків в’юна, за дії 2-хлоро-3-гідрокси-1,4-нафтохінону, в концентрації 10-7 М, 

є мінімальним (на 59,70±3,45 %), тоді як при дії цієї сполуки, у концентрації  

10-3 М, – максимальним (на 90,6±3,8 %, порівняно з контролем) (рис. 3.33). За дії 

амідних похідних ФО-1 та ФО-2, у концентрації 10-7 М, відбувається зниження 

активності мембранопов’язаного ензиму на 70,6±3,7 % та 72,15±0,20 %, а за 

впливу у концентрації 10-3 М – на 94,5±15,2 % та 92,45±7,90 %, відповідно, 

порівняно з контролем (див. рис. 3.34, 3.35). 

Нами встановлено, що на наступній досліджуваній стадії раннього розвитку 

зародків в’юна Misgurnus fossilis L. (64 бластомери) Mg2+-залежна Nа+, K+-

АТФаза мембран також зазнає значних негативних змін, активність її спадає. 

Слід зазначити, що як і 2-хлоро-3-гідрокси-1,4-нафтохінон, так і амідні похідні 
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ФО-1 та ФО-2, у всіх досліджуваних концентраціях (10-5, 10-6, 10-7 М), призводять 

до достовірного концентраційно залежного зниження активності ферменту, на 

стадії розвитку 64 бластомери (див. рис. 3.33-3.35). 

 

 
 

Рис. 3.35. Зміна активності Na+, K+-АТФази зародків в’юна на окремих стадіях 

розвитку, за впливу різних концентрацій похідного ФО-2 (М ± m, n = 10) у дослідах in vitro  
 

На наступних досліджуваних стадіях раннього ембріогенезу, тенденція до 

зниження Mg2+-залежної Nа+, K+-АТФазної активності мембран зародків 

Misgurnus fossilis L. зберігається. Відмічено, що за дії 2-хлоро-3-гідрокси-1,4-

нафтохінону в досліджуваних концентраціях, Nа+, K+-АТФазна активність 

мембран знижується на 62,6±0,1 %; 86,7±6,5 % та 89,1±9,0 %, відповідно (на 

стадії 256 бластомерів) (рис. 3.33). При вищевказаних умовах, за впливу  

2-хлоро-3-(3-оксо-3-(піпередин-1-іл)пропіламіно)-1,4-нафтохінону (ФО-1), 

активність досліджуваної АТФази знижується на 74,7±2,7 %; 92,8±9,3 % та 

97,0±8,4 %, відповідно, порівняно з контролем (рис. 3.34).  

Так, за впливу 2-хлоро-3-(3-(морфолін-4-іл)-3-оксопропіламіно)-1,4-

нафтохінон (ФО-2), у концентраціях 10-7, 10-5, 10-3 М, зумовлює зниження 

активності даного ферменту на 79,6±4,6 %; 92,3±10,4 % та 94,8±1,0 %, відносно 

контролю, відповідно (рис. 3.35). Наявність у середовищі інкубації ФО-1 та ФО-

2 у концентрації 10-7 М, зумовила достовірне зниження активності Na+, K+-
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АТФ-ази, приблизно, на 75 %. Вихідна сполука 2-хлоро-3-гідрокси-1,4-

нафтохінон, у концентрації 10-7 М, веде до менш вираженого спадання 

активності ферменту ~ на 62 %.  

На стадії 10 поділу зародків в’юна, за впливу всіх досліджуваних хінонових 

похідних, зафіксоване подальше концентраційне зниження активності Mg2+-

залежної Na+, K+-АТФ-ази мембран зародків Misgurnus fossilis L. Так, за дії  

2-хлоро-3-гідрокси-1,4-нафтохінону, у концентрації 10-3 М, показник активності 

АТФ-ази становить 1,03±0,09 мкмоль Фн/год на 1 мг, що на 93,8±8,6 % 

(р≥0,999) нижче контрольних позначок.  

Активність досліджуваного ферменту, за дії амідних похідних ФО-1 та  

ФО-2 за вказаних умов, становить 0,61±0,02 та 0,54±0,04 мкмоль Фн/год на 1 мг, 

відповідно (зниження на 96,17±3,40 % та 96,62±7,80 %, порівняно з контролем). 

Слід відзначити, що новосинтезовані амідні похідні мають значний вплив, 

оскільки їхня присутність в інкубаційному середовищі, навіть у мікромолярних 

кількостях, призводить до зниження активності Mg2+-залежної Na+, K+-АТФ-ази 

мембран зародків.  
 

Підсумок 

Отже, 2-хлоро-3-гідрокси-1,4-нафтохінон та амідні похідні ФО-1, ФО-2 

призводять до дозозалежного зниження активності мембранозв’язаного 

ферменту зародків. Включення в структуру хіноїдної сполуки морфолінового та 

піперединілового фрагментів сприяє більш вираженим інгібувальним 

властивостям похідних ФО-1 і ФО-2, як за умов «in vivo» та in vitro. 

Результати досліджень, представлені в розділі 3.6., частково опубліковані в 

статті [4] та тезах [13]. 

 

3.7. Вплив похідних 1,4-нафтохінону на сумарну активність Са2+, Mg2+-

залежної -АТФази зародків в’юна 
 

Попередніми дослідженнями встановлено, що за нормальних умов 
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розвитку зародків в’юна, на стадії 2 бластомерів, сумарна активність Ca2+-

АТФази є високою – 7,97±1,60 мкмоль Фн/год на 1 мг білка, що свідчить про 

здатність мембранних везикул цих клітин до Ca2+-активованого Mg2+-залежного 

гідролізу АТФ (рис. 3.36) [66]. У наступні стадії розвитку сумарна активність 

Cа2+, Mg2+-АТФази залишається в межах значень, які є на стадії 2 бластомерів і 

досягає максимуму, на етапі розвитку зародків 1024 бластомери (10 поділ) (рис. 

3.36). Ця стадія розвитку зародків є завершенням синхронних поділів 

бластомерів. В цей час падає мітотичний індекс і зростає морфогенетична 

активність ядер, відбувається десинхронізація поділу зародкових клітин [66]. 

Згідно літературних даних, сумарна активність Mg2+-залежної Ca2+-

АТФази періодично змінюється протягом дроблення в зародків деяких 

холоднокровних [123, 201]. У зародків в’юна швидкість виходу Ca2+ із клітин 

на перших годинах розвитку є незначною, проте сильно зростає після стадії 

бластули. Це підтверджує припущення про залежність обміну кальцію від його 

запасу в ЕПР бластомерів та великої його кількості в жовткових гранулах [22]. 

Існування складної системи контролю [Ca2+]і забезпечує не тільки регуляцію 

клітинного метаболізму, але й закономірний зв’язок між метаболізмом та 

динамічними мембранопов’язаними процесами в ранньому розвитку. 

Різноманітні екзогенні та ендогенні фактори впливають на функціонування 

кальцієвих помп, зміну їх активност, що, в свою чергу, спричиняє клітинні 

порушення та розвиток організму в цілому.  

При вивченні сумарної активності Mg2+-залежної Cа2+-АТФази зародків 

в’юна, впродовж раннього ембріогенезу, за дії досліджуваних похідних  

1,4-нафтохінону у дослідах «in vivo», спостерігали інгібувальний дозозалежний 

ефект досліджуваних сполук, у діапазоні концентрацій 10-7, 10-6 та 10-5 М. 

За дії 2-хлоро-3-гідрокси-1,4-нафтохінону в досліджуваних концентраціях, 

сумарна Cа2+-АТФазна активність, становить – 3,41±0,10; 0,974±0,14 та 

0,864±0,007 мкмоль Фн/год на 1 мг білка, відповідно. Максимальне достовірне 

(р≥0,999) зниження сумарної активності Mg2+-залежної Cа2+-АТФази 
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зафіксовано за дії вказаного похідного, у концентрації 10-5 М, на 89,16±8,84 % 

(рис. 3.36). 

 
 

Рис. 3.36. Зміна сумарної Cа2+, Mg2+-АТФазної активності зародків в’юна на окремих 

стадіях розвитку, за впливу різних концентрацій 2-хлоро-3-гідрокси-1,4-нафтохінону (М ± m, 

n = 10) у дослідах «in vivo»  

 

За впливу новосинтезованих амідних похідних ФО-1 та ФО-2, в усіх 

концентраціях, що досліджувалися, на стадії розвитку зародків 2 бластомерів, 

помічено дозозалежне зниження АТФ-гідролазної активності. Так, максимальне 

зниження сумарної активності Mg2+-залежної Cа2+-АТФази зафіксовано, у 

концентрації 10-5 М, для похідного ФО-1 на 91,97±16,70 % (рис. 3.37) та для 

похідного ФО-2 на 84,54±3,74 % (рис. 3.38).  

На стадії розвитку 16 бластомерів відмічено, що 2-хлоро-3-гідрокси-1,4-

нафтохінон проявляє інгібувальну дію на ферментативну активність. Так, 

наявність в середовищі інкубації зародків в’юна 2-хлоро-3-гідрокси-1,4-

нафтохінону, у найменшій досліджуваній концентрації (10-7 М), призводить до 

зниження активності Mg2+-залежної Cа2+-АТФази на 67,3±0,48 % (р≥0,999), а у 

найвищій (10-5 М) – до зниження на 82,85±6,45 % (р≥0,999) (рис. 3.36).  

Амідні похідні ФО-1 та ФО-2, у концентрації 10-7 М, на вказаній стадії 

раннього розвитку зародків в'юна, призводять до незначного зниження 

активності ензиму на 15,38±0,18 % та 7,46±0,03 %, тоді як ці сполуки у 
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найвищій концентрації (10-5 М) зумовлюють значне достовірне, зниження 

активності на 87,12±1,40 % (р≥0,999) та 77,05±7,01 % (р≥0,999), відповідно 

(див. рис. 3.37, 3.38). 
 

 
 

Рис. 3.37. Зміна сумарної Cа2+, Mg2+-АТФазної активності зародків в’юна на окремих 

стадіях розвитку, за впливу різних концентрацій  похідного ФО-1 (М ± m, n = 10) у дослідах 

«in vivo»  

 

 
 

Рис. 3.38. Зміна сумарної Cа2+, Mg2+-АТФазної активності зародків в’юна на окремих 

стадіях розвитку, за впливу різних концентрацій похідного ФО-2 (М ± m, n = 10) у дослідах 

«in vivo»  
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За дії 2-хлоро-3-гідрокси-1,4-нафтохінону, у всіх досліджуваних 

концентраціях відмічено, що сумарна активність Mg2+-залежної Cа2+-АТФази, 

на стадії ембріогенезу 64 бластомерів, максимально знужується на 81,4±2,9 % 

(р≥0,999), відносно контролю (рис. 3.36). За впливу амідних похідних ФО-1 та 

ФО-2 також спостерігається концентраційне дозозалежне зниження активності 

досліджуваного ферменту. Найнижче значення ензиматичної активності, за дії 

досліджуваних сполук у концентрації 10-5 М, на 81,14±1,31 % та 82,03±2,97 % 

(р≥0,999), відповідно (див. рис. 3.37, 3.38) 

На стадії раннього розвитку зародків 256 бластомерів, зафіксована така ж 

тенденція до зниження активності ензиму, за впливу досліджуваних хінонових 

сполук. Варто відмітити, що за дії амідного похідного ФО-1, у концентрації  

10-5 М, показник активності досліджуваної АТФ-ази становив 0,95±0,10 мкмоль 

Фн/год на 1 мг білка, що нижче від контролю на 87,62±9,30 % (р≥0,999). 

Сполуки 2-хлоро-3-гідрокси-1,4-нафтохінон та ФО-2 зумовлюють зниження 

активності на 71,67±6,02 % (р≥0,999) та 53,25±3,00 %, відповідно (р≥0,999). 

Зниження сумарної активності Mg2+-залежної Cа2+-АТФази, за дії 

хінонових похідних у різних концентраціях, відбувається і на стадії десятого 

поділу зародків в’юна. При дії вихідної сполуки синтезу амідних похідних,  

2-хлоро-3-гідрокси-1,4-нафтохінону, у концентрації 10-5 М, на мембрани 

зародкових об’єктів відмічено найбільше зниження ферментативної активності 

на 90,86±2,60 % (р≥0,999). Амідні похідні ФО-1 та ФО-2 на завершальній стадії 

синхронного поділу бластомерів, у концентрації 10-5 М, спричиняють зниження 

активності досліджуваної АТФ-ази на 76,07±5,20 % (р≥0,999) та 82,20±10,54 % 

(р≥0,999). 

За умов in vіtro, у концентраціях 10-7,  10-5, 10-3 М, досліджуваних похідних 

1,4-нафтохінону, також відбувається зниження сумарної активності Mg2+-

залежної Cа2+-АТФази зародків в’юна, впродовж усіх досліджуваних етапів 

ембріогенезу (див рис. 3.39-3.41). 

За наявності в середовищі інкубації досліджуваної АТФази  

2-хлоро-3-гідрокси-1,4-нафтохінону, у концентрації 10-3 М, на стадії розвитку 
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зародків 2 бластомери, встановлено максимальне зниження (на 88,2±7,8 %, 

порівняно з контролем) сумарної активності Mg2+-залежної Cа2+-АТФази, яка 

сягає позначки 0,94±0,08 мкмоль Фн/год на 1 мг білка. 

 

 
 

Рис. 3.39. Зміна сумарної Cа2+, Mg2+-АТФазної активності зародків в’юна на окремих 

стадіях розвитку, за впливу різних концентрацій 2-хлоро-3-гідрокси-1,4-нафтохінону (М ± m, 

n = 10) у дослідах in vitro  

 

Похідні ФО-1 та ФО-2, в концентрації 10-3 М, максимально, достовірно, 

знижують сумарну активність ензиму (р≥0,999) на 83,0±15,1 % та 73,65±3,26 %, 

відповідно, значення якої рівні 1,36±0,24 і 2,85±0,20 мкмоль Фн/год на 1 мг 

білка. 

Відмічено, що за дії 2-хлоро-3-гідрокси-1,4-нафтохінону, у мінімальній 

досліджуваній концентрації 10-7 М, сумарна активність Mg2+-залежної Cа2+-

АТФази достовірно (р≥0,999) знижується на 52,1±0,4 %, порівняно з контролем, 

на етапі розвитку зародків в’юна 16 бластомерів (рис. 3.39). За впливу 

хінонових похідних ФО-1 та ФО-2, в концентрації 10-7 М, активність Mg2+-

залежної Cа2+-АТФази знижується на 6,1±0,1 % та 5,30±0,02 % (див. рис. 3.40, 

3.41). 

На стадії розвитку 64 бластомерів, за дії 2-хлоро-3-гідрокси-1,4-

нафтохінону, виявлено найбільше зниження активності Mg2+-залежної Cа2+-
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АТФази за концентрації 10-3 М, на 74,28±2,60 % та становить 1,91±0,07 мкмоль 

Фн/год на 1 мг білка. Потрібно відмітити, що сполуки ФО-1 і ФО-2, у 

концентрації 10-3 М, зумовлюють таке ж спадання активності ферменту, як і 2-

хлоро-3-гідрокси-1,4-нафтохінон у зародках в’юна на цій же стадії розвитку. 

 

 
 

Рис. 3.40. Зміна сумарної Cа2+, Mg2+-АТФазної активності зародків в’юна на окремих 

стадіях розвитку, за впливу різних концентрацій похідного ФО-1 (М ± m, n = 10) у дослідах 

in vitro  

 
 

Рис. 3.41. Зміна сумарної Cа2+, Mg2+-АТФазної активності зародків в’юна на окремих 

стадіях розвитку, за впливу різних концентрацій похідного ФО-2 (М ± m, n = 10) у дослідах 

in vitro  
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На наступному досліджуваному етапі розвитку зародків – 256 бластомерів, 

також спостерігається залежне від концентрації зниження сумарної активності 

Mg2+-залежної Cа2+-АТФази, за дії досліджуваних похідних 1,4-нафтохінону. 

Так, при внесенні у середовище інкубації досліджуваної АТФ-ази 2-хлоро-3-

гідрокси-1,4-нафтохінону, у концентрації 10-7 М, відмічено достовірне (р≥0,99) 

спадання активності на 36,7±2,2 %, порівняно з контролем. Інтенсивність 

роботи Mg2+-залежної Cа2+-АТФази, за впливу похідних ФО-1 та ФО-2, 

знижується на 31,54±2,80 % (р≥0,99) та 22,20±1,24 % (р≥0,99), відповідно (див. 

рис. 3.40, 3.41).  

На завершальній стадії синхронних поділів бластомерів тенденція до 

зниження сумарної активності Mg2+-залежної Cа2+-АТФази зберігається. За дії 

2-хлоро-3-гідрокси-1,4-нафтохінону, у найвищій досліджуваній концентрації 

(10-3 М), відмічено найбільше зниження активності – 88,9±26,3 % (р≥0,999), 

відносно контролю.  

Новосинтезовані амідні похідні 1,4-нафтохінону ФО-1 та ФО-2, за вказаної 

концентрації, також впливають на ензиматичну активність Cа2+-АТФази та 

зумовлюють її спадання на 67,7±4,6 % (р≥0,999) та 77,7±10,0 % (р≥0,999), 

відносно контролю. 

 

Підсумок 

Отже, сумарна активність Mg2+-залежної Ca2+-АТФази зародкових клітин 

в’юна, за впливу амідних похідних 1,4-нафтохінону (ФО-1 та ФО-2) та  

2-хлоро-3-гідрокси-1,4-нафтохінону знижується, залежно від концентрації, 

впродовж досліджуваного періоду. Отримані нами результати узгоджуються з 

роботами ряду дослідників, проведеними на ізольованих гепатоцитах щурів 

[160], мембранних везикулах саркоплазматичного ретикулуму [105, 158], в яких 

різні за складом хінонові похідні інгібують активність Cа2+-АТФази. 

Варто відмітити, що переважаючий вплив на сумарну активність Mg2+-

залежної Cа2+-АТФази, як за умов «in vivo» та in vitro, серед всіх досліджуваних 

хінонових похідних проявляє 2-хлоро-3-гідрокси-1,4-нафтохінон. 
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Результати досліджень, представлені в розділі 3.7., частково представлені в 

тезах [11]. 

 

3.8. Ультраструктурні зміни зародків в’юна на різних стадіях розвитку 

за впливу похідних 1,4-нафтохінону  

 

Відомо, що ультраструктурні дослідження дозволяють виявляти вплив 

пошкоджуючих факторів на ті чи інші компоненти клітини. Поряд з вивченням 

функціональних процесів, електронна мікроскопія дозволяє встановити 

причинно-наслідкові зв’язки між різними патологічними станами в клітині. 

Встановлено, що на етапі раннього розвитку в’юна – 2 бластомери, у 

клітинах добре помітні мітохондрії правильної та неправильної форми з 

чіткими зовнішніми та внутрішніми мембранами. Матрикс мітохондрій є 

електроннощільним і містить включення. Гіалоплазма зародкових клітин у 

контролі містить цистерни агранулярного (аЕПР) та гранулярного 

ендоплазматичного ретикулуму (гЕПР), скупчення полісом, поодинокі 

лізосоми, автофаголізосоми та невеликі за розмірами ліпопротеїдні краплі (рис. 

3.42 А). Поруч з мітохондріями, зустрічаються травні вакуолі значних розмірів, 

які обмежені власною мембраною. На цьому етапі, клітини ще використовують 

як живильний матеріал жовток материнської клітини, що підтверджується  

В зародках в’юна, на етапі 10-го поділу (1024 бластомерів), цитоплазма 

клітин в контролі менш щільна, порівняно зі стадією 2 бластомерів. Наявна 

велика кількість вільних рибосом і полісом. На даному етапі розвитку 

зафіксоване збільшення кількості мітохондрій із паралельно розташованими 

кристами (рис. 3.42 А). Їхній матрикс гомогенний і електроннощільний.  

Відомо, що протягом дроблення, мітохондрії подовжуються, в них 

з'являється велика кількість пластинчастих крист, які можуть бути 

розтягнутими та вакуолізованими, виявляючи велику морфологічну мінливість 

порівняно з раннім ембріогенезом [27]. 
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Рис. 3.42. Ультраструктура зародків в’юна на етапі розвитку 2 бластомерів. Контроль 

(А) та за умов впливу 2-гідрокси-3-хлоро-1,4-нафтохінону (Б), ФО-1 (В), ФО-2 (Г) у 

концентрації 10-5 М. Збільшення 1:10 000. АФЛ – автофаголізосома; ВЛ – вакуоля; Г – 

гранула; аЕПР – агранулярний ендоплазматичний ретикулум; гЕПР – гранулярний 

ендоплазматичний ретикулум; ЖГ – жовткова гранула; КР – кристи; Л – лізосома; М – 

мітохондрія; ПС – пероксисома; ТВ – травна вакуоля. 

 

Ультраструктура зародків в’юна, які перебували у середовищі з похідними 

1,4-нафтохінону, у концентрації 10-5 М, протягом першої години розвитку 
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(2 бластомери), характеризується зміною електронної щільності гіалоплазми та 

дезорганізацією органел, порівняно з контролем, проте плазматична мембрана 

бластомерів залишається суцільною (рис. 3.42 Б, В, Г). 

Цитоплазма клітин зародків в’юна, на стадії 2-х бластомерів, є 

негомогенною з підвищеною електронною щільністю гіалоплазми. Органели 

втрачають свої обриси, що свідчить про часткове руйнування цілісності їхніх 

мембран. Більшість мітохондрій, за умов впливу 2-хлоро-3-гідрокси-1,4-

нафтохінону та амідних похідних ФО-1 та ФО-2 у вищезазначеній 

концентрації, змінюють свою форму та перебувають у стані набряку, а їхній 

матрикс заповнений речовиною низької електронної щільності, на відміну від 

зародків, що розвивалися за нормальних умов мембраною (рис. 3.42 Б, В, Г). 

Слід підкреслити, що в зародкових клітинах виявлені мітохондрії з 

«розпушеними» кристами, проте з цілісною зовнішньою мембраною (рис. 3.42 

Б, В, Г). Гіалоплазма містить багато розширених цистерн аЕПР, вміст гЕПР 

зменшений, порівняно з контролем [27]. У клітині збільшується кількість 

первинних та вторинних лізосом, наявна значна кількість травних вакуоль, що 

свідчить про початковий етап лізису клітин.  

Додавання у середовище інкубації 2-хлоро-3-гідрокси-1,4-нафтохінону та 

амідних похідних, у концентрації 10-7 М, веде до найменш виражених змін 

ультраструктури усіх органел бластомерів, порівняно з контролем (рис. 3.43 А, 

Б, В, Г). Гіалоплазма клітин є неоднорідною, в ній відмічено велику кількість 

мітохондрій. Частина з них округлої, частина кутчастої форми, в яких 

мітохондріях добре проглядаються кристи. 

Потрібно відмітити, що за впливу вихідної сполуки 2-хлоро-3-гідрокси-

1,4-нафтохінону синтезу амідних похідних (ФО-1 та ФО-2) частина мітохондрій 

перебуває у стані набрякання та з «розпушеними» кристами. В таких 

мітохондріях цілісність мембрани не порушена.  

За впливу досліджуваних похідних 1,4-нафтохінону жовткові гранули не 

зазнавали змін, були невеликих розмірів. У цитоплазмі спостерігається 
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збільшення кількості розширених цистерн ЕПР, в основному, гранулярного. 

Вміст первинних, вторинних лізосом та травних вакуоль у межах норми.  
 

  
А Б 

  
В Г 

 

Рис. 3.43. Ультраструктура зародків в’юна на етапі розвитку 2 бластомерів. Контроль 

(А) та за умов впливу 2-гідрокси-3-хлоро-1,4-нафтохінону (Б), ФО-1 (В),ФО-2 (Г) у 

концентрації 10-7 М. Збільшення 1:10 000. АФЛ – автофаголізосома; ВЛ – вакуоля; гЕПР – 

гранулярний ендоплазматичний ретикулум; ЖГ – жовткова гранула; КР – кристи; Л – 

лізосома; М – мітохондрія; МВТ – мультивезикулярне тільце; ПС – пероксисома; ТВ – 

травна вакуоля. 
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Перебування зародків у середовищі інкубації з похідними 1,4-нафтохінону, 

в концентрації 10-5 М, на шосту годину розвитку, зумовлює більш виражені 

зміни, порівняно з початковим етапом розвитку (рис. 3.44 А, Б, В, Г).  
 

  

А Б 

  

В Г 
 

Рис. 3.44. Ультраструктура зародків в’юна на етапі розвитку 1024 бластомери. Контроль (А) та за 

умов впливу 2-гідрокси-3-хлоро-1,4-нафтохінону (Б), ФО-1 (В), ФО-2 (Г) у концентрації 10-5 М. 

Збільшення 1:10 000. АФЛ – автофаголізосома; ВЛ – вакуоля; аЕПР – агранулярний ендоплазматичний 

ретикулум; гЕПР – гранулярний ендоплазматичний ретикулум; ЖГ – жовткова гранула; КР – кристи; Л 

– лізосома; М – мітохондрія; ПМ – плазматична мембрана; ПС – пероксисома; ТВ – травна вакуоля. 
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Гіалоплазма зародків в’юна, що перебували у середовищі з 2-хлоро-3-

гідрокси-1,4-нафтохіноном, у концентрації 10-5 М, була високої електронної 

щільності. Внутрішні органели таких клітин зруйновані (рис. 3.44 Б). В зародків 

в’юна на шостій годині розвитку, за нормальних умов, гіалоплазма бластомерів 

з низькою електронною щільністю, а міжбластомерні простори великі та 

заповнені речовиною дрібнозернистої консистенції [27]. 

Сполука 2-гідрокси-3-хлоро-1,4-нафтохінону, в зазначеній вище 

концентрації (етап 10 поділу), справляє значний негативний вплив на клітини, 

що виявляються руйнуванням плазматичної мембрани, значним зменшенням 

кількості мітохондрій з пошкодженою зовнішньою мембраною, збільшення 

кількості лізосом (рис. 3.44 Б). Ймовірно, такі зміни характеризуються 

незворотністю. Міжклітинний простір відсутній. Цитоплазма бластомерів, що 

прилягає до мембрани клітини, збагачена органелами. Ними насичені і глибокі 

шари дрібнозернистої гіалоплазми. Як у глибоких, так і в кортикальних шарах 

цитоплазми виявлено велику кількість набряклих мітохондрій. Більша частина 

таких мітохондрій з непошкодженою зовнішньою мембраною. Проте їхні 

кристи лізовані. 

Плазматична мембрана бластомерів, за впливу амідних похідних, 

переважно нечітка, у стані «натягу», що свідчить про набрякання клітини (рис. 

3.44 Б, В). Варто відмітити, що найменш виражені зміни є в ультраструктурі 

зародків, за впливу амідного похідного ФО-1 (рис. 3.44 В). Також відмічено 

збільшення розмірів вторинних лізосом з електронно-темним вмістом. 

Виявлено збільшення розмірів мультивезикулярних тілець з вакуолями 

усередині, що може свідчити про процеси руйнування у клітині. Інкубування 

зародків у середовищі з 2-гідрокси-3-хлоро-1,4-нафтохіноном, у концентрації 

10-7 М, на стадії десятого поділу, ультраструктурні зміни були незначними  

(рис. 3.45 Б). Відмічено велику кількість мітохондрій, які нерівномірно 

розміщувалися як у кортикальних, так і в примембранних шарах.  
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За розвитку зародків з амідними похідними ФО-1 та ФО-2, у концентрації  

10-7 М, на стадії 10 поділу бластомерів, ультратсрукутрні зміни були 

незначними (рис. 3.45 В, Г). 
 

  
А Б 

  

В Г 
 

Рис. 3.45. Ультраструктура зародків в’юна на етапі розвитку 1024 бластомери. Контроль 

(А) та за умов впливу 2-гідрокси-3-хлоро-1,4-нафтохінону (Б), ФО-1 (В),ФО-2 (Г) у концентрації 

10-7 М. Збільшення 1:10 000. АФЛ – автофаголізосома; ВЛ – вакуоля; Г – гранула; аЕПР – 

агранулярний ендоплазматичний ретикулум; гЕПР – гранулярний ендоплазматичний ретикулум; 

ЖГ – жовткова гранула; КР – кристи; Л – лізосома; М – мітохондрія; ТВ – травна вакуоля. 
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Цистерни гЕПР та аЕПР зазнали незначних змін так само як і цитоплазма 

клітин, яка була дещо неоднорідною та дрібнозернистою, порівняно з етапом 

розвитку 2 бластомерів. На мікропрепаратах виявлено поодинокі мітохондрії, 

які перебували у стані набряку, а їхній матрикс заповнений речовиною низької 

електронної щільності, на відміну від зародків, що розвивалися за нормальних 

умов.  

Більш виражені зміни зародкових клітин помічено за наявності в 

середовищі інкубації 2-хлоро-3-гідрокси-1,4-нафтохінону, у концентрації  

10-7 М, (рис. 3.45 Б). Виявлена дрібнозерниста електроннощільна гіалоплазма, в 

якій є локальні ділянки з низькою електронною щільністю. Це може бути 

пов’язано з певними точковими змінами у цитоплазмі за дії препарату. 

Відмічено наявність поодиноких мітохондрій із зруйнованими кристами та 

автофаголізосом з рештками лізованих органел у середині. Зустрічаються 

цистерни аЕПР та гЕПР, скупчення полісом та рибосом.  

 

Підсумок 

Отже, на основі наведених результатів можна зробити висновок, що за дії 

2-хлоро-3-гідрокси-1,4-нафтохінон та похідних ФО-1 і ФО-2, у концентрації  

10-5 М, зародки в’юна є чутливими як на першому (1 поділ) так і на 

завершальному етапі синхронного розвитку (10 поділ). Дані сполуки 

справляють руйнівну дію на структуру клітин зародків, що проявляється в 

порушенні цілісності мембран, пошкодження мітохондрій, втраті ними крист, 

підвищеній кількості лізосом.  

Варто відмітити, що амідні похідні ФО-1 і ФО-2, у концентрації 10-7 М, 

виявляють менш виражений негативний вплив на зародки в’юна, на етапі 

розвитку 2 та 1024 бластомерів, в порівнянні 2-хлоро-3-гідрокси-1,4-

нафтохіноном. 

Результати досліджень, представлені в розділі 3.8., опубліковані в статті 

[5]. 

 



121 

3.9. Дисперсійний аналіз показників зародків в’юна за впливу 

похідних 1,4-нафтохінону  

 

Для визначення ролі різних чинників від яких більше залежать зміни 

показників процесів ПОЛ, активності ензимів АОС, Mg2+-залежних Na+, K+- та 

Са2+-ATФаз впродовж ембріогенезу зародків в’юна, ми вважали за доцільне 

кількісно оцінити вплив 2-хлоро-3-гідрокси-1,4-нафтохінону та амідних 

похідних ФО-1 та ФО-2 та фактора тривалості розвитку (часу). У цьому 

дослідженні доводиться мати справу з впливом багатьох факторів (як 

зазначених вище, так і неврахованих в експериментах). Одним із адекватних 

методів оцінки впливу досліджуваних чинників і їх взаємодії є двофакторний 

дисперсійний аналіз, що дає змогу оцінити мінливість показників. 

Для з’ясування сумарного впливу фактора часу (тривалості розвитку) та 

похідних 1,4-нафтохінону (різних концентрацій) в мінливість показників 

прооксидантно-антиоксидантної системи, Mg2+-залежних Na+, K+- та Са2+-

ATФаз на різних етапах розвитку зародків в’юна за умов «in vivo» та in vitro, 

було проведено двофакторний дисперсійний аналіз. 

За допомогою досліджень дії факторів часу та 2-хлоро-3-гідрокси-1,4-

нафтохінону на вміст ТБК-позитивних продуктів в дослідах «in vivo» 

встановлено, що достовірна (р≥0,99) частка впливу хінонового похідного 76,21 

% переважає над часом розвитку та неврахованими чинниками (рис. 3.46).  

Частки впливу новосинтезованих сполук ФО-1 та ФО-2 на ці показники 

становлять 83,71 % та 86,30 % з рівнем достовірності (р≥0,999) (див. рис. 3.47 

А, Б). У результаті отриманих даних можна стверджувати, що досліджувані 

сполуки безпосередньо впливають на утворення ТБК-позитивних продуктів. 

Проведений двофакторний дисперсійний аналіз впливу фактора часу та 

концентрації похідних 1,4-нафтохінону виявив досить значний внесок 

концентрації сполук у зміни активності супероксиддисмутази. Максимальний 

вплив концентрації діючої речовини на активність СОД упродовж раннього 

ембріогенезу в’юна за умов розвитку «in vivo» проявляється за впливу 



122 

похідного ФО-2 – 89,15 % (р≥0,999) (див. рис. 3.47 А, Б). Частка впливу 2-

хлоро-3-гідрокси-1,4-нафтохінону становить 76,86 % (р≥0,999), часу розвитку – 

14,86 % сполуки ФО-1 на ці показники становить та 71,40 % (р≥0,999), 

відповідно (рис. 3.46). 

 

 
 
Рис. 3.46. Результати двофакторного дисперсійного аналізу впливу факторів часу та  

2-хлоро-3-гідрокси-1,4-нафтохінону на досліджувані показники зародків в’юна на окремих 

стадіях розвитку у дослідах «in vivo»  

 

Слід зазначити, що при вивченні досліджуваних факторів на активність 

каталази нами встановлено, що частка впливу 2-хлоро-3-гідрокси-1,4-

нафтохінону становить 31,2 %, з рівнем достовірності р≥0,99, проте 

переважаючий вплив має час розвитку (54,03 %; (р≥0,99). Так і за впливу 

сполук ФО-1 та ФО-2, їх незначна частка впливу на активність цього ензиму 

становить 33,0 % (на тлі дії ФО-1) та 21,86 % (на тлі дії ФО-2) з рівнем 

достовірності р≥0,999. Це може свідчити про непряму дію хінових сполук на 

активність даного ензиму у зародках в’юна. 

У результаті проведеного дисперсійного аналізу дії досліджуваних сполук 

на активність ще одного з ключових ферментів АОС – глутатіонпероксидази – 

відмічено переважаючу частку впливу – 58,64 %; (р≥0,999) 2-хлоро-3-гідрокси-

1,4-нафтохінону. Частка впливу новосинтезованих амідних похідних ФО-1 та 
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ФО-2 на активність ГПО становить 58,69 % та 59,03 %, відповідно, з рівнем 

достовірності (р≥0,999), переважаючи частку впливу часу розвитку та 

неврахованих чинників.  

 

 А 

 Б 

 

Рис. 3.47. Результати двофакторного дисперсійного аналізу впливу факторів часу та  

похідних ФО-1 (А) та ФО-2 (Б) на досліджувані показники зародків в’юна на окремих 

стадіях розвитку у дослідах «in vivo»  
 

Якщо порівнювати, частку впливу на активність Mg2+-залежної Nа+, K+-

АТФази протягом розвитку зародків в’юна, яку вносять досліджувані похідні 

1,4-нафтохінону. Найбільшим є внесок для 2-хлоро-3-гідрокси-1,4-нафтохінону 

84,94 %, а для похідних ФО-1 та ФО-2 він дещо менший та відповідно 
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становить 81,21 % та 73,28 % з рівнем достовірності (р≥0,999), які переважають 

над частками впливу часу розвитку та неврахованих чинників.  

Дослідженнями дії факторів часу та 2-хлоро-3-гідрокси-1,4-нафтохінону на 

сумарну активність Mg2+-залежної Са2+-АТФаз показано, що частки впливу 

сполуки становить 95,13 % переважаючи над частками впливу часу розвитку та 

неврахованих чинників. Тоді, як частки впливу похідних ФО-1 та ФО-2 

відповідно становлять 90,25 % та 90,58 %. Варто відмітити, що частка впливу  

2-хлоро-3-гідрокси-1,4-нафтохінону на активність досліджуваних АТФаз 

переважає над часткою впливу часу розвитку та неврахованих чинників.  

Проаналізувавши отримані дані дисперсійного аналізу встановлено, що 

більшою мірою на активність АТФаз, вміст ТБК-позитивних продуктів та 

ферментів системи антиоксидантного захисту, за виключенням каталази, 

визначається впливом досліджуваних похідних 1,4-нафтохінону у різних 

концентраціях, ніж впливом фактора часу розвиту в’юна.  

При аналізі дії факторів часу та похідних 1,4-нафтохінону у дослідах in 

vitro на зміну вмісту ТБК-позитивних продуктів відмічено, що переважаюча 

частка впливу 83,71 % та 86,30 % та припадає на новосинтезовані сполуки  

ФО-1 та ФО-2 (див. рис. 3.48 Б, В). На противагу цьому, частка впливу 2-хлоро-

3-гідрокси-1,4-нафтохінону становить 80,18 % (рис. 3.48 А). За допомогою 

дисперсійного аналізу встановлено, що частка впливу 2-хлоро-3-гідрокси-1,4-

нафтохінону на активність СОД складає 83,25 %, амідних похідних ФО-1 та 

ФО-2 на цей показник становить 71,40 % та 90,72. У результаті отриманих 

даних можна стверджувати, що досліджувані сполуки в умовах in vitro 
безпосередньо впливають на утворення ТБК-позитивних продуктів та 

активність СОД. Варто відмітити, що проведений нами двофакторний 

дисперсійний аналіз впливу часу розвитку та досліджуваних похідних 1,4-

нафтохінону на активність каталази в умовах in vitro підтверджує, що 

переважаючу дію має час розвитку зародків, хоча частка впливу хінонових 

похідних (29,5 %; 31,2 % та 29,6 %) є статистично достовірною, проте 

незначною. Це може підтверджує гіпотезу про непряму дію хінових сполук на 
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активність даного ензиму у зародках в’юна. 
 

 А 

 Б 

 В 
 
Рис. 3.48. Результати двофакторного дисперсійного аналізу впливу факторів часу та  

2-хлоро-3-гідрокси-1,4-нафтохінону (А) та похідних ФО-1 (Б) та ФО-2 (В) на досліджувані 
показники зародків в’юна на окремих стадіях розвитку у дослідах in vitro 
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У результаті проведеного дисперсійного аналізу встановлено, що значну 

частку впливу на активність Mg2+-залежної Nа+, K+- і Са2+-АТФаз мають 

похідні 1,4-нафтохінону переважаючи над часом розвитку. Так, частка впливу 

похідних ФО-1 (95,67 % та 94,62 %) та ФО-2 (96,02 % та 92,93 %). Частка 

впливу вхідної сполуки − 2-хлоро-3-гідрокси-1,4-нафтохінону, на активність 

досліджуваних АТФаз, відповідно складає 93,32 % та 92,62 %. Варто відмітити, 

що включення в структуру новосинтезованих сполук гетероциклічних 

фрагментів веде до більш виражених інгібувальних властивостей 

досліджуваних АТФаз. 

 

Підсумок 

Отже, проаналізувавши вплив факторів часу та досліджуваних похідних 

1,4-нафтохінону на активність ключових ферментів АОС, а також на вміст ТБК-

позитивних продуктів, відмічено переважання часток впливу хінонових 

похідних у різних концентраціях над часом розвитку зародків, окрім активності 

каталази. Крім того, за допомогою дисперсійного аналізу нами встановлено, що 

значну частку впливу на активність Mg2+-залежних Nа+, K+- і Са2+-АТФаз 

мають хінонові похідні, що свідчить про їхню пряму дію на ці ферменти. 
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POЗДІЛ 4 

 

АНАЛІЗ ТА УЗАГАЛЬНEННЯ РEЗУЛЬТАТІВ ДОCЛІДЖEНЬ 

 

Розвиток ембріонів передбачає безперервну перебудову, початковою 

точкою якого є недиференційована клітина, що розвивається в комплексний 

організм з органами та тканинами, який складається з величезної кількості 

високодиференційованих клітин. Зародки, що розвиваються в яйці, такі як 

зародки риб, не отримують із зовнішнього середовища поживних речовин, а 

використовують власний жовток як джерело енергії для росту та розвитку. 

Порушення метаболічних процесів, які відбуваються від моменту запліднення у 

зародкових клітинах, в подальшому впливатимуть на розвиток личинок та 

виникнення різних аномалій, що може призвести до їхньої загибелі. Відомо, що 

на початкових етапах ембріогенезу швидкий поділ клітин потребує 

інтенсивного утворення нових клітинних мембран. Ліпіди становлять каркас 

мембран клітин, а також вони здатні організовуватись в рафти – маленькі (10-

200 нм) гетерогенні та дуже динамічні ліпідні кластери, збагачені холестеролом 

і фосфоліпідами та беруть участь у клітинній компартменталізації, модулюючи 

роботу ферментів і впливають на поділ клітин [130, 190]. Тому, важливим є 

вивчення ліпідного складу зародків та процесів пероксидного окиснення ліпідів 

як показника зміни ліпідів у ранньому ембріогенезі, що впливає на активність 

мембранопов’язаних ферментів і темп поділу клітин [47]. 

Розвиток зародків в’юна у середовищі інкубації з 2-хлоро-3-гідрокси-1,4-

нафтохіноном та амідними похідними ФО-1 та ФО-2, у концентрації 10-3 та  

10-4 М, призводить до затримки поділу бластомерів, руйнування плазматичної 

мембрани з подальшим витіканням жовтка у перивітеліновий простір. 

Інкубація зародків за наявності 2-хлоро-3-гідрокси-1,4-нафтохінону, 

похідних ФО-1 та ФО-2, у концентрації 10-5 М, також зумовлює затримку 

розвитку та порушення структури плазматичної мембрани. Подальша інкубація 

зародків у середовищі, що містило досліджувані чинники супроводжувалась 
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затримкою розвитку, при чому цей процес наростав. Разом з тим у незначної 

кількості зародків виявлено нормальний розвиток. У личинок в’юна, які 

вижили у середовищах з амідними похідними ФО-1 та ФО-2, в концентрації  

10-5 М, на першу добу спостерігали затримку розвитку, більша частина зародків 

втратила здатність до руху. Варто відмітити, що за дії 2-хлоро-3-гідрокси-1,4-

нафтохінону, у цій концентрації, на першу добу спостерігалась також затримка 

розвитку личинок з подальшою 100 %-ю загибелю.  

Подальший розвиток личинок, за дії амідних похідних 1,4-нафтохінону 

(ФО-1 та ФО-2), у концентрації 10-5 М, відбувається із сповільненням та 

зупинкою процесу вилуплення, порівняно з контрольними зародками на 3-ю 

добу розвитку.  

У більшості личинок за впливу досліджуваних сполук на третю добу після 

вилуплення та в подальшому розвитку, спостерігали зміни у хвостовому відділі, 

який був коротшим, порівняно з інтактними рибами, також виявлено незначне 

збільшення розмірів голови. Личинки були малорухливими, в окремих із них 

була порушена координація рухів із набряком перикарда. 

Зменшення концентрації 2-хлоро-3-гідрокси-1,4-нафтохінону у середовищі 

інкубації зародків до 10-6 М, також зумовлювало затримку часу розвитку 

зародків, порівняно з контролем. В таких зародків спостерігали порушення 

структури плазматичної мембрани. Подальша інкубація зародків у середовищі, 

що містило 2-хлоро-3-гідрокси-1,4-нафтохінон супроводжувалась затримкою 

розвитку, і лише у 30 % зародків в’юна виявлено нормальний розвиток клітин 

та перехід у стадію личинки. 

За розвитку личинок в’юна у середовищі, що містило ФО-1 та ФО-2, в 

концентраціях 10-6 та 10-7 М, не спостерігали відхилень від норми. 

Отримані дані узгоджуються з результатами роботи проведеної за впливу 

різних за складом амінокислотних похідних 1,4-нафтохінону на зародки в’юна 

[18]. Це підтверджує здатність досліджуваних хінонових похідних проникати 

через периветелінову оболонку та плазматичну мембрану бластомерів, а це, в 

свою чергу, веде до зміни функціонального стану цитоплазматичної мембрани, 
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що проявляється у зміні її проникності та порушенні цілісності, руйнуючи при 

цьому мембранні білки, тим самим сприяючи виходу в середовище інкубації 

внутрішньоклітинних компонентів [121]. Cпричинені деструктивні зміни 

органел бластомерів та порушення метаболічних процесів в клітинах, що в 

кінцевому результаті призводить до загибелі зародків [18].  

Встановлено, що ліпіди впливають на мітогенез (МАРК-kinase), 

проліферацію, диференціацію, міграцію клітин, фолдинг білка, апоптоз [81, 

190]. Вилучення з мембран яйцеклітини холестеролу та фосфоліпідних 

рафтових компонентів, призводить до втрати здатності до запліднення в 

голкошкірих, шпорцевої жаби, мишей [101, 118, 171]. Розподіл ліпідів в 

клітинній мембрані, ядрі або інших органелах відповідає за їхні функції в 

міжклітинній та внутрішньоклітинній сигналізації. Дослідження розташування 

та ідентифікації ліпідів є важливим етапом для з’ясування їх ролі у біологічних 

процесах [81, 101, 106, 118].  

Як відомо з досліджень [106, 118] багато ембріонів, використовують 

поживні речовини жовтка для ембріонального розвитку. Сукупно ці 

дослідження дали широку картину ролі ліпідів та їх значення протягом періоду 

раннього ембріогенезу. Проте для всебічного розуміння складного 

ремоделювання ліпідів у розвитку хребетних тварин, потрібне їх подальше 

дослідження. Тому для розуміння змін ліпідного профілю було досліджено 

ліпідний склад яйцеклітин та зародків в’юна протягом раннього ембріогенезу. 

Дані дослідження вказують на те, що ліпідний склад зародків змінюється від 

часу запліднення та протягом раннього ембріогенезу. Наприклад, в контрольній 

групі зародків в’юна, починаючи від запліднення, кількість основних ліпідних 

фракцій зменшується, зокрема вміст моноацигліцеролу та диацигліцеролу 

приблизно на 22,6 та 24,4 %. На вказаній стадії розвитку змінюється вміст 

фосфоліпідної фракції, зокрема вміст фосфатидилхоліну на 42,3 %, 

фосфатидилетаноламіну на 27,1 % та лізофосфатидилхоліну на 23,1 %. 

Отримані результати підтверджують, що ліпіди задіяні в процесах злиття 
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мембран клітин під час запліднення та подальших метаболічних шляхах, 

необхідних для нормального розвитку зародків [81, 130, 190].  

Для з’ясування можливого механізму пливу похідних 1,4-нафтохінону на 

зародкові клітини в’юна, було досліджено ліпідний профіль зародків, які 

розвивалися за наявності у середовищі інкубації 2-хлоро-3-гідрокси-1,4-

нафтохінону, амідних похідних ФО-1 та ФО-2, у концентрації 10-5 М. 

Встановлено, що дані сполуки впливають на ліпідний склад зародків та 

призводять до зниження вмісту ліпідів на всіх досліджуваних стадіях розвитку. 

Зокрема, на стадії 2 бластомерів, за впливу 2-хлоро-3-гідрокси-1,4-нафтохінону, 

у концентрації 10-5 М, вміст МАГ та ДАГ знижується приблизно на 22 % та 32 

% відповідно, порівняно з контролем. Новосинтезовані похідні ФО-1 та ФО-2 у 

зазначеній концентрації також знижують вміст моноацилгліцеролу (на 17 % та 

22 %) і диацилгліцеролу (на 25,8 % та 24,2 %), відповідно. Крім того, 

досліджувані хінонові похідні суттєво впливають на фосфоліпідну фракцію 

зародків в’юна. Найбільш чутливими до досліджуваних сполук на стадії 2 

бластомерів, виявилися фосфатидилхолін, фосфатидилетаноламін та 

фосфатидилінозитол. Вміст ФХ знижується на 40 %; 20 % та 16,7 % за впливу 

2-хлоро-3-гідрокси-1,4-нафтохінону, ФО-1 та ФО-2, відповідно. Привертає 

увагу той факт, що вказані зміни ліпідного складу зародків спостерігаються вже 

на ранніх етапах розвитку. Варто зазначити, що 2-хлоро-3-гідрокси-1,4-

нафтохінон, амідних похідних ФО-1 та ФО-2. Таким чином, наведені вище 

кількісні зміни показників стану ліпідного профілю при експерименті, можуть 

призводять до зміни біофізичних властивостей плазматичної мембрани та 

порушення метаболічних процесів клітини. 

Відомо, що один із універсальних механізмів пошкодження біологічних 

мембран реалізується через їх вільнорадикальну окислювальну модифікацію 

при дії ряду екстремальних агентів або при різних патологічних станах 

організму, які обумовлені чи супроводжуються окислювальним стресом. 

Основним субстратом ПОЛ є фосфоліпіди та жирні кислоти, що входять до їх 

складу. Згідно з літературними даними, вільнорадикальні реакції ПОЛ, що 
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підтримуються певними системами на низькому стаціонарному рівні, беруть 

участь у нормальних метаболічних процесах і регуляцій функцій клітини [47, 

55]. Крім того, ПОЛ є важливим фізіологічним регулятором структури і 

функцій біологічних мембран. Проте порушення процесів ПОЛ може суттєво 

вплинути на структуру та функції ліпідного бішару мембран, порушуючи 

неперервність його в гідрофобних ділянках, створюючи умови для пасивного 

транспорту іонів та метаболітів, і тим самим певною мірою порушувати 

координацію та специфічність мембранних процесів. Очевидно, ще більше 

значення має вплив продуктів ПОЛ на структуру і функції мембранних білків, 

які можуть змінюватися в результаті конформаційних модифікацій [1].  

У результаті наших досліджень встановлено, що за дії 2-хлоро-3-гідрокси-

1,4-нафтохінону та амідних похідних ФО-1 та ФО-2 у концентраціях 10-7, 10-6, 

10-5 М «in vivo» відбувається зниження вмісту ТБК-позитивних продуктів у 

зародках в’юна на усіх досліджуваних стадіях раннього ембріогенезу. Потрібно 

зазначити, що за умов інкубації зародків у середовищі з 2-хлоро-3-гідрокси-1,4-

нафтохіноном, найбільше зниження вмісту ТБК-позитивних продуктів на 

87,9±0,06 % зафіксовано на стадії 2 бластомерів, за концентрації 10-5 М, за 

впливу амідних похідних ФО-1 та ФО-2. 

Під час експерименту in vitro нами встановлено, що досліджувані похідні 

1,4-нафтохінону, у концентраціях 10-7, 10-5, 10-3 М, призводять до 

дозозалежного зниження вмісту ТБК-позитивних продуктів у зародках в’юна на 

усіх досліджуваних стадіях раннього ембріогенезу. 

Отримані результати також узгоджуються з дослідженнями, проведеними 

на мікросомальній фракції печінки щурів [96, 97], ізольованих гепатоцитах 

[174, 185], за впливу хінонових сполук, де засвідчено зменшення вмісту ТБК-

позитивних продуктів. 

За допомогою двофакторного дисперсійного аналізу встановлено, що 

істотний вплив на вміст ТБК-позитивних продуктів, в експериментах «in vivo», 

має 2-хлоро-3-гідрокси-1,4-нафтохінон, частка дії якого становить 76,21 % 

(р≥0,99). Його вплив переважає над часом розвитку (16,85 %) та неврахованими 
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чинниками (6,92 %). Частки впливу амідних похідних ФО-1 та ФО-2 на вміст 

ТБК-позитивних продуктів в наведених вище умовах експерименту становлять 

83,71 % (р≥0,999) та 86,3 % (р≥0,999), відповідно. 

При аналізі дії факторів часу та 2-хлоро-3-гідрокси-1,4-нафтохінону у 

дослідах in vitro на зміну вмісту ТБК-позитивних продуктів відмічено, що 

переважаюча частка впливу припадає на досліджувану сполуку та становить 

80,18 % (р≥0,999). Нами виявлено, що на вміст ТБК-позитивних продуктів у 

зародках в’юна, частка впливу похідного ФО-1 складає 84,25 % (р≥ 0,999), а 

частка впливу похідного ФО-2 – 84,62 % (р≥0,999).  

Наукові дані останніх років, зібрані в ході експериментів на ліпосомах, 

мітохондріях, мікросомах, засвідчили, що хінонові похідні є ефективними 

інгібіторами процесів ПОЛ [174, 134]. Роль хінонових сполук, як інгібітора 

ПОЛ, базується на його комплексному впливі на ці процеси. Перш за все, 

хінонові похідні запобігають утворенню ліпідних пероксидних радикалів 

(LOO ) під час ініціації ланцюгів ПОЛ. Окрім того, хінонові похідні також 

ефективні у боротьбі з окисненням білків, виступаючи в ролі антиоксиданта, 

«обриваючи» окиснювальні ланцюги і, тим самим, запобігаючи 

розповсюдженню оксидативного пошкодження. Хінонові сполуки одночасно 

інгібують ініціацію самого процесу ланцюгового ПОЛ, та перешкоджають ПОЛ 

на стадії розповсюдження пошкоджувального окиснення серед ліпідів та білків, 

що не характерне для інших антиоксидантів [134]. Проте, хінони не можуть 

захистити від усіх типів оксидативного пошкодження, зокрема за умов 

аскорбат-індукованого ПОЛ [85, 97].  

Відомо, що активнiсть СОД пов’язана з iнтенсивнiстю ПОЛ i 

нагромадженням токсичних перекисних продуктiв (перекиси жирних кислот, 

альдегiдiв, кетонiв тощо), які викликають зниження її активностi та iнших 

антиоксидантних ферментiв (каталази, глутатiонпероксидази). Застосувавши 

кореляційний аналіз, нами підтверджено, що активність супероксиддисмутази 

перебуває у негативній залежності від вмісту ТБК-позитивних продуктів. 

Зокрема на стадії 2 бластомерів, за дії 2-хлоро-3-гідрокси-1,4-нафтохінону, у 
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концентрації 10-5 М, коефіцієнт кореляції між цими показниками становить r=-

0,91 (p≥0,99) (див. додаток В, табл. 4). 

За дії амідних похідних ФО-1 та ФО-2, на першому досліджуваному етапі 

розвитку зародків, коефіцієнт кореляції становить r=-0,99 та r=-0,92 із рівнем 

достовірності p≥0,99. Коефіцієнт кореляції із знаком «-» свідчить про те, 

зростання активності СОД знижує вміст ТБК-позитивних продуктів. Така 

залежність виявлена на всіх досліджуваних етапах раннього розвитку зародків, 

за дії 2-хлоро-3-гідрокси-1,4-нафтохінону та амідних похідних ФО-1 та ФО-2 

(див. додаток В, табл. 2-10). 

З даних літератури відомо, що в біологічних об’єктах відновлення хінонів 

відбувається за участю внутрішньоклітинних ферментативних систем. 

Відновлення 1,4-нафтохінону в клітинах ссавців може здійснюватися за 

рахунок НАДН або НАДФН та каталізується кількома флавопротеїновими 

ферментами. Наприклад, цитохром Р450-редуктаза каталізує одноелектронне 

відновлення хінону до відповідного семихінону [134]. Він може легко віддати 

електрон кисню з утворенням супероксидного аніона, який може утворювати 

гідроксильні та гідропероксильні радикали з подальшим пошкодженням ліпідів 

мембран [134, 163]. Цей хінон/гідрохінон обмін є основою біологічної 

активності усіх похідних 1,4-нафтохінону [134]. 

Двоелектронне відновлення хінонів до гідрохінонів каталізується НАДФH-

хінон оксидоредуктазою-1 та NRH:- хінон оксидоредуктазою-2 [134]. 

Утворений гідрохінон може вступити в II фазу метаболізму ксенобіотиків [134, 

163], включаючи кон’югацію гідроксильних залишків з водорозчинними 

молекулами для полегшення виведення з організму. Утворені продукти можуть 

бути нестабільними і, в подальшому, окиснюватись киснем з утворенням 

семихінону та супероксиду [134], які для конкретної мішені можуть бути 

більшу активними, ніж фармакологічно «батьківський» хінон.  

У випадку 1,4-нафтохінонів, окисно-відновна реакція є циклічним 

процесом відновлення сполуки, що супроводжується авто/або окисненням 

продукту реакції з супутнім утворенням АФО [134, 163]. Це вимагає водночас 
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відповідних відновних еквівалентів та акцепторів електронів для окисників 

продукту реакції, який спричинятиме утворення АФО.  

Механізм антиоксидантного захисту клітини може реалізовуватись 

зниженням рівня генерування АФО та радикалів, внаслідок обриву ланцюгів 

вільнорадикальних реакцій, що забезпечується ферментативною (СОД, КАТ, 

ГПО), що послідовно відновлюють супероксид, пероксид гідрогену і органічні 

пероксиди і, таким чином, перешкоджають процесам ПОЛ у біомембранах) або 

неферментативною антиоксидантною системою (ВГ, група ендогенних сполук, 

які здатні взаємодіяти з АФО і переривати процес ліпопероксидації) [57]. 

Ми припускаємо, що внаслiдок змін ліпідного складу зародків пiд впливом 

похідних 1,4-нафтохінону спостерiгається порушення рiвноваги мiж 

продуктами пероксидного окиснення та системою антиоксидантного захисту в 

бiк зменшення вмісту ТБК-ПП та зростанням активності антиоксидантної 

системи (СОД та каталази). Дану гіпотезу пітверджують дослідження 

ферментної складової АОС. Так, за дії 2-хлоро-3-гідрокси-1,4-нафтохінону та 

амідних похідних ФО-1 і ФО-2, у концентраціях 10-7, 10-6, 10-5 М («in vivo») та 

10-7, 10-5, 10-3 М (in vitro), активність СОД та КАТ дозозалежно зростає у 

зародках в’юна на різних етапах розвитку.  

За даними дисперсійного аналізу виявлено, що ензиматична активність 

СОД безпосередньо залежить від діючої концентрації похідних  

1,4-нафтохінону. Так, частка впливу 2-хлоро-3-гідрокси-1,4-нафтохінону, за 

умов «in vivo», на активність СОД становить 76,86 % (р≥0,999), часу розвитку – 

14,86 %. Частка впливу амідних похідних ФО-1 та ФО-2 на активність СОД, за 

вказаних умов, дорівнює 71,4 % та 89,15 %, відповідно, з рівнем  

достовірності р≥0,999. 

При аналізі дії факторів часу та 2-хлоро-3-гідрокси-1,4-нафтохінону у 

дослідах in vitro на активність СОД відмічено, що переважаюча частка впливу 

припадає на хінонову сполуку та становить 83,25 % (р≥0,999). Частки впливу 

похідних ФО-1 та ФО-2 на активність супероксиддисмутази рівні 71,93 % 

(р≥0,999) і 90,72 % (р≥0,999), відповідно.  
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Проведені ультраструктурні дослідження підтверджують негативний 

вплив 2-хлоро-3-гідрокси-1,4-нафтохінону та амідних похідних ФО-1 і ФО-2 

високої концентрації (10-5 М). Досліджувані хінонові похідні призводять до 

порушення структури мембран, зокрема, мембран крист мітохондрій, які є 

основними «енергетичними станціями» і постачальниками АТФ клітини. 

Порушення будови мітохондрій, ймовірно, призводить до підвищеного 

«витоку» супероксид-аніон радикалу, який долучається до вже наявних 

вільнорадикальних процесів.  

КАТ, як і СОД, належить до ферментів першої лінії захисту клітин від 

вільних радикалів. За нормальних фізіологічних умов КАТ регулює вміст 

пероксиду гідрогену в організмі, запобігаючи його токсичній дії. Фермент 

компартментований у спеціальних мікротільцях – пероксисомах [119]. Синтез 

ферменту індукується субстратом, тому для прояву його каталітичної функції 

потрібна висока кількість пероксиду гідрогену [65]. 

При дослідженні дії 2-хлоро-3-гідрокси-1,4-нафтохінону та амідних 

похідних ФО-1 і ФО-2 на зародкові клітини, виявлено зростання активності 

каталази, впродовж всіх досліджуваних стадій ембріогенезу, як за умов «in 

vivo», так і in vitro. Таке дозозалежне зростання активності КАТ можна 

розглядати як реакцію АОС на інтенсифікацію процесів вільнорадикального 

окиснення, що призводить до пошкодження структури мембран, за дії 

досліджуваних похідних, і на активацію багатьох метаболічних процесів. 

Підвищення активності КАТ корелює з появою більшої кількості пероксисом 

на електронограмах. Така активація антиоксидантного ензиму, за дії 

досліджуваних сполук, свідчить про утворення значних кількостей пероксиду 

гідрогену [134, 163] через семихінон – нестабільного метаболіту, причетного до 

відновлення АФО в клітині.  

Ці дані узгоджуються з результатами, одержаними в низці робіт, в яких 

показано, що похідні 1,4-нафтохінону здатні підвищувати активність каталази 

та супероксиддисмутази у тканинах печінки та інших органах щурів [76, 165, 

174]. 
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Вагому роль в антиоксидантному захисті організму відіграють тіол-

дисульфідні сполуки. До них належать відновлений глутатіон (трипептид, 

утворений цистеїном, глутаміном і гліцином), SH- і SS-групи білків, а також 

ферменти: - глутатіонтрансфераза (забезпечує знешкодження ксенобіотиків); -

глутатіонпероксидаза (знешкоджує радикали) і глутатіонредуктаза (відновлює 

глутатіон). У фізіологічних умовах ця система чітко врівноважена. При 

вираженому оксидативному стресі можливе зрушення в системі SH/SS в 

напрямку зменшення кількості вільних SH-груп і накопичення, в подальшому, 

продуктів пероксидного окиснення ліпідів і білків, що, в свою чергу, ще більше 

посилюватиме оксидативний стрес. Деякі автори першочергову роль відводять 

саме тіол-дисульфідній системі у захисті організму від ксенобіотиків [26, 59, 

69]. 

Експериментальними та клінічними дослідженнями встановлено, що 

система глутатіону бере участь в механізмах регуляції проліферації та апоптозу 

[61]. 

Тому важливим етапом для розуміння можливих механізмів дії похідних 

1,4-нафтохінону на розвиток зародкових клітин в'юна є дослідження їхнього 

впливу на активність глутатіонпероксидази, яка інактивує пероксид гідрогену і 

каталізує реакцію знешкодження гідропероксидів жирних кислот. За наявності 

в середовищі інкубації зародків в’юна 2-хлоро-3-гідрокси-1,4-нафтохінону, 

амідних похідних ФО-1 та ФО-2, у концентраціях 10-7, 10-6, 10-5 М, відбувається 

достовірне дозозалежне зниження активності ГПО на всіх досліджуваних 

етапах розвитку. За впливу досліджуваних похідних 1,4-натохінону в умовах in 

vitro, в концентраціях 10-7, 10-5, 10-3 М, активність глутатіонпероксидази також 

зазнає дозазолежного зниження. Проведені нами експерименти вказують на те, 

що ГПО характеризується значною чутливістю, як до дії 2-хлоро-3-гідрокси-

1,4-нафтохінону, так і до амідних похідних ФО-1 та ФО-2. Відбувається 

достовірне дозозалежне зниження активності ензиму на всіх досліджуваних 

етапах розвитку зародків в’юна. Крім того, варто відмітити, що на 

завершальних етапах синхронного поділу бластомерів більш виражений вплив 
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на активність досліджуваного ензиму мають амідні похідні ФО-1 та  

ФО-2. Отримані нами дані узгоджуються з дослідженнями провединими на 

ізольованих гепатоцитах щурів [165, 180]. 

З наукової літератури відомо [134], що похідні 1,4-нафтохінонів є 

акцепторами в реакції спряженої взаємодії за Міхаелем та можуть вступати в 

реакцію з SH-вмісними молекулами, зокрема глутатіоном, що модифікує 

внутрішньоклітинний редокс-стан внаслідок зниження концентрації 

відновленого глутатіону на тлі хінон-індукованого оксидативного стресу [134]. 

У реакціях нуклеофільного приєднання з SH-вмісними молекулами, хінони, що 

мають в своїй структурі поляризований подвійний зв'язок, розглядаються як 

електрофільні акцептори Міхаеля, а тіольні нуклеофіли – як донори Міхаеля. 

Місце приєднання SH-нуклеофіла визначається бічними замісниками в 

структурі хінона, а стабільність утворених похідних залежить від їхніх хімічних 

властивостей. Зокрема, вільна позиція в положенні C3 в структурі менадіону 

дозволяє йому взаємодіяти з нуклеофілами, такими як тіоли або аміни та 

утворювати аддукти через, так звану, спряжену взаємодію за Міхаелем [100, 

134]. Важливо відзначити, що замісник в положенні С2 впливає на 

електрофільність атому Карбону в положенні С3 та його доступність. Так, 

бензольне кільце, в структурі 1,4-нафтохінону, обмежує нуклеофільне 

приєднання глутатіону (GSH) з одного боку хіноїдного кільця. 

За даними двофакторного дисперсійного аналізу прослідковується вплив 

похідних 1,4-нафтохінону на активність ГПО. За дії досліджуваних сполук, в 

умовах «in vivo», на активність глутатіонпероксидази, відмічено переважаючу 

частку впливу (58,64 %, р≥0,999) 2-хлоро-3-гідрокси-1,4-нафтохінону. 

Частки впливу новосинтезованих амідних похідних ФО-1 та ФО-2 на 

активність глутатіонпероксидази, за вказаних умов, рівні 58,69 % та 59,03 %, 

відповідно, з рівнем достовірності р≥0,999. Ці показники переважають над 

часткою впливу часу розвитку та неврахованих чинників. Це свідчить про 

пряму дію даних сполук на активність ГПО під час розвитку зародків в’юна. 
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При аналізі дії факторів часу та 2-хлоро-3-гідрокси-1,4-нафтохінону, ФО-1 

і ФО-2, у дослідах in vitro, на активність глутатіонпероксидази відмічено, що 

переважаюча частка впливу припадає також  на хінонові похідні  

Застосувавши кореляційний аналіз нами зафіксовано залежність між ГПО 

та КАТ. Так, за дії 2-хлоро-3-гідрокси-1,4-нафтохінону, у концентрації 10-7 М, 

на етапі розвитку 1024 бластомери при зростанні активності каталази, 

активність глутатіонпероксидази спадає (r=-0,91, р≥0,99, n=10 (див. додаток В, 

табл. 2)). Такі ж негативні кореляційні зв’язки простежуються за дії амідних 

похідних (ФО-1 та ФО-2) у різних концентраціях, на етапах раннього 

ембріогенезу зародків в’юна. Зокрема спадання активності ГПО, корелює із 

зростанням каталазної активності (r=-0,99, р≥0,99, n=10 (див. додаток В, табл. 

5)), за дії похідного ФО-1, у концентрації 10-7 М, на стадії 8 поділу зародків. За 

впливу похідного ФО-2, на вказаній стадії, також спостерігається тісний 

негативний кореляційний зв’язок між активністю ГПО та КАТ (r=-0,91, р≥0,99, 

n=10 (див. додаток В, табл. 8)). 

Враховуючи те, що 2-хлоро-3-гідрокси-1,4-нафтохінон та новосинтезовані 

амідні похідні (ФО-1 і ФО-2) призводять до інтенсифікації вільнорадикальних 

реакцій, вивчення впливу різних концентрацій хінонових похідних на 

активність транспортних ферментних систем (Mg2+-залежних Na+, K+- та Са2+-

ATФаз) зародкових клітин, протягом раннього ембріогенезу, дозволить краще 

зрозуміти механізми їхньої біологічної дії. 

При дослідженні активності Mg2+-залежної Na+, K+-ATФази зародків 

в’юна, впродовж ембріогенезу за контрольних умов показано [41], що АТФазна 

активність змінюється протягом клітинного поділу бластомерів. Вона є 

максимальною в інтерфазі клітинного циклу, а під час мітозу – зменшується 

[22, 24, 25]. Подібні зміни активності Mg2+-залежної Nа+, К+-АТФази 

встановлено Леонгом [145], впродовж раннього розвитку зародків морських 

їжаків Strongylocentrotus purpuratus S. та Litechinus pictus V. Вивчення роботи 

Nа+, К+-помпи, на зародках морських їжаків [145] дозволило встановити, що 

активність цього мембранного ферменту для незаплідненої яйцеклітини та при 
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заплідненні залишаються на одному рівні, а більш інтенсивне зростання Nа+, 

К+-АТФазної активності відбувається в період від стадії бластули до стадії 

ранньої гаструли.  

Встановлено, що Mg2+-залежна Na+, K+-ATФаза зародків в’юна у контролі 

характеризується низькою активністю на стадії двох бластомерів, а на стадії  

8-го поділу (256 бластомерів), активність АТФази зростає до максимального 

значення, що узгоджується з літературними даними [66]. Це свідчить про 

підвищення функціональної активності клітин зародка з кожним наступним 

етапом розвитку [17, 53]. Вважають, що такі зміни активності 

мембраноасоційованих ферментів пов’язані з підвищенням рівня активності 

молекул цих ферментів під час ембріогенезу [50]. Відомо, що у кінці 

синхронних поділів бластомерів, а саме на стадії 10 поділу зиготи, тобто на 6-ій 

годині розвитку, відбувається зниження ензиматичної активності Mg2+-залежної 

Na+, K+-ATФази, падає мітотичний індекс і зростає морфогенетична активність 

ядер, а всі біосинтетичні процеси потребують перерозподілу пулів макроергів. 

До цього часу розвиток зародків здійснюється за рахунок генетичної 

інформації, яка нагромаджена материнським організмом [22, 48, 53, 68]. 

Відомо, що на цій стадії розвитку зародка в’юна відбувається десинхронізація 

поділу зародкових клітин. 

У зв’язку з деякими функціональними особливостями бластомерів в’юна, 

їх не можна прирівнювати до поділу соматичних клітин. Це пов’язано, 

передусім, з відсутністю, на ранніх стадіях ембріогенезу в’юна синтезу деяких 

компонентів клітин зародків. У період синхронних дроблень бластомерів 

відбувається ряд фізико-хімічних процесів, пов’язаних із формуванням 

пускових і регуляторних механізмів мітозу [55]. 

З літературних джерел відомо, що Mg2+-залежна Nа+, K+-АТФаза є 

чутливою до АФО і безпосередньо бере участь в окиснювальному стресі [70, 

135]. Дослідженнями показано, що фермент характеризується різною 

чутливістю до ряду окисників: АТФаза є стійкою до дії супероксид-аніону, 
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відносно стійкою до пероксиду гідрогену, але дуже чутливою до 

гіпохлоритного або гідроксильного радикалів [70, 135].  

У результаті проведених досліджень на зародках Misgurnus fossilis L., за дії 

2-хлоро-3-гідрокси-1,4-нафтохінону та амідних похідних ФО-1 та ФО-2 за умов 

дослідження «in vivo» та in vitro встановлено, що дані сполуки проявляють 

дозозалежну інгібуювальну дію на активність Mg2+-залежної Nа+, K+-АТФази 

плазматичної мембрани. Ці результати узгоджуються з даними літератури, 

зокрема щодо дозозалежного впливу амінокислотних похідних 1,4-нафтохінону 

на функціонування транспортних ферментів, а саме Mg2+-залежної Nа+, K+-

АТФази плазматичної мембрани зародків в’юна [20], проте проявляють більш 

виражені інгібуючі властивості. Встановлено, що при порушенні 

окиснювального обміну тканин відбувається інгібування Mg2+-залежної Nа+, 

K+-АТФази і роз’єднання процесів гідролізу АТФ з активним транспортом іонів 

[82]. У даному випадку, як оксидант, ймовірно, виступають хінонові похідні.  

В той же час, відомо, що афінність мембранозв’язаних АТФаз до хімічних 

агентів, визначається тісними структурно-функціональними зв’язками між 

АТФазами та ліпідами плазматичної мембрани [51]. 

Проведеним двофакторним дисперсійним аналізом підтверджено значний 

вплив 2-хлоро-3-гідрокси-1,4-нафтохінону, ФО-1 та ФО-2 на активність Mg2+-

залежної Nа+, K+-АТФази. Частка впливу досліджуваних сполук становить за 

умов «in vivo» 84,94 %, 81,21 % та 90,25 %; за умов in vitro 95,32 %, 95,67 % та 

94,62 %, відповідно, з рівнем достовірності р≥0,999. 

Відомо, що протягом оксидативної модифікації Mg2+-залежної Nа+, K+-

АТФази відбувається пригнічення активності АТФ-гідролази, що, в першу 

чергу, залежить від окиснення її SH-груп [135]. Отже, окиснювальна 

стабільність Mg2+-залежної Nа+, K+-АТФази є важливим фактором, що дозволяє 

оцінити виживання клітин за умов окиснювального стресу [22].  

З даних літератури відомо, що взаємодія хінонових сполук з тіоловою 

групою амінокислот, в активних центрах ферментів, відбувається двома 

шляхами [134]. Перший шлях реалізується завдяки окисненню тіолової групи 
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АФО, що генеруються під час окисно-відновної реакції з утворенням 

відповідного цистеїн сульфонату, і, в кінцевому рахунку, дисульфіду [134]. 

Другий шлях полягає в безпосередній взаємодії хінона, з утворенням аддукту 

завдяки взаємодії за Міхаелем [134].  

Ми припускаємо, що досліджувані похідні 1,4-нафтохінону окиснють SH-

групи амінокислот та порушують ліпідний склад що, в свою чергу, призводить 

до зміни конформації Mg2+-залежної Na+, K+-ATФази. Завдяки кореляційному 

аналізу нами встановлено тісні кореляційні зв’язки між активністю Na+, K+-

ATФази та активністю супероксиддисмутази, що ще раз засвідчує 

оксидативний вплив хінонових похідних на Mg2+-залежну Na+, K+-ATФазу (r=-

0,95, р≥0,99, n=10 – на стадії 2 бластомери за дії 2-хлоро-3-гідрокси-1,4-

нафтохінону у концентрації 10-5 М; r=-0,97, р≥0,99, n=10; – на стадії 16 

бластомерів за дії похідного ФО-1 у концентрації 10-6 М; r=-0,97, р≥0,99, n=10; 

– на стадії 64 бластомери за дії похідного ФО-2, у концентрації 10-7 М (див. 

додаток В, табл. 2, 6, 8)).  

Дослідження впливу 2-хлоро-3-гідрокси-1,4-нафтохінону та амідних 

похідних ФО-1 та ФО-2 на функціонування важливого у заплідненні та 

розвитку зародкових клітин ферменту – Mg2+-залежної Ca2+-АТФази є 

необхідними для з’ясування дії даних сполук на ключові ланки функціонування 

метаболічних процесів зародкових клітин. 

Одержані нами результати свідчать, що у контрольному середовищі 

інкубації, у мікросомній фракції мембран зародків, на стадії розвитку 

2 бластомерів (через 60 хв) вже наявний значний рівень АТФ-гідролазної 

активності, що свідчить про здатність мембран зародків в’юна до Ca2+-

активованого Mg2+-залежного гідролізу АТФ [66]. Під час наступних стадій 

розвитку активність Mg2+-залежної Cа2+-АТФази залишається в межах рівня 

активності на стадії 2-х бластомерів і досягає максимуму на стадії розвитку 

зародків 1024 бластомери (10 поділу). Ця стадія розвитку зародків є 

завершенням синхронних поділів бластомерів, після якої відбувається 

десинхронізація поділу зародкових клітин. Відомо, що саме кальцієві помпи 
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відіграють важливу роль у диференціації клітин [66]. 

Згідно літературних даних, активність Mg2+-залежної Ca2+-АТФази 

періодично змінюється протягом дроблення в зародків деяких холоднокровних 

[123, 201]. У зародків в’юна швидкість виходу Ca2+ із клітини на перших 

годинах розвитку є незначною, проте, сильно зростає після стадії бластули. Це 

підтверджує припущення про залежність обміну кальцію від його запасу в ЕПР 

бластомерів і великої кількості цього катіону в жовткових гранулах [22]. 

Існування складної системи контролю [Ca2+]і, забезпечує не тільки регуляцію 

клітинного метаболізму, але й закономірний зв’язок між метаболізмом та 

динамічними мембранопов’язаними процесами в ранньому розвитку тварин. 

Різноманітні екзогенні та ендогенні фактори впливають на функціонування 

кальцієвих помп ЕПР та ПМ, а також на зміну активності даних систем, що, в 

свою чергу, викликають різноманітні клітинні ефекти і впливають на розвиток 

організму в цілому.  

За вивчення сумарної активності Mg2+-залежної Cа2+-АТФази зародків 

в’юна впродовж раннього ембріогенезу, за дії досліджуваних похідних  

1,4-нафтохінону у дослідах «in vivo», спостерігали інгібувальний дозозалежний 

ефект досліджуваних сполук, у діапазоні концентрацій 10-7, 10-6 та 10-5 М. У 

дослідах за умов in vіtro встановлено, що за впливу 2-хлоро-3-гідрокси-1,4-

нафтохінону, ФО-1 та ФО-2, у концентраціях 10-7,  10-5, 10-3 М, відбувається 

також зниження сумарної активності Mg2+-залежної Cа2+-АТФази зародків 

в’юна, впродовж усіх досліджуваних етапів ембріогенезу. 

Отримані нами результати узгоджуються з роботами ряду дослідників, 

проведеними на ізольованих гепатоцитах щурів [160], мембранних везикулах 

саркоплазматичного ретикулуму [105, 158], в яких різні за складом хінонові 

похідні інгібують активність Cа2+-АТФази. Ці дані свідчать про те, що 

інгібування хінонами активності Cа2+-АТФази відбувається через виражене 

зниження білкових тіолів шляхом окиснення, арилювання та зміному ліпідного 

оточення активних центрів ферменту [51, 105]. 
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Отже, за дії 2-хлоро-3-гідрокси-1,4-нафтохінону та амідних похідних  

(ФО-1 та ФО-2) різних концентрацій, відбувається пригнічення активності 

Mg2+-залежної Cа2+-АТФази. Ймовірно, це пов’язано із тим, що хінонові 

сполуки, легко вступають в окисно-відновні реакції, спричиняючи зростання 

інтенсивності вільнорадикальних процесів та впливають на ліпідний склад 

мембран, в результаті чого пошкоджуються активні центри білків, що, 

відповідно, веде до порушення роботи мембранопов’язаної АТФ-гідролази 

зародків. Отримані результати розширюють уявлення про дію похідних 1,4-

нафтохінонів на зародкові клітини, зокрема на активність Mg2+-залежних Nа+, 

K+-АТФази та Са2+-АТФаз мембран зародкових клітин, що, впливає і на 

морфогенетичні процеси. 

Узагальнюючи отримані нами дані та дані наукової літератури, 

запропоновано гіпотетичну схему механізму впливу похідних 1,4-нафтохінону 

(2-хлоро-3-гідрокси-1,4-нафтохінону, ФО-1 і ФО-2) на зародки в’юна.  

Згідно схеми (рис. 4.1), у результаті внесення розчинів похідних  

1,4-нафтохінону в інкубаційне середовище зародків, останні проникають у 

внутрішньоклітинне середовище (ймовірно, шляхом дифузії) призводять до 

зміни ліпідного профілю та інтенсифікації вільнорадикальних процесів, що 

відображається на активності іонтранспортувальних ферментів. Виникнення та 

розвиток оксидативного стресу є складним та багатокомпонентним. 

Досліджувані похідні 1,4-нафтохінону (2-хлоро-3-гідрокси-1,4-нафтохінон, ФО-

1, ФО-2) при проникненні у внутрішньоклітинне середовище є донорами АФО, 

легко вступають в окисно-відновні реакції. Їхній хіноновий фрагмент може 

бути відновлений до відповідного семихінону чи гідрохінону, який, у свою 

чергу, може легко віддавати електрон кисню з утворенням супероксидного 

аніона та подальшим генеруванням гідроксильного та гідропероксильного 

радикалів. Крім того, внаслiдок змін ліпідного складу зародків пiд впливом 

похідних 1,4-нафтохінону спостерiгається порушення рiвноваги мiж 

продуктами перекисного окиснення та системою антиоксидантного захисту в 

бiк зменшення вмісту ТБК-ПП та зростанням активності антиоксидантної 
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системи (СОД та КАТ). Однак хінонові сполуки спричиняють порушення 

функціонування іншого ензиму системи антиоксидантного захисту, що 

відображається у змінах його активності. Зокрема відбувається дозозалежне 

зниження активності глутатіонпероскидази. 

За дії 2-хлоро-3-гідрокси-1,4-нафтохінону, ФО-1 та ФО-2 відбувається 

пошкодження мембран мітохондрій і ендоплазматичного ретикулуму. 

Порушення структури мітохондрій призводить до підвищеного «витоку» 

супероксиданіон радикалу, який долучається до вже наявних 

вільнорадикальних процесів. За впливу 2-хлоро-3-гідрокси-1,4-нафтохінону та 

амідних похідних ФО-1 та ФО-2 відбувається окиснення тіолової групи в 

активних центрах Mg2+-залежних Nа+, K+-АТФази та Са2+-АТФази мембран 

зародкових клітин в’юна за рахунок збільшення кількості супероксиданіон 

радикалу, який генеруються під час окисно-відновної реакції з утворенням 

відповідного цистеїн сульфонату, і, в кінцевому результаті, дисульфіду, що 

призводить до зниження активності цих ферментних систем. 

Отже, нами встановлено, що дія розчинів 2-хлоро-3-гідрокси-1,4-

нафтохінону та новосинтезованих амідних похідних ФО-1 та ФО-2 негативно 

впливає на зародкові клітини, що проявляється у розбалансуванні 

функціонування ферментів системи антиоксидантного захисту, інгібуванні 

Mg2+-залежних Nа+, K+-АТФази та Са2+-АТФази мембран зародкових клітин 

в’юна, ушкодженні мітохондрій та ЕПС. Порушення прооксидантно-

антиоксидантного гомеостазу, може бути причиною змін у функціонуванні 

мембранопов’язаних транспортних ферментів. 
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Рис. 4.1 Гіпотетична схема впливу 2-хлоро-3-гідрокси-1,4-нафтохінону, ФО-1 та  

ФО-2 на зародкові клітини в’юна  
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ВИСНОВКИ 

 

У дисертаційній роботі, відповідно до поставленої мети та завдань, 

досліджено вплив 2-хлоро-3-гідрокси-1,4-нафтохінону та амідних похідних 

ФО-1, ФО-2 на інтенсивність процесів ПОЛ, стан АОС, ліпідний склад та на 

функціонування транспортних ферментів зародків в’юна впродовж раннього 

ембріогенезу. 

1. Проведені програмні розрахунки прогнозованої біологічної активності 

досліджуваних похідних 1,4-нафтохінону за програмою PASS показали 

перспективність подальшого дослідження цих сполук, зокрема, як 

протипухлинних препаратів. 

2. Ліпідний профіль яйцеклітин та інтактних зародків в’юна 

характеризується високим рівнем фосфатидилхоліну, холестеролу, 

моноацилгіцеролу та диацилгіцеролу. За впливу 10-5 М 2-хлоро-3-гідрокси-1,4-

нафтохінону й амідних похідних ФО-1, ФО-2 на зародки в’юна протягом 

раннього ембріогенезу ліпідний склад зазнає змін, зокрема зменшується вміст 

основних ліпідних компонентів, що може призвести до загибелі зародків та 

личинок. 

3. Хінонові похідні – 2-хлоро-3-гідрокси-1,4-нафтохінон; 2-хлоро-3-(3-

оксо-3-(піпередин-1-іл)пропіламіно)-1,4-нафтохінон та 2-хлоро-3-(3-(морфолін-

4-іл)-3-оксопропіламіно)-1,4-нафтохінон призводять до розбалансування 

прооксидантно-антиоксидантної системи зародків в’юна. На фоні зміни 

активності ферментів АОС захисту організму відбувається зниження вмісту 

ТБК-позитивних продуктів. Спостерігається зростання активності СОД, КАТ та 

зменшення активності ГПО. Ступінь впливу цих сполук на активність 

досліджуваних ферментів є неоднаковим. Найбільш чутливою є СОД, а 

найменш чутливою – ГПО.  

4. Досліджувані сполуки як у низьких, так і у високих концентраціях 

викликають значне дозозалежне зниження активності Na+, K+-АТФази та 
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сумарної Mg2+-залежної Ca2+-АТФаз зародків в’юна Misgurnus fossilis L. 

Включення в структуру хіноїдної сполуки морфолінового та піперединілового 

фрагментів сприяє більш вираженим інгібувальним властивостям похідних  

ФО-1 і ФО-2, порівняно з 2-хлоро-3-гідрокси-1,4-нафтохіноном, який є 

вихідною сполукою їхнього синтезу. 

5.  Інкубування зародків в’юна у середовищі, що містить розчини  

2-хлоро-3-гідрокси-1,4-нафтохінон та амідні похідні ФО-1 і ФО-2 у 

концентраціях 10-3 та 10-4 М призводить до зупинки поділу бластомерів на 

початкових етапах раннього розвитку. Зменшення концентрації досліджуваних 

хінонових сполук у середовищі інкубації зародків до 10-5–10-6 М не веде до 

100%-ї загибелі личинок. Аналіз ультраструктури зародків свідчить про те, що 

всі досліджувані сполуки у концентрації 10-5 М справляють негативну дію на 

структуру клітин зародків, що проявляється в порушенні цілісності мембран, 

пошкодженні мітохондрій, втраті ними крист, підвищеній кількості лізосом. 

6.  За допомогою двофакторного дисперсійного аналізу встановлено, що 

досліджувані сполуки мають прямий безпосередній вплив на вміст ТБК-

позитивних продуктів, активність СОД, ГПО, Nа+, K+-АТФази та сумарної 

Mg2+-залежної Ca2+-АТФази впродовж раннього ембріогенезу в’юна, проте на 

активність КАТ переважаючий вплив має фактор часу розвитку зародків.  
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ДОДАТОК Б 

Таблиця 1 

Результати прогнозованої біологічної активності  

2-хлоро-3-гідрокси-1,4-нафтохінону за програмою PASS Online 
 

Pa Pi Activity - Активність 
0,912 0,002 Протипухлинна (дрібноклітинний рак легенів) 
0,911 0,004 Інгібітор хлордеконредуктази 
0,896 0,009 Інгібітор аспувуліндиметилтрансферази 
0,891 0,005 Проти себорейний 
0,895 0,012 Агоніст цілісності мембрани 
0,877 0,004 Інгібітор арил сульфату сульфотрансферази 
0,873 0,011 Інгібітор убіхінол-с редуктази 
0,859 0,004 Інгібітор алкан 1-монооксигенази 
0,850 0,006 Інгібітор NADPH пероксидази 
0,841 0,002 Інгібітор вітамін-К-епоксидредуктази 
0,858 0,022 Субстрат для CYP2C12 
0,838 0,005 Інгібітор експресії JAK2 
0,842 0,012 Субстрат CYP2J 
0,834 0,008 Субстрат CYP2J2 
0,826 0,007 Інгібітор дегідро-L-гулонат декарбоксилази 
0,816 0,010 Інгібітор глікозилфосфатидилінозитол фосфоліпази D 
0,827 0,024 Лікування фобій 
0,823 0,020 Інгібітор тестостерон 17бета-дегідогенази(NADP+) 
0,814 0,013 Інгібітор глюконат 2-дегідрогенази (акцептор) 
0,802 0,004 Інгібітор NADPH-феррігемопротеїнредуктази 
0,803 0,007 Інгібітор глутатіонтіолестерази 
0,804 0,009 Інгібітор мембранної проникності  
0,797 0,013 Інгібітор тауриндегідрогенази 
0,781 0,005 Інгібітор 3-гідроксибензоат 6-монооксигенази 
0,776 0,004 Інгібітор тетрагідроксинафталенредуктази 
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Таблиця 2 

 

Результати прогнозованої біологічної активності амідних похідних 

1,4-нафтохінону за програмою PASS Online: 

 

2-хлоро-3-(3-оксо-3-(піпередин-1-іл)пропіламіно)-1,4-нафтохінону 

 

Pa Pi Активність 
0,655 0,097 Лікування фобій 
0,557 0,013 Інгібітор 5 гідрокситриптамінпересообразітельності 
0,533 0,008 Протипухлинна (множинна мієлома) 
0,556 0,042 Ацетилхоліннервово-м'язовоїблокуючий агент 
0,617 0,110 Інгібітор глюконат 2-дегідрогенази (акцептор)  
0,505 0,005 Блокатор кальцієвихканалівN-типу 
0,532 0,049 Інгібітор зворотного захоплення нейротрансмітерів 
0,573 0,103 Інгібітор проникності мембрани 
 

2-хлоро-3-(3-(морфолін-4-іл)-3-оксопропіламіно)-1,4-нафтохінону 
 

Pa Pi Активність 
0,859 0,014 Лікування фобій  
0,535 0,007 Протипухлинна (множинна мієлома) 
0,548 0,043 Інгібітор гастрину 
0,538 0,060 Інгібітор тауриндегідрогенази 
0,578 0,138 Інгібітор глюконат 2-дегідрогенази (акцептор)  
0,345 0,121 Блокатор кальцієвихканалівN-типу 
0,501 0,010 Інгібітор 3-фітази 
0,342 0,011 Субстрат CYP2J 
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ДОДАТОК В 

Таблиця 1 

Кореляційна залежність між показниками прооксидантно-
антиоксидантного гомеостазу та мембранопов’язаними транспортними 
процесами у зародків в’юна на окремих стадіях раннього ембріогенезу у 

контролі (* - р≥0,95; ** - р≥0,99, n=10) 

 2 бласто-
мери 

16 
бласто-
мерів 

64 
бласто-
мерів 

256 
бласто-
мерів 

1024 
бласто-

мери 

ТБК–СОД 0,09 0,30 0,54 0,26 0,27 

ТБК–КАТ 0,14 0,46 0,38 -0,71 * -0,62 

СОД–КАТ 0,63 0,09 0,18 0,14 -0,07 

ТБК–ГПО 0,19 0,38 -0,22 -0,26 -0,20 

СОД–ГПО 0,21 0,85 * -0,45 0,48 -0,15 

КАТ–ГПО 0,46 -0,004 0,09 0,06 -0,25 

ТБК–Na,K-
АТФаза -0,17 0,33 -0,49 -0,11 -0,37 

СОД–Na,K-
АТФаза 0,42 0,55 0,29 0,51 0,42 

КАТ–Na,K-
АТФаза 0,16 0,67 0,03 0,59 -0,11 

ГПО–Na,K-
АТФаза -0,18 0,05 -0,26 0,25 0,06 

ТБК–Ca-АТФаза -0,12 -0,18 -0,07 0,06 0,55 

СОД–Ca-АТФаза 0,16 0,55 0,30 -0,27 0,24 

КАТ–Ca-АТФаза 0,34 -0,1 -0,17 -0,55 -0,03 

ГПО–Ca-АТФаза 0,18 0,47 -0,35 0,40 -0,13 

Na,K-АТФаза–Ca-
АТФаза 0,75 * 0,47 0,34 -0,43 -0,52 
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Таблиця 2 

Кореляційна залежність між показниками прооксидантно-
антиоксидантного гомеостазу та мембранопов’язаними транспортними 

процесами у зародків в’юна на окремих стадіях раннього ембріогенезу за 
впливу 2-хлоро-3-гідрокси-1,4-нафтохінону у концентраціях 10-7 М «in vivo» 

(* - р≥0,95; ** - р≥0,99, n=10) 

 2 бласто-
мери 

16 
бласто-
мерів 

64 
бласто-
мерів 

256 
бласто-
мерів 

1024 
бласто-

мери 

ТБК–СОД -0,99 ** 0,05 -0,82 * 0,51 -0,80 ** 

ТБК–КАТ -0,39 0,74 ** 0,41 0,96 ** 0,82 ** 

СОД–КАТ 0,44 0,71 * 0,19 0,64 -0,99 ** 

ТБК–ГПО 0,67 -0,41 -1,00 -0,14 -0,95 ** 

СОД–ГПО 0,71 * -0,93 ** 0,87 ** 0,07 0,87 ** 

КАТ–ГПО -0,94 ** -0,92 * -0,83 * -0,89 ** -0,91 ** 

ТБК–Na,K-
АТФаза -0,70 0,92 ** -0,94 ** -0,04 0,05 

СОД–Na,K-
АТФаза 0,46 0,44 0,97 ** 0,84 ** -0,03 

КАТ–Na,K-
АТФаза -0,56 0,94 * -0,07 0,15 0,01 

ГПО–Na,K-
АТФаза 0,28 -0,73 * 0,96 ** 0,17 0,01 

ТБК–Ca-АТФаза -0,91 ** 0,74 * 0,25 0,10 -0,91 ** 

СОД–Ca-АТФаза 0,93 ** 0,7 * -0,76 * -0,38 0,49 

КАТ–Ca-АТФаза 0,73 * 0,99 * -0,79 * 0,20 -0,50 

ГПО–Ca-АТФаза -0,91 ** -0,91 ** -0,33 -0,05 0,75 * 

Na,K-АТФаза–Ca-
АТФаза 0,11 0,93 ** -0,56 -0,47 -0,07 
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Таблиця 3 

Кореляційна залежність між показниками прооксидантно-
антиоксидантного гомеостазу та мембранопов’язаними транспортними 

процесами у зародків в’юна на окремих стадіях раннього ембріогенезу за 
впливу 2-хлоро-3-гідрокси-1,4-нафтохінону у концентраціях 10-6 М «in vivo» 

(* - р≥0,95; ** - р≥0,99, n=10) 

 2 бласто-
мери 

16 
бласто-
мерів 

64 
бласто-
мерів 

256 
бласто-
мерів 

1024 
бласто-

мери 

ТБК–СОД -0,92 ** 0,46 -0,65 -0,94 ** -0,08 

ТБК–КАТ 0,57 0,41 0,50 0,98 ** -0,56 

СОД–КАТ -0,71 * -0,60 -1,0 -0,86 ** -0,78 

ТБК–ГПО 0,7 * 0,41 -0,86 ** -0,62 -0,15 

СОД–ГПО 0,80 * -0,60 0,9 ** 0,31 0,99 ** 

КАТ–ГПО -0,16 -0,99 ** -0,9 ** -0,75 ** -0,73 * 

ТБК–Na,K-
АТФаза -0,95 ** -0,19 0,32 -0,52 -0,14 

СОД–Na,K-
АТФаза -0,13 -0,88 ** -0,9 ** 0,79 ** -0,96 ** 

КАТ–Na,K-
АТФаза -0,56 0,79 * 1,0 -0,37 0,88 ** 

ГПО–Na,K-
АТФаза -0,69 0,89 * -0,7 * -0,34 -0,94 ** 

ТБК–Ca-АТФаза 0,39 0,98 ** -0,87 ** 0,37 -0,87 ** 

СОД–Ca-АТФаза 0,96 ** 0,30 0,2 -0,03 0,56 

КАТ–Ca-АТФаза -0,52 0,57 0,0 0,53 0,07 

ГПО–Ca-АТФаза -0,91 ** 0,57 0,5 -0,96 ** 0,63 

Na,K-АТФаза–Ca-
АТФаза -0,34 -0,02 0,2 0,6 -0,36 
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Таблиця 4 

Кореляційна залежність між показниками прооксидантно-
антиоксидантного гомеостазу та мембранопов’язаними транспортними 

процесами у зародків в’юна на окремих стадіях раннього ембріогенезу за 
впливу 2-хлоро-3-гідрокси-1,4-нафтохінону у концентраціях 10-5 М «in vivo» 

(* - р≥0,95; ** - р≥0,99, n=10) 

 2 бласто-
мери 

16 
бласто-
мерів 

64 
бласто-
мерів 

256 
бласто-
мерів 

1024 
бласто-

мери 

ТБК–СОД -0,91 ** -0,86 * -0,72 * -0,95 ** 0,94 ** 

ТБК–КАТ 0,72 * 0,41 -0,41 -0,53 0,03 

СОД–КАТ -0,24 -0,60 -0,32 0,76 * -0,31 

ТБК–ГПО 0,96 ** 0,41 -0,27 -0,22 0,38 

СОД–ГПО 0,72 * -0,60 0,85 ** 0,49 0,04 

КАТ–ГПО 0,50 -0,98 ** -0,77 * -0,93 ** 0,94 ** 

ТБК–Na,K-
АТФаза -0,78 * -0,19 0,52 0,98 ** -0,96 ** 

СОД–Na,K-
АТФаза -0,95 ** -0,88 ** -0,96 ** -0,87 ** -0,99 ** 

КАТ–Na,K-
АТФаза -0,99 ** 0,8 * 0,50 -0,35 0,24 

ГПО–Na,K-
АТФаза -0,58 0,7 * -0,9 ** -0,04 -0,11 

ТБК–Ca-АТФаза -0,54 0,98 ** 0,95 ** -0,87 ** -0,98 ** 

СОД–Ca-АТФаза -0,99 ** 0,30 -0,45 0,76 * -0,86 ** 

КАТ–Ca-АТФаза 0,20 0,57 -0,67 0,22 -0,22 

ГПО–Ca-АТФаза -0,75 * 0,57 0,05 -0,16 -0,55 

Na,K-АТФаза–Ca-
АТФаза -0,1 -0,02 0,21 -0,89 ** 0,89 ** 
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Таблиця 5 

Кореляційна залежність між показниками прооксидантно-
антиоксидантного гомеостазу та мембранопов’язаними транспортними 

процесами у зародків в’юна на окремих стадіях раннього ембріогенезу за 
впливу похідного ФО-1 у концентраціях 10-7 М «in vivo»   

(* - р≥0,95; ** - р≥0,99, n=10) 
 

 2 бласто-
мери 

16 
бласто-
мерів 

64 
бласто-
мерів 

256 
бласто-
мерів 

1024 
бласто-

мери 

ТБК–СОД -0,75 * -0,74 * -0,07 -0,39 -0,47 

ТБК–КАТ -0,22 -0,72 * 0,99 ** -0,91 ** -0,51 

СОД–КАТ 0,81 * 0,98 ** 0,07 -0,01 -0,52 

ТБК–ГПО 0,97 ** -0,75 * -0,84 * 0,93 ** -0,04 

СОД–ГПО -0,87 ** 0,99 ** 0,52 -0,04 -0,86 ** 

КАТ–ГПО -0,43 -0,98 ** -0,76 * -0,99 ** -0,88 ** 

ТБК–Na,K-
АТФаза -0,34 0,40 0,76 * 0,77* 0,62 

СОД–Na,K-
АТФаза 0,27 -0,89 ** 0,58 0,27 -0,98 ** 

КАТ–Na,K-
АТФаза 0,12 -0,91 ** 0,85 ** -0,96 ** 0,36 

ГПО–Na,K-
АТФаза -0,30 -0,88 ** -0,36 0,95 ** 0,75* 

ТБК–Ca-АТФаза -0,99 ** -0,54 -0,59 0,96 ** -0,88 ** 

СОД–Ca-АТФаза 0,81 * -0,16 0,84 -0,62 -0,01 

КАТ–Ca-АТФаза 0,31 -0,19 -0,47 -0,77 * 0,86 ** 

ГПО–Ca-АТФаза -0,99 ** -0,15 0,89 ** 0,80 * 0,52 

Na,K-АТФаза–Ca-
АТФаза 0,34 0,51 0,05 0,58 -0,17 
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Таблиця 6 

Кореляційна залежність між показниками прооксидантно-
антиоксидантного гомеостазу та мембранопов’язаними транспортними 

процесами у зародків в’юна на окремих стадіях раннього ембріогенезу за 
впливу похідного ФО-1 у концентраціях 10-6 М «in vivo»  

(* - р≥0,95; ** - р≥0,99, n=10) 
 

 2 бласто-
мери 

16 
бласто-
мерів 

64 
бласто-
мерів 

256 
бласто-
мерів 

1024 
бласто-

мери 

ТБК–СОД -0,96 ** -0,86 ** 0,33 -0,90 ** -0,98 ** 

ТБК–КАТ -0,61 0,95 ** 0,29 -0,37 -0,96 ** 

СОД–КАТ -0,80 * -0,65  0,74 * 0,93 ** 

ТБК–ГПО 0,15 -0,95 ** 0,91 ** -0,41 -0,23 

СОД–ГПО -0,11 0,65 -0,09 -0,03 0,17 

КАТ–ГПО -0,67 -0,99 ** -0,72 -0,69 -0,47 

ТБК–Na,K-
АТФаза -0,98 ** -0,97 ** 0,93 ** 0,01 0,32 

СОД–Na,K-
АТФаза -0,90 ** -0,97 ** 0,65 -0,41 -0,27 

КАТ–Na,K-
АТФаза 0,46 -0,99 ** 0,62 -0,89 ** -0,27 

ГПО–Na,K-
АТФаза -0,32 0,99 ** 0,69 0,87 ** -0,99 ** 

ТБК–Ca-АТФаза 0,37 0,46 0,22 0,23 -0,59 

СОД–Ca-АТФаза 0,11 -0,84 ** -0,85 ** 0,22 0,55 

КАТ–Ca-АТФаза 0,50 0,16 -0,87 ** 0,82 * 0,55 

ГПО–Ca-АТФаза 0,97 ** -0,16 0,60 -0,98 ** 0,82 * 

Na,K-АТФаза–Ca-
АТФаза -0,52 -0,26 -0,16 -0,92 ** -0,86 ** 
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Таблиця 7 

Кореляційна залежність між показниками прооксидантно-
антиоксидантного гомеостазу та мембранопов’язаними транспортними 

процесами у зародків в’юна на окремих стадіях раннього ембріогенезу за 
впливу похідного ФО-1 у концентраціях 10-5 М «in vivo»  

(* - р≥0,95; ** - р≥0,99, n=10) 
 

 2 бласто-
мери 

16 
бласто-
мерів 

64 
бласто-
мерів 

256 
бласто-
мерів 

1024 
бласто-

мери 

ТБК–СОД 0,99 ** 0,20 -0,89 ** 0,21 0,92 ** 

ТБК–КАТ -0,03 -0,82 -0,51 -0,52 0,84 ** 

СОД–КАТ 0,12 -0,73 * 0,06 -0,94 ** 0,68 

ТБК–ГПО 0,50 0,13 -0,41 0,99 ** 0,56 

СОД–ГПО 0,62 -0,94 ** -0,05 0,11 0,83 * 

КАТ–ГПО -0,85 ** 0,46 -0,99 ** -0,73 -0,68 

ТБК–Na,K-
АТФаза -0,82 * -0,19 0,94 ** 0,74 * 0,27 

СОД–Na,K-
АТФаза -0,90 ** 0,9 ** -0,99 ** 0,82 * 0,61 

КАТ–Na,K-
АТФаза -0,55 -0,39 -0,20 -0,96 ** -0,13 

ГПО–Na,K-
АТФаза -0,90 ** -0,95 ** -0,09 0,66 0,95 ** 

ТБК–Ca-АТФаза -0,14 0,66 -0,03 -0,44 0,73 * 

СОД–Ca-АТФаза -0,25 0,87 ** 0,48 0,74 * 0,93 ** 

КАТ–Ca-АТФаза 0,99 ** -0,97 ** -0,85 * -0,50 0,36 

ГПО–Ca-АТФаза 0,79 * -0,65 -0,90 ** -0,51 0,98 ** 

Na,K-АТФаза–Ca-
АТФаза -0,44 0,59 -0,35 0,27 0,86 ** 
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Таблиця 8 
 

Кореляційна залежність між показниками прооксидантно-
антиоксидантного гомеостазу та мембранопов’язаними транспортними 

процесами у зародків в’юна на окремих стадіях раннього ембріогенезу за 
впливу похідного ФО-2 у концентраціях 10-7 М «in vivo»  

(* - р≥0,95; ** - р≥0,99, n=10) 
 

 2 бласто-
мери 

16 
бласто-
мерів 

64 
бласто-
мерів 

256 
бласто-
мерів 

1024 
бласто-

мери 

ТБК–СОД -0,28 -0,99 ** 0,62 0,79 -0,66 

ТБК–КАТ 0,24 0,34 -0,77 -0,02 -0,99 ** 

СОД–КАТ 0,86 ** -0,39 0,96 ** -0,63 0,63 

ТБК–ГПО -0,99 ** 0,51 0,83 * 0,43 0,10 

СОД–ГПО 0,40 -0,56 0,63 0,90 ** 0,68 

КАТ–ГПО -0,62 -0,98 ** -0,79 -0,91 ** -0,84 ** 

ТБК–Na,K-
АТФаза 0,91 ** -0,40 -0,57 -0,32 0,32 

СОД–Na,K-
АТФаза -0,53 -0,45 -0,97 ** -0,33 -0,50 

КАТ–Na,K-
АТФаза 0,53 -0,96 ** 0,68 -0,93 ** -0,36 

ГПО–Na,K-
АТФаза -0,84 * -0,99 ** -0,89 ** 0,71 0,96 ** 

ТБК–Ca-АТФаза 0,21 -0,08 -0,93 ** -0,97 ** 0,98 ** 

СОД–Ca-АТФаза -0,99 ** 0,02 -0,29 -0,60 -0,50 

КАТ–Ca-АТФаза -0,89** 0,91 ** 0,49 -0,24 -0,99 ** 

ГПО–Ca-АТФаза -0,33 0,82 * -0,96 ** -0,18 0,29 

Na,K-АТФаза–Ca-
АТФаза -0,16 -0,88 ** 0,92 ** 0,56 0,50 
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Таблиця 9 

Кореляційна залежність між показниками прооксидантно-
антиоксидантного гомеостазу та мембранопов’язаними транспортними 

процесами у зародків в’юна на окремих стадіях раннього ембріогенезу за 
впливу похідного ФО-2 у концентраціях 10-6 М «in vivo» 

(* - р≥0,95; ** - р≥0,99, n=10) 
 

 2 бласто-
мери 

16 
бласто-
мерів 

64 
бласто-
мерів 

256 
бласто-
мерів 

1024 
бласто-

мери 

ТБК–СОД 0,34 0,11 -0,44 0,78 * -0,33 

ТБК–КАТ 0,64 -0,05 -0,27 -0,06 0,36 

СОД–КАТ 0,94 ** 0,99 ** 0,98 ** -0,67 -0,9 ** 

ТБК–ГПО 0,51 -0,50 0,58 -0,08 -0,16 

СОД–ГПО 0,98 ** -0,9 ** -0,99 ** 0,56 0,74 * 

КАТ–ГПО -0,99 ** -0,89 ** -0,94 ** -0,99 ** -0,95 ** 

ТБК–Na,K-
АТФаза 0,28 0,70 -0,37 -0,03 0,03 

СОД–Na,K-
АТФаза -0,79 * -0,59 0,98 ** -0,64 0,69 

КАТ–Na,K-
АТФаза -0,55 0,63 0,99 ** 0,99 ** -0,58 

ГПО–Na,K-
АТФаза -0,68 0,23 -0,96 ** -0,99 ** 0,68 

ТБК–Ca-АТФаза 0,22 -0,29 0,88 ** -0,43 0,33 

СОД–Ca-АТФаза 0,99 ** -0,94 ** 0,04 -0,90 ** -0,72 * 

КАТ–Ca-АТФаза 0,89 ** 0,92 ** 0,23 0,93 ** 0,87 * 

ГПО–Ca-АТФаза 0,95 ** -0,68 0,11 -0,87 ** -0,06 

Na,K-АТФаза–Ca-
АТФаза -0,86 ** -0,85 ** 0,13 0,91 ** -0,28 
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Таблиця 10 

Кореляційна залежність між показниками прооксидантно-
антиоксидантного гомеостазу та мембранопов’язаними транспортними 

процесами у зародків в’юна на окремих стадіях раннього ембріогенезу за 
впливу похідного ФО-2 у концентраціях 10-5 М «in vivo»  

(* - р≥0,95; ** - р≥0,99, n=10) 
 

 2 бласто-
мери 

16 
бласто-
мерів 

64 
бласто-
мерів 

256 
бласто-
мерів 

1024 
бласто-

мери 

ТБК–СОД -0,92 ** -0,9 ** 0,78 * 0,90 ** -0,31 

ТБК–КАТ -0,76 * -0,97 ** 0,20 0,33 0,78 * 

СОД–КАТ -0,67 0,78 * 0,77 * -0,11 0,35 

ТБК–ГПО -0,95 ** 0,91 ** 0,42 0,2 0,39 

СОД–ГПО -0,33 -0,64 -0,24 0,43 0,75 * 

КАТ–ГПО -0,92 ** -0,98 ** -0,8 * -0,95 ** -0,88 ** 

ТБК–Na,K-
АТФаза -0,02 -0,18 0,21 -0,59 -0,77 * 

СОД–Na,K-
АТФаза -0,98 ** 0,59 -0,43 -0,88 ** -0,31 

КАТ–Na,K-
АТФаза 0,65 -0,05 -0,89 ** 0,57 -0,97 ** 

ГПО–Na,K-
АТФаза 0,34 0,24 -0,96 ** -0,81 * -0,85 ** 

ТБК–Ca-АТФаза -0,70 * -0,10 -0,18 -0,87 ** -0,97 ** 

СОД–Ca-АТФаза 0,69 -0,34 -0,7 * -0,62 0,06 

КАТ–Ca-АТФаза 0,08 0,33 -0,99 ** -0,68 -0,92 ** 

ГПО–Ca-АТФаза 0,45 -0,50 0,82 * 0,42 -0,61 

Na,K-АТФаза–Ca-
АТФаза -0,68 -0,95 ** 0,9 ** 0,18 0,89 ** 

 


