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Анотація теми. Протягом останніх десятиріч вчені активно працюють над вирішенням
проблеми: як підвищити адаптаційний потенціал організму і тим самим зміцнити здоров’я та
продовжити тривалість життя людини. Одним із напрямків таких досліджень є пошук природних
речовин – стимуляторів захисних систем організму з багатосторонньою дією та відсутністю або
незначним проявом побічних ефектів. Виявилося, що такі властивості проявляють екстракти
деяких лікарських рослин, а також інші речовини природного походження (органічні кислоти,
поліфеноли, вітаміни та ін.). Для вивчення механізмів дії цих речовин використовуються різні
модельні об’єкти – від одноклітинних організмів до ссавців. У даній роботі зосереджено увагу на
дослідженні впливу препаратів родіоли рожевої, тирличу жовтого, кверцетину, аргініну, альфакетолутарату та інших природних кетокислот на адаптаційний потенціал, метаболізм та тривалість
життя пекарських дріжджів Saccharomyces cerevisiae та плодової мушки Drosophila melanogaster,
які є популярними модельними об’єктами для вивчення багатьох біологічних явищ.
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Короткий опис досліджень.
Підгрупа «Drosophila melanogaster» займається вивченням здатності
дієтичного альфа-кетоглутарату (АКГ), який є важливим метаболітом циклу
Кребса та обміну амінокислот, покращувати фізіологічний стан, підвищувати
резистентність до стресів та модифікувати перебіг метаболічних процесів у

молодих та старих особин плодової мушки D. melanogaster. Вивчаються
також потенційні геропротекторні властивості АКГ та його можливі ефекти
як антидоту різних токсикантів (етанолу, нітпропрусиду натрію, іонів
алюмінію та хрому тощо). На плодовій мушці також проводяться
дослідження по виявленню корисних фізіологічних та метаболічних ефектів
аргініну та тирличу жовтого.
Підгрупа «Saccharomyces cerevisiae» досліджує вплив та можливі механізми
дії екстрактів лікарських рослин та природних альфа-кетокислот на
тривалість життя та стійкість пекарських дріжджів S. cerevisiae до стресорів,
дія яких супроводжується розвитком оксидативного стресу. Позитивний
вплив низьких концентрацій рослинних екстрактів на дріжджі розглядається
як явище гормезису; з використанням мутантних штамів проводяться
дослідження по з’ясуванню молекулярних механізмів дії рослинних та
хімічних горметинів. Також вивчається вплив кетокислот (альфакетоглутарату) на стан антиоксидантної системи, білковий та вуглеводний
обмін, інтенсивність окисних процесів у дріжджів.
Підгрупа «Чайний гриб та лікарські рослини» займається культивуванням
чайного гриба на екстрактах різних лікарських трав, досліджує особливості
хімічного складу отриманих ферментованих напоїв та їх потенційні корисні
ефекти для організму. Припускається, що завдяки різноманітному складу
біологічно активних речовин (БАР), таких як органічні кислоти, фенольні
сполуки, вітаміни, ферментовані напої можуть мати потужні антиоксидантні,
детоксифікуючі властивості та можуть нормалізувати обмін речовин, зокрема
запобігати ожирінню та розвитку інших метаболічних порушень. Тому
метою даного проекту є дослідити антиглікемічні, антиоксидантні та
геропротекторні властивості ферментованих напоїв, приготовлених на основі
чорного чаю з додаванням відварів різних лікарських трав Прикарпаття. Як
модельний об’єкт планується використати плодову мушку. Паралельно
проводяться дослідження хімічного складу, антиоксидантних та
прооксидантних властивостей лікарських рослин.
Вагомі наукові результати.
- Показано, що водні препарати R. rosea збільшують тривалість життя та
стійкість S. cerevisiae до дії низки стресорів у залежний від концентрації
препарату спосіб. Виявлена роль транскрипційних факторів Msn2/Msn4 у
реалізації ефектів R. rosea.
- Показано, що кверцетин у низьких концентраціях підвищує стрійкість S.
cerevisiae до дії теплового та оксидативного стресу. Виявлено, що дані
ефекти зумовлені не лише антиоксидантними властивостями кверцетину, а й
залученням транскрипційних факторів Msn2/Msn4, але не Yap1.
- Виявлено, що природні альфа-кетокислоти (альфа-кетоглутарат, піруват,
оксалоацетат) проявляють хороші антиоксидатні властивості in vitro та in
vivo, проте найкращий захист вони забезпечують за дії пероксиду водню.

- Виявлено, що альфа-кетоглутарат частково послаблює токсичні ефекти
нітропрусиду натрію на розвиток плодової мушки, діючи зокрема як
антиоксидант.
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