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Досліджено вплив альфа-кетоглутарату (АКГ), 
інтермедіату циклу Кребса, на розвиток та деякі 
фізіологічні показники Drosophila melanogaster за 
вирощування на середовищах, що містили ксенобі-
тики (2,4-дихлорфеноксиоцтову кислоту, гідроперо-
ксид кумену, біхромат калію та хлорид алюмінію). 
Найбільш токсичний вплив на розвиток личинок  
D. melanogaster проявляли 2,4-дихлорфеноксио-
цтова кислота та біхромат калію, а найменш токси-
чним виявився гідропероксид кумену. Додавання 
до живильного середовища 10 мМ АКГ послаблю-
вало токсичну дію досліджуваних ксенобіотиків, за 
винятком гідропероксид кумену, що проявлялося у 
пришвидшенні заляльковування та збільшенні за-
гальної кількості утворених лялечок. Дводенні до-
рослі мухи, вирощені на середовищі з AlCl3 харак-
теризувалися нижчою руховою індукованою актив-
ністю, ніж контрольні особини. Водночас, спостері-
галось підвищення рухової активності до контроль-
них значень у мух, які були вирощені на середови-
щі з AlCl3 та АКГ. Отримані результати свідчать про 
захисну роль АКГ. 
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Зв’язок роботи з науковими програмами, 

планами, темами. Робота є фрагментом НДР 
"Вивчення молекулярних механізмів адаптації жи-
вих організмів до несприятливих чинників і розроб-
ка способів підвищення адаптаційного потенціалу", 
№ держ. реєстрації 0115U002304. 

Вступ. Протягом останніх десятиріч плодова 
мушка Drosophila  melanogaster стала популярним 
модельним об’єктом у токсикологічних досліджен-
нях. На D. melanogaster вивчається мутагенний, 
нейротоксичний і ембріотоксичний вплив різних 
ксенобіотиків (ртуті, свинцю, алюмінію, хрому, пес-
тицидів тощо) та ведеться пошук речовин, які б 
ослаблювати чи повністю нівелювали ефекти ток-
сикантів [3, 4, 13, 15, 17]. У попередніх наших робо-
тах виявлено, що додавання до їжі альфа-
кетоглутарату (АКГ) може послаблювати токсичну 

дію нітропрусиду натрію та етанолу на розвиток  
D. melanogaster [6, 7]. Альфа-кетоглутарат (АКГ) – 
важливий інтермедіат циклу Кребса, який бере 
участь в забезпеченні клітин енергією та в метабо-
лізмі амінокислот, а також може діяти як антиокси-
дант [7, 8].  

Метою даної роботи було дослідити здатність 
харчового альфа-кетоглутарату послаблювати 
токсичну дію на розвиток D. melanogaster деяких 
ксенобіотиків (хлориду алюмінію, біхромату калію, 
кумену гідропероксиду та 2,4-дихлорфеноксио-
цтової кислоти), одним з механізмів впливу яких є 
розвиток оксидативного стресу. 

Об’єкт і методи дослідження. У роботі викори-
стано мух D.melanogaster лінії Canton S, наданої 
Блумінтонським центром стоків (Індіана, США).  
Експериментальні культури D. melanogaster виро-
щували на дріжджово–сахарозному середовищі, 
яке містило 5 % сухих пекарських дріжджів, 5% 
сахарози, 1% агару та 0,18% ніпагіну для запобі-
гання росту цвілевих грибів (контрольне середови-
ще). Залежно від умов експерименту у середовище 
додатково вносили 10 мМ АКГ (у формі натрієвої 
солі), 10 мМ AlCl3, 1 мМ K2Cr7O4, 1 мМ гідроперок-
сид кумену або 5 мМ 2,4-дихлорфеноксиоцтової 
кислоти (2,4-Д) (дослідні середовища). У кожну 
банку вносили однакову кількість яєць (по 
100 штук). Культивування проводили при 25 °C, 
постійній вологості та світловому режимі: 
день:ніч – 16:8. Динаміку лялькування визначати 
шляхом підрахунку кожного дня, починаючи з 
4 доби розвитку, кількості залялькованих личинок 
до появи останньої лялечки. Кількість спожитої їжі 
визначали непрямим методом, який базується на 
визначенні кількості спожитого разом із живильним 
середовищем харчового барвника діамантового 
синього FD&C BlueN1, максимум поглинання якого 
знаходиться при 629 нм [2, 16]. Розділення дорос-
лих мух за статями здійснювали шляхом легкого 
анастезування СО2. Індуковану рухову активність 
визначали базуючись на явищі негативного геотак-
сису у мух – спрямоване піднімання (по стінці про-
бірки) мух угору після струшування на дно пробірки 
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[11]. У кожному повторі індуковану рухову актив-
ність визначали для 30 особин кожної статі. Стати-
стичну обробку отриманих даних здійснювали за 
допомогою комп’ютерної програми “Mynova”. Як 
статистичні показники брали середнє арифметич-
не х (М) та похибку середнього арифметичного Sх 
або m. Порівняння середніх арифметичних прово-
дили за допомогою критерію Даннета. 

Результати досліджень та їх обговорення. На-
ми було досліджено розвиток D. melanogaster на 
середовищах, які містили додатково 5 мМ  2,4-Д, 
10 мМ AlCl3, 1 мМ K2Cr2O7 та 1 мМ гідропероксиду 
кумену окремо та у суміші з 10 мМ АКГ. Контроль-
не середовище не містило токсикантів та АКГ. Кон-
центрації токсикантів були підібрані таким чином, 
щоб вони ефективно пригнічували розвиток личи-
нок [13, 15]. Концентрація АКГ була взята на основі 
наших попередніх досліджень [6, 7]. 

Додавання лише АКГ до живильного середови-
ща (рис. 1) не впливало на динаміку залялькову-
вання личинок. Вирощування на середовищі з 5 
мМ 2,4-Д суттєво знижувало як швидкість заляль-
ковування, так і кількість утворених лялечок.  

Личинки починали лялькуватися лише на 9 
добу, тоді як у контролі – на 5-ту. Загальна кіль-
кість утворених лялечок на середовищі з 2,4-Д до-
сягала лише 5% від кількості внесених яєць. Токси-
чність 2,4-Д, очевидно, пов’язана з індукцією силь-
ного оксидативного стресу у тканинах личинок та 
пошкодженням білків та ліпідів, як це спостеріга-
лось в інших організмів [5, 17]. За сумісного культи-
вування на середовищі з 2,4-Д і АКГ токсична дія 
2,4-Д проявлялась слабше: личинки починали ля-
льковуватися на сьому добу і загальна кількість 
утворених лялечок досягала 35%.  

За розвитку мух на середовищі з 1 мМ гідропе-
роксиду кумену, який є сильним індуктором перок-

сидного окислення ліпідів [1], захисний ефект АКГ 
не спостерігався: відсоток утворених лялечок був 
подібним на середовищах, які містили гідроперок-
сид кумену та суміш «гідропероксид кумену + АКГ» 
та нижчим на 30%, ніж на контрольному середови-
щі (рис. 2). Це свідчить про те, що захисні механіз-
ми АКГ можуть бути специфічними. 

Біхромат калію (рис. 3) призводив до зниження 
швидкості заляльковування та кількості лялечок, 
порівняно з контролем: личинки починали ляльку-
ватися на сьому добу, і загальна їхня кількість на 
десяту добу становила 15%. За додавання АКГ до 
середовища з даним ксенобіотиком спостерігалося 
як збільшення швидкості заляльковування, так і 
загальної кількості утворених лялечок – до 45 %. 

На середовищі з 10 мМ хлоридом алюмінію 
швидкість заляльковування та загальна кількість 
утворених лялечок була нижчою на 50%, ніж на 
контрольному середовищі (рис. 4). За додавання 
АКГ до їжі з 10 мМ AlCl3 відсоток залялькованих 
личинок зростав до 80 %.  

Рис 1. Динаміка заляльковування D. melanogaster  
Canton S на дріжджово-сахарозному середовищі,  

яке містило додатково 5 мМ 2,4-Д, 10 мМ АКГ та їх  
суміш, n=4 (по 100 яєць у кожному повторі).  
За 100% приймали кількість внесених яєць 

Рис 2. Динаміка заляльковування D. melanogaster 
Canton S на дріжджово-сахарозному середовищі, яке 

містило 1 мМ гідропероксиду кумену окремо та у суміші  
з 10 мМ АКГ, n=4-6 (по 100 яєць у кожному повторі).  

За 100% приймали кількість внесених яєць  

Рис 3. Динаміка заляльковування D. melanogaster  
Canton S на дріжджово-сахарозному середовищі, яке 
містило 1 мМ K2Cr2O7 окремо та у суміші з 10 мМ АКГ, 

n=4-5 (по 100 яєць у кожному повторі).  
За 100% приймали кількість внесених яєць 
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Оскільки наявність токсикантів у середовищі 
може впливати на швидкість споживання їжі муха-
ми [9, 10] ми визначили інтенсивність споживання 
їжі личинками ІІІ стадії розвитку, які розвивалися 
на контрольному середовищі та середовищах, які 
містили 10 мМ AlCl3 окремо та у суміші з 10 мМ 
АКГ (рис. 5).  

Наявність 10 мМ AlCl3 у середовищі не вплива-
ла на споживання їжі личинками, проте, неочікува-
но, за одночасного додавання АКГ личинки спожи-
вали їжі значно більше, ніж контрольні особини та 
особини на алюміній-вмісному середовищі. Варто 
зауважити, що додавання лише АКГ до їжі не впли-
вало на інтенсивність харчування личинок [7]. 

У дводенних мух, вирощених на контрольному 
та дослідних середовищах, які містили 10 мМ AlCl3 
окремо та у суміші з 10 мМ АКГ, визначили індуко-
вану рухову активність, яка є показником загальної 

фізіологічної активності мух [12]. Самці і самки, 
вирощені на середовищі з алюмінієм, мали суттєво 
нижчу локомоторну активність, ніж контрольні осо-
бини (рис. 6). 

Відомо, що іони алюмінію можуть викликати 
порушення у нервовій системі мух [17]. Cвоєю чер-
гою, порушення функціонування нервової системи 
може зумовлювати зниження локомоторної актив-
ності як показника нейром’язової активності мух. За 
сумісного впливу алюмінію хлориду та АКГ, рухова 
активність мух не відрізнялась від таких значень у 
контрольних мух, що свідчить про захисну дію АКГ. 

Висновки. Встановлено, що за сумісного спо-
живання АКГ послаблює токсичну дію низки ксено-
біотиків (2,4-Д, AlCl3, K2Cr2O7) на розвиток D. mel-
anogaster Canton S, що відображається у збільшен-
ні швидкості заляльковування та загальної кількос-
ті утворених лялечок. Личинки на середовищі, яке 
містило AlCl3 та АКГ споживали значно більше їжі, 
порівняно з личинками на контрольному та AlCl3-
вмісному середовищі. Дводенні самці та самки, 
вирощені на середовищі з 10 мМ AlCl3, характери-
зувалися нижчою локомоторною активністю, порів-
няно з контрольними мухами. Водночас, спостері-
галось підвищення рухової активності до контроль-
них значень у мух, які були вирощені на середови-
щі з AlCl3 та АКГ. Отримані результати підтверджу-
ють ідею про захисну роль АКГ.  

Перспективи подальших досліджень. У по-
дальшому планується дослідити детальніше біохі-
мічні механізми захисної дії харчового АКГ у пло-
дової мушки D. melanogaster за впливу ксенобіоти-
ків, зокрема участь антиоксидантної системи, фер-
ментів детоксикації ксенобіотиків та функціонуван-
ня мітохондрій.  

Рис. 4. Динаміка заляльковування D. melanogaster  
Canton S на дріжджово-сахарозному середовищі,  

яке містило 10 мМ AlCl3 окремо та у суміші з 10 мМ АКГ, 
n=4-7 (по 100 яєць у кожному повторі).  

За 100% приймали кількість внесених яєць 

Рис. 5. Інтенсивність споживання їжі личинками  
D. melanogaster Canton S на контрольному середовищі 

та середовищах з 10 мМ AlCl3 окремо та у суміші  
з 10 мМ АКГ, n=4 (кількість особин у кожному повторі 
становила 16-30). *Значення достовірно відрізняється  

від контрольного значення  та # від значення  
на “10 мМ AlCl3” з P< 0,05 

Рис. 6. Індукована рухова активність дводенних 
 дорослих особин D. melanogaster Canton S, вирощених 

на середовищах з додаванням 10 мМ АКГ та 10 мМ  
AlCl3 окремо та у суміші, n=4 (кількість особин у кожному 

повторі – 20-40). *Значення достовірно відрізняється  
від контрольного значення  та # від значення  

на “10 мМ AlCl3” з P< 0,05 
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УДК 577.2.04. 
ВЛИЯНИЕ АЛЬФА-КЕТОГЛУТАРАТА НА УСТОЙЧИВОСТЬ  
Drosophila melanogaster К РАЗЛИЧНЫМ ТОКСИКАНТАМ 
Лилик М. П., Головчак М. В., Шмигель Г. В. Байляк М. М. 
Резюме. Исследовано влияние альфа-кетоглутарата (АКГ), интермедиата цикла Кребса, на развитие 

и некоторые физиологические показатели Drosophila melanogaster за выращивания на средах, содержа-
щих ксенобиотики (2,4-дихлорфеноксиуксусную кислоту, гидропероксид кумена, бихромат калия и хлорид 
алюминия). Наиболее токсическое воздействие на развитие личинок D. melanogaster проявили 2,4 ди-
хлорфеноксиуксусная кислота и бихромат калия, а наименее токсичным оказался гидропероксид кумена. 
Добавление в питательную среду 10 мМ АКГ ослабляло токсическое действие исследуемых ксенобиоти-
ков, за исключением гидропероксида кумена, что проявлялось в ускорении окукливания и увеличении 
общего количества образованных куколок. Двухдневные взрослые мухи, выращенные на среде с AlCl3 
характеризовались меньшей двигательной индуцированной активностью, чем контрольные особи. В то 
же время, наблюдалось повышение двигательной активности до контрольных значений в мух, которые 
были выращены на среде с AlCl3 и АКГ. Полученные результаты свидетельствуют о защитной роли АКГ. 
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индуцированная двигательная активность. 
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Influence Of Alpha-Ketoglutarate On Drosophila melanogaster Resistance  
To Different Toxicants 
Lylyk M. P., Golovchak M. V., Shmihel H. V., Bayliak M. M.  
Abstract. The fruit fly Drosophila melanogaster, a popular genetic model, has been used extensively in toxi-

cological and nutritional research. Using D. melanogaster we have recently found the protective effects of alpha-
ketoglutarate (AKG), an important intermediate of the Krebs cycle, against toxic effects of sodium nitroprusside 
and ethanol.  

The aim of this work was to investigate the ability of dietary alpha-ketoglutarate to alleviate developmental 
toxicity of some xenobiotics such as 2,4-dichlorphenoxyacetic acid (2,4-D), potassium dichromate, cumene hy-
droperoxide and aluminum chloride on D. melanogaster.  

Materials and methods. D. melanogaster Canton S strain was used in all experiments. Flies were cultivated 
on yeast-sucrose medium containing 5% pressed yeast, 5% sucrose, 1% agar, and 0.18 % nipagin. This me-
dium was denoted as the control. Experimental media contained additionally 10 mM AKG, 5 mM 2,4-D, 1 mM 
K2Cr7O4, 1 mM cumene hydroperoxide, 10 mM AlCl3, and combinations of the indicated xenobiotics with 10 mM 
AKG. About 100 eggs were put in each 100 ml glass bottle with 15 ml of the experimental diets. The dynamics 
of flies development on different experimental diets was assessed by counting the number of pupae formed 
once per day, starting from 96 hours after egg deposition. Food intake was measured by indirect methods using 
FD&C Blue No. 1 dye. Locomotor activity of adult flies was assessed by climbing activity assay.  

Results. The pupation rate and total number of pupae formed were significantly lower on the food containing 
5 mM 2,4-dichlophenociacetic acid, 10 mM AlCI3, 1 mM K2Cr2O7 and 1 mM cumene hydroperoxide. Food sup-
plementation with 10 mM AKG alleviated toxic effects of the xenobiotics added to food, except cumene hydrop-
eroxide, and improved D. melanogaster development. The latter was characterized by accelerating pupation 
time and increase in total pupae formed. The presence of 10 mM AlCl3 in the food did not affect food intake by 
larvae, but larvae consumed more food, containing mixture “AlCl3 and AKG” as compared to control ones. Two-
day-old flies reared on AlCl3-supplemented food had lower climbing activity than control ones. At the same time, 
flies reared on food containing AlCl3 and AKG did not differ from the controls in climbing activity.  

Conclusions. The obtained results indicate that supplementation of food with alpha-ketoglutarate alleviates 
developmental toxicity of certain xenobiotics and improves the physiological state of young D. melanogaster 
flies, reared on food containing these toxicants. The detailed mechanisms of protective effects of AKG are direc-
tions for future research.  

Key words: alpha-ketoglutarate, Drosophila melanogaster, pupation, aluminum chloride, climbing activity. 
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