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КОМБІНОВАНА ДІЯ ІОНІЗУЮЧОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ, СОЛЕЙ МІДІ ТА НІКЕЛЮ
НА МОРФОФУНКЦІОНАЛЬНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ КЛІТИН IN VITRO
Проведено експериментальне дослідження комбінованої дії солей важких металів та іонізуючого випромінювання на життєздатність клітин у культурі. Установлено суттєвий токсичний вплив сполук міді та нікелю на
проліферативну і мітотичну активність клітин in vitro. За комбінованого впливу на клітини радіації та іонів міді
спостерігали зміни морфофункціональних властивостей клітин, які детермінувались або дозою опромінення,
або концентрацією іонів мікроелемента. За умов інкубації опромінених клітин з іонами нікелю спостерігали
сенсибілізацію клітин іонами нікелю до опромінення в дозах 0,5 та 5 Гр та резистентність клітин до опромінення в сублетальній дозі 10,0 Гр.
Ключові слова: важкі метали, іонізуюче випромінювання, культура клітин, виживання, проліферація, апоптоз, мітохондріальні ферменти.

Вступ
Екологічна ситуація у великих промислових
центрах характеризується постійним зростанням
забруднення оточуючого середовища антропогенними чинниками. Чільне місце серед таких
слід відвести хімічним забрудненням – викидам
та відходам підприємств, добривам, пестицидам,
кислим дощам, важким металам (ВМ) та їхнім
сполукам [1 - 5]. За останні 20 років у літературі
з’явилась значна кількість повідомлень про результати експериментальних досліджень комбінованої дії важких металів та іонізуючого випромінювання (ІВ) [6 - 10]. Найчастіше зустрічаються дані про те, що поєднана дія ІВ та солей
ВМ зумовлює підсилення негативного впливу
цих факторів на біологічні об’єкти у порівнянні з
окремими впливами кожного з них [8, 11 - 13].
Украй важливими є дослідження закономірностей впливу ІВ в умовах поєднаної дії його з
ВМ на клітинному рівні, адже саме тут формується основа порушень життєздатності клітин,
що пізніше проявляються у вигляді різноманітних патологічних порушень органів, а інколи –
появою новоутворень.
Іони міді є одним із найважливіших незамінних та есенціальних елементів, необхідних для
імунної системи в живих організмах [14 - 16].
Їхня недостатність здатна порушити баланс
практично всіх обмінних процесів в організмі,
так як вони беруть участь у біохімічних процесах, у біосинтезі гемоглобіну, еластину, каталази,
пероксидази та здійснюють реакції окиснення
органічних субстратів молекулярним киснем. До
появи надлишку Cu2+ призводять порушення видільної функції лізосом у результаті дефектів
мембран або цитоскелета. Слід зазначити, що
будь-яка затримка виділення міді з клітини приз-

водить до індукції біосинтезу металлотіонеіну та
пошкодження мембрани та цитоскелета, що у
свою чергу супроводжується подальшим накопиченням Cu2+ в клітині [17].
Нікель виявляють в рибонуклеїновій кислоті
(РНК), вважаючи, що він забезпечує певну структуру нуклеїнової кислоти, змінюючи хімічні
властивості РНК і нуклеопротеїнів. Іони нікелю
мають ті самі шляхи всмоктування та обміну, що
й залізо, мідь і цинк, пролонгують дію інсуліну
тощо. Цей елемент впливає на окиснення аскорбінової кислоти, прискорює перехід сульфгідрильних груп у дисульфідні та може проявляти
канцеротоксичність.
Мета дослідження – дослідити особливості
окремого та комбінованого впливу іонізуючого
випромінювання, іонів міді та нікелю на морфофункціональні характеристики клітин лінії L929.
Матеріали та методи
Експериментальні дослідження проведено на
асинхронній культурі перещеплюваних клітин
(лінія L929). Культура клітин L929 (інша назва
NCTC-clone 929, Clone of strain L) була виділена
в 1948 р. Первинний штам було отримано з нормальної підшкірної жирової тканини 100-денної
миші C3H/An чоловічої статі. Морфологічно культура клітин L929 є фібробластоподібною. Культивування клітин здійснювали в поживному середовищі такого складу: середовище RPMI-1640
(90 %), ембріональна теляча сироватка (10 %) та
антибіотики згідно зі стандартними методами
роботи з клітинними штамами [18]. Клітини вирощували при постійній температурі 37 °C на
покривних скельцях розмірами 16 × 8 мм, які
знаходилися на дні скляних пляшечок, до конфлуентного стану моношару (1 - 5 діб).
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У досліідженнях було
б
викори
истано водоорозчинні соолі ВМ, а саме: ацетат міді
(Cu(CH3CO
OO)2) та ацеетат нікелю (Ni(CH3COO)2).
Контролем
м на ацетатт-аніон був ацетат наатрію
(NaCH3COO). ВМ дод
давали в кулльтуральне серес
довище черрез 24 год після посад
дки клітин (щоб
(
іони ВМ нее впливали на адгезію та
т розпластання
клітин на скляній під
дложці) у вигляді
в
вод
дного
розчину в концентрааціях 0,0011, 0,01, 0,11 та
1 мкмоль/лл. Культивуування кліти
ин здійснювали
впродовж 5 діб у присуутності іоніів ВМ.
Опромін
нення культтури клітин ІВ здійснювали
на апараті «Тератрон»» (джерело – 60Co 1,2 МеВ,
М
потужністьь експозицій
йної дози 4,,3·10-4 Кл/(ккг·с),
відстань до
д об`єкта 80 см) у дозах 0,5, 5,0,
10,0 Гр черрез 24 год після посадкки. ВМ додаавали
до культурри клітин через
ч
1 год
д після їхн
нього
опроміненн
ня.
Проліфееративну акктивність кллітин оціню
ювали
за кінетикоою росту: під
п оптични
им мікроскоопом
«Axioscop»» (WestGarrmany) при
и збільшенн
ні у
1000 разів у межах сіттки площею
ю 0,05 мм2 піідраз
кіллькість кліти
ин, кількістьь міховували загальну
тозів і кільькість поліккаріоцитів. Мітотичний
й індекс та інд
декс полікааріоцитів роозраховували на
1000 клітин
н (‰).

Активність
А
м
мітохондріа
альних ферм
ментів енер-гооб
бміну в кліттинах оціню
ювали за ци
итохімічним
м
покаазником акттивності ключових фер
рментів ци-клу трикарбонових кислоот – флавін
нферментів::
дегідрогенази сукцинату
с
((акцептор – оксидоре-дукттаза, КФ 1.33.99.1) та алльфа-гліцерофосфатази
и
(L-ггліцерол-3-ф
фосфат: акц
цептор – НА
АД-оксидо-реду
уктаза, КФ 1.1.1.8) за методом Наахласа [16]..
У ти
их же культтурах клітин
н, в яких до
осліджували
и
їхнєє виживанняя та активн
ність мітохо
ондріальнихх
ферментів, виззначали кількість апоптотичнихх
кліттин на протоковом
му цитофл
люориметріі
FAC
CStar Plus фіірми “Becton Dickinson” (США).
Реззультати доослідження
я та їхнє обгговорення
Для
Д вивченн
ня впливу ІВ
В та іонів ВМ
В на жит-тєзд
датність клітин in vitroo використо
овували мо-дельь культури перманентн
но проліфер
руючих клі-тин – лінія L9299. У контроллі клітини утворювали
у
и
щілььний монош
шар із типових фібробластоподіб-них клітин вееретеноподіб
бної та по
олігональноїї
форми. Більшіссть клітин м
мали відросстки. Цито-плаззмі цих кліітин притам
манні світлі вакуолі таа
малеенькі гранулли. У полі ззору помітніі клітини наа
різн
них стадіях поділу
п
(рис. 1, а).

Кількість клітин на площі

а

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

б

К

0,01

іони міді
іони нікеллю

в

140
120
100
80
60
40
20
0

Індекс полікаріоцитів, ‰

Мітотичний індекс, ‰

1

10

300

160

К
іони міді
м
іони нікелю
н

0,1

Кон
нцентрація МЕ, мкмоль/л
м

г

250
200
150
100
50
0

0,01
1

0,1

1

Ко
онцентрація МЕ
Е, мкмоль/л

10
0

К
іони міді
іони нікелю
ю

0,01

0,1

1

10

нтрація МЕ, мкм
моль/л
Концен

Рис. 1. Кулььтура клітин лінії L929 на 5-ту добу куультивуванняя в контролі (а).
( Форма кллітин, в осно
овному, полі-гональна та веретенопод
дібна, овальн
ні ядра з чітки
ими ядерцям
ми, значна кіллькість мітоти
ичних клітин
н. Забарвлен-шення × 1000. Показники
и життєздатн
ності клітин ллінії L929 в ум
мовах впливуу
ня гематоксиліном та еозином, збільш
іонів ВМ: б – проліфераттивна активність; в – мітоотична активн
ність; г – кільькість полікарріоцитів.
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пригнічення виживання на 5-ту добу культивування до 27 % від контролю. Ці дані можуть опосередковано вказувати на різні механізми загибелі клітин при їхній інкубації з іонами міді та
нікелю – апоптотичну чи генотоксичну.
У результаті експериментальних досліджень
було встановлено, що γ-радіація в області малих
доз (0,5 Гр) спричиняє стимулюючий вплив на
життєздатність клітин (рис. 2), що характеризується підвищенням проліферативної і мітотичної
активності, зменшенням кількості полікаріоцитів. У дозах 5,0 та 10,0 Гр γ-кванти 60Со пригнічують життєздатність клітин (рис. 3 та 4), що
характеризується зменшенням проліферативної і
мітотичної активності клітин та суттєвим збільшенням кількості полікаріоцитів.

Експериментальне дослідження клітинних реакцій показало, що інкубація клітин з іонами ВМ
різної концентрації (див рис. 1, б - г) викликала
зміни їхніх морфофункціональних характеристик: дозозалежне зменшення щільності клітинної
популяції (див. рис. 1, б) на тлі істотного інгібування мітотичної активності клітин у культурах з
іонами нікелю та підвищеної мітотичної активності клітин у культурах з іонами міді (див.
рис. 1, в). Водночас у культурах клітин з іонами
міді в поживному середовищі статистично достовірно зростає кількість атипових багатоядерних клітин (більш ніж у 20 разів за концентрації
міді 10 мкмоль/мл). За даними [19] одногодинна
інкубація клітин з іонами нікелю в концентрації
10 мкг/мл спричиняє затримку їх в лаг-фазі та
100

160

а

90

140

80

300

б

в

250

120

70
60

100

50

80

40

60

30

200
150
100

40

20

50

20

10

0

0
К

0,5 Гр 0,01

іони міді

0,1

1

0
К

10

іони нікелю

0,5 Гр 0,01
іони міді

0,1

1

10

К

0,5 Гр 0,01
іони міді

іони нікелю

0,1

1

10

іони нікелю

Рис. 2. Показники життєздатності клітин лінії L929 на 5-ту добу культивування при комбінованій дії ІВ у дозі
0,5 Гр та солей ВМ у різних концентраціях. На осях ординат: а – виживання клітин, яке оцінювалось за кількістю клітин на площині препарату 0,05 мм2; б – мітотична активність – за мітотичним індексом (‰); в – кількість
атипових багатоядерних клітин – за індексом полікаріоцитів (‰). К – контроль. На осях абсцис – концентрація
іонів ВМ, мкмоль/л.
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Рис. 3. Показники життєздатності клітин лінії L929 на 5-ту добу культивування при комбінованій дії ІВ
у дозі 5 Гр та солей ВМ у різних концентраціях. Позначення ті ж, що й на рис. 2.
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центрацій міді 0,1 та 10 мкмоль/л – мало тенденцію до зменшення.
При дії всіх досліджуваних концентрацій міді
спостерігали підвищення кількості полікаріоцитів та мітотичного індексу (окрім концентрації
10 мкмоль/л).
За умов поєднаної дії опромінення в дозі 5 Гр
та іонів нікелю (див. рис. 3, а) виявили лінійну
залежність виживання клітин та їх мітотичної
активності від концентрації металу: підвищення
концентрації мікроелемента призводило до статистично достовірного зменшення величини показників порівняно з контролем. При цьому кількість полікаріоцитів у культурі клітин зростала у
2 - 5 разів у порівнянні з контролем.
Опромінення клітин у сублетальній дозі 10 Гр
та інкубація їх з іонами міді чи нікелю (рис. 4, а,
б) показало, що за показниками виживання клітин та їх мітотичною активністю детермінуючою
була не доза ІВ, а надлишок іонів ВМ: за всіх
концентрацій мікроелементів ці показники мали
менші значення у порівнянні з контролем, але
вищі значення у порівнянні з опроміненням, тобто надлишок іонів міді та нікелю справляв радіопротекторний вплив на культуру клітин. Водночас кількість атипових багатоядерних клітин при
інкубації з іонами міді була істотно вищою
(більш ніж у 20 разів) у порівнянні з контролем
та дією іонів нікелю.

При опроміненні клітин у дозі 0,5 Гр та
подальшою інкубацією їх з іонами міді (див. рис.
2, а, б) в концентрації 0,01 мкмоль/л спостерігали ще більшу стимуляцію проліферативної та
мітотичної активності клітин у порівнянні як з
контролем, так і з тільки опроміненням.
Збільшення в поживному середовищі концентрації катіона призвело до зменшення виживання
клітин (у порівнянні з тільки опроміненням) на
тлі досить високої мітотичної активності та кількості багатоядерних клітин. На препаратах спостерігались полікаріоцити з числом ядер більше
двох та 3-полюсні мітози.
Інкубація клітин з іонами нікелю після опромінення їх іонізуючим випромінюванням у дозі
0,5 Гр (див. рис. 2, а, б) призвела до статистично
достовірного (р < 0,05) зменшення виживання та
мітотичної активності клітин (в 1,6 раза) у порівнянні з окремим впливом металу. Кількість
полікаріоцитів за цих умов при низьких концентраціях іонів нікелю зростала майже у 2 рази, а
при високих концентраціях іонів нікелю – статистично достовірно не відрізнялась від контролю
та опромінення в дозі 0,5 Гр.
При підвищенні дози ІВ до 5 Гр (див. рис. 3,
а) спостерігали полімодальну залежність показників життєздатності клітин при інкубації з іонами міді: за концентрацій 0,01 та 1 мкмоль/л
виживання клітин статистично достовірно не
відрізнялось від контрольних показників, за кон100
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Рис. 4. Показники життєздатності клітин лінії L929 на 5-ту добу культивування при комбінованій дії ІВ
у дозі 10 Гр та солей ВМ у різних концентраціях. Позначення ті ж, що й на рис. 2.

Основна функція апоптозу – своєрідна клітинна селекція, тобто вилучення із популяції клітин з мутаціями чи іншими явними чи прихованими пошкодженнями. Загальновідомо, що ІВ є
індуктором апоптозу. Кількість апоптотичних
клітин у культурі зростає при підвищенні дози
радіації (рис. 5).
Визначення апоптозу в опромінених ІВ культурах клітин при інкубації з іонами міді показало, що кількість апоптотичних клітин у культурі

клітин за цих умов теж зростає, але статистично
достовірно не відрізняється від контролю та
опромінення.
Інкубація опромінених клітин з іонами нікелю
істотно підвищувала кількість апоптотичних клітин у культурі, причому їхня кількість збільшилась у 3 рази при застосуванні найменшої концентрації нікелю 0,01 мкмоль/л і в 2 рази – при всіх
інших концентраціях металу. За комбінованої дії
на клітини ІВ з іонами нікелю спостерігали дозову
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Рис. 5. Апоптоз клітин у культурі клітин лінії L929 за комбінованого впливу ІВ у різних дозах та іонів міді (а)
та іонів нікелю в різних концентраціях (б). На осях ординат – кількість клітин у стані апоптозу, %.

залежність апоптозу: при збільшенні дози ІВ
зросла кількість апоптотичних клітин у культурі,
причому найвищі величини спостерігали при
найменшій концентрації іонів металу.
Механізми токсичної дії іонів міді та нікелю у
ссавців складні. Вони включають підвищену клітинну проникність у еритроцитах, інгібування
глутатіонредуктази, зниження концентрації внутрішньоклітинного відновленого глутатіону, аглютинацію, надмірне стимулювання гексозомонофосфатного шунта. Експериментальні дослідження активності мітохондріальних дегідрогеназ сукцинатдегідрогенази (СДГ) та гліцерофос3,5

фатдегідрогенази (ГЦФ) показали (рис. 6 та 7),
що за дії радіації активність СДГ зменшується, а
активність ГЦФ зростає зі збільшенням дози
опромінення. Інкубація опромінених клітин з
іонами міді (див. рис. 6) призводить до перерозподілу активностей ферментів енергообміну: за
опромінення в дозі 0,5 Гр не спостерігали статистично достовірних відмінностей порівняно з
контролем; дія радіації в дозі 5 Гр та іонів міді
викликала активацію обох мітохондріальних
ферментів, а при опроміненні клітин у дозі 10 Гр
зазначено активацію тільки «гліцерофосфатного
шунта».
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Рис. 6. Ензиматична активність мітохондріальних ферментів СДГ (а) та ГЦФ (б) у клітинах лінії L929
в умовах впливу різних концентрацій іонів міді та комбінованої дії ІВ у дозах 0,5, 5,0 і 10,0 Гр та іонів міді.
СЦК – середній цитохімічний коефіцієнт.

Дослідження ензиматичної активності мітохондріальних дегідрогеназ за комбінованої дії радіації
та іонів нікелю (див. рис. 7) показало, що із збільшенням вмісту катіона від 0,01 до 1 мкмоль/л
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активність СДГ та ГЦФ істотно збільшується (у 2
рази). На нашу думку, це може бути компенсаторна активація. Її зрив відбувався при високому вмісті нікелю (10 мкмоль/л) у поживному середовищі.
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Рис. 7. Ензиматична активність мітохондріальних ферментів СДГ (а) та ГЦФ (б) у клітинах лінії L929
в умовах впливу різних концентрацій іонів нікелю та комбінованої дії ІВ у дозах 0,5, 5,0 та 10,0 Гр
та іонів нікелю. СЦК – середній цитохімічний коефіцієнт.

Висновки
1. Результати досліджень показали, що інкубація клітин із солями міді та нікелю призводить
до дозозалежних змін їхніх морфофункціональних властивостей: із збільшенням концентрації
ВМ істотно зменшується виживання клітин, змінюється їхня здатність до поділу та наростає
атипія в культурі клітин (утворення багатоядерних гігантських клітин).
2. Комбінована дія ІВ у малій та сублетальних дозах (0,5, 5 і 10 Гр) та різних концентрацій
іонів ВМ мала складний багатокомпонентний
ефект на морфофункціональні властивості клітин
in vitro.
3. Поєднана дія опромінення в дозі 0,5 Гр та
іонів міді в концентрації 0,01 мкмоль/л викликала ще більшу стимуляцію проліферації клітин у
культурі, водночас при підвищенні концентрації
іонів міді в поживному середовищі від 0,1 до
10 мкмоль/л виживаність опромінених клітин
статистично достовірно не відрізнялась від контролю. На противагу цим ефектам, інкубація клітин, опромінених у дозі 0,5 Гр, з іонами нікелю
призводила до істотного пригнічення проліферативної та мітотичної активності клітин.
4. Комбінований вплив на клітини опромінення в дозі 5 Гр та іонів ВМ призвів до різнонаправлених ефектів: інкубація клітин з іонами міді призвела до підвищення виживання клітин

(окрім концентрацій 0,1 та 10 мкмоль/л), їхньої
мітотичної активності (окрім концентрації
10 мкмоль/л) та кількості атипових полікаріоцитів у порівнянні з тільки опроміненням, тобто
показав радіозахисний ефект. Водночас при інкубації опромінених клітин з іонами нікелю спостерігали пригнічення показників життєздатності
за усіх концентрацій мікроелемента.
5. Опромінення клітин у сублетальній дозі
10 Гр у присутності іонів міді та нікелю призвело
до покращення показників життєздатності клітин у
порівнянні з опроміненням, тобто надлишок іонів
міді та нікелю справляв радіопротекторний вплив
на культуру клітин. Водночас кількість атипових
багатоядерних клітин при інкубації з іонами міді
була істотно вищою (більш ніж у 20 разів) у порівнянні з контролем та дією іонів нікелю.
6. Аналіз апоптозу в культурі клітин при
комбінованій дії радіації та іонів міді та нікелю
показав, що кількість апоптотичних клітин істотно підвищується при інкубації з іонами нікелю,
що може свідчити про переважаючий механізм
загибелі клітин шляхом апоптозу.
7. Експериментальні дослідження активності
мітохондріальних ферментів енергообміну СДГ
та ГЦФ показали, що інкубація опромінених клітин з іонами міді та нікелю призвела в основному до підвищення їхньої активності, що може
свідчити про компенсаторні ефекти в системі
енергообміну клітин.
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Д. Д. Гапеенко, Г. И. Лавренчук
Государственное учреждение «Национальный научный центр радиационной медицины НАМН Украины», Киев
КОМБИНИРОВАННОЕ ДЕЙСТВИЕ ИОНИЗИРУЮЩЕГО ИЗЛУЧЕНИЯ, СОЛЕЙ МЕДИ И НИКЕЛЯ
НА МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КЛЕТОК IN VITRO
Проведено экспериментальное исследование комбинированного действия солей тяжелых металлов и ионизирующего излучения на жизнеспособность клеток в культуре. Установлено существенное токсическое воздействие соединений меди и никеля на пролиферативную и митотическую активность клеток in vitro. При комбинированном воздействии на клетки радиации и ионов меди наблюдали изменения морфофункциональных
свойств клеток, которые детерминировались или дозой излучения, или концентрацией ионов микроэлемента. В
условиях инкубации облученных клеток с ионами никеля наблюдали сенсибилизацию клеток ионами никеля к
облучению в дозах 0,5 и 5 Гр и резистентность клеток к облучению в сублетальной дозе 10,0 Гр.
Ключевые слова: тяжелые металлы, ионизирующее излучение, культура клеток, выживание, пролиферация,
апоптоз, митохондриальные ферменты.
D. D. Gapeenko, H. I. Lavrenchuk
State Institution "The National Research Center for Radiation Medicine of NAMS of Ukraine", Kyiv
COMBINED ACTION OF RADIATION, SALTS OF COPPER AND NICKEL ON CELL VIABILITY IN VITRO
Experimental study of the combined action of heavy metals and ionizing radiation on the viability of cells in culture
was made. We established a significant toxic effect of copper and nickel in the proliferative and mitotic activity of cells
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in vitro. Under the combined effects of radiation and copper ions on cells we observed the morphological changes in
morphologically-functional properties of cells that were determined by or radiation dose or by concentration of copper
ions. While incubation of irradiated cells with nickel ions we observed sensitization of cells by nickel ions under the
irradiation dose of 0.5 and 5.0 Gy, and the resistance of cells to exposure to sublethal dose of 10.0 Gy.
Keywords : heavy metals, ionizing radiation, cell culture, survival, proliferation, apoptosis.
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