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П

одані в огляді дані свідчать про те, що газові сигнальні
молекули є загальнобіологічною системою біорегуляторів, властивою основним царствам живих істот – тварин, рослин і бактерій. Це підтверджує спільність їхнього походження і
розвиток шляхом еволюції.
Газові сигнальні молекули (газотрансмітери) вперше були
відкриті і найкраще вивчені у людини і ссавців. Cьогодні у них
відомі такі газові сигнальні молекули: оксид азоту і активні
форми кисню, монооксид вуглецю, сірководень, полісульфіди
і діоксид сірки. Доведено, що у бактерій існує більше газових сигнальних молекул, а також більше шляхів і механізмів
їхнього утворення, ніж у ссавців. Таким чином, їхня роль у
процесі еволюції живих істот на планеті Земля скорочувалась.
Однак протягом еволюції, у зв’язку з розвитком від простих
одноклітинних організмів до складних, вищих багатоклітинних, збільшувалась кількість функціональних мішеней, на які
впливали ГСМ, тобто їхня роль ускладнювалась Ендогенні
газові сигнальні молекули, які продукують бактерії, регулюють
їхній метаболізм, захищають від дії антибіотиків і сприяють
колонізації в організмі хазяїна. Отже, вони відіграють важливу
роль у патогенезі інфекційних захворювань людини і тварин.
Разом з тим, ендогенні газові сигнальні молекули людей і тварин
здебільшого негативно впливають на розвиток бактерій і підвищують опірність хазяїна до розвитку інфекцій. Опубліковані
дані свідчать про подібність функції та ролі в патології газових
сигнальних молекул безхребетних до таких у вищих (хребетних)
тварин. Зокрема, це стосується нервової системи та ролі газових
сигнальних молекул у формуванні пам‘яті та поведінки.
Особливо подібні до ссавців і людини газові сигнальні молекули
риб, амфібій, рептилій і птахів. Ізольовані тканини мозку, ока
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evolution, biological role and
involvement in the pathogenesis
of diseases

D

ata, presented in this review, show that gaseous signaling
molecules are a common biological system of bioregulators,
which attribute to main kingdoms of life – animals, plants and bacteria.
They confirm the similarity of their origin and developing by evolution.
Gaseous signaling molecules (gasotransmitters) were first discovered
and mostly researched in humans and mammals. Today are known
gaseous signaling molecules such as: nitric oxide and reactive oxygen
species, carbon monoxide, hydrogen sulfide, polysulfides and sulfur
dioxide. It is proved that there are more gaseous signaling molecules
and more pathways and mechanisms of their production in bacteria
than in mammals, so their importance in evolution of living organisms on the planet Earth has decreased. However, in the process of
evolution, in connection with the development from simple unicellular organisms into complex, higher multicellular, the number of
functional targets that were influenced by gaseous signaling molecules
has increased, i.e. their role has been getting increasingly complicated.
The endogenous gaseous signaling molecules, produced by bacteria, regulate their metabolism, protect them against antibiotics and
promote their colonization in the host organism. So they play an
important role in the pathogenesis of infectious diseases in humans
and animals. On the other side, the endogenous gaseous signaling
molecules of humans and animals have mostly the negative impact on bacteria’s development and increase the host’s resistance to
infections. Published data prove the similarity of function and role in
pathology of gaseous signaling molecules in invertebrates with those
in higher (vertebrate) animals. In particular, this relates to the nervous system and to the role of gaseous signaling molecules in the
formation of memory and behavior.
The gaseous signaling molecules of non-mammal vertebrata – fishes,
amphibians, reptiles, and birds – are especially similar to mammals
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та легень пойкілотермних хребетних-нессавців (риб, амфібій і
рептилій) використовують для вивчeння можливої ролі газових сигнальних молекул у патогенезі патологічних процесів, що
уражають ці органи в людини. Подальші дослідження еволюції
газових сигнальних молекул зіставленням їх у живих істот різного рівня розвитку може бути корисним для пошуку нових шляхів
використання їх у медицині та суміжних галузях. Вивчення їхньої
ролі у патогенезі патологічних процесів збільшує можливості
лікування і профілактики хвороб шляхом застосування газових
сигнальних молекул, їхніх донорів, попередників та інгібіторів.

and humans. Isolated tissues of brain, eyes and lungs of poikilothermic
non-mammalian vertebrates (fishes, amphibians and reptiles) are used to
study the possible role of gaseous signaling molecules in the pathogenesis
of diseases affecting these organs in humans. Further researches of the
evolution of gaseous signaling molecules by comparing them in living
beings of different levels of development may be useful for exposure of
new ways of application in medicine and adjacent fields. The study of
their role in the pathogenesis of pathological processes increases the possibilities of treatment and prevention of diseases via utilization of gaseous
signaling molecules, their donors, precursors, and inhibitors.

Ключові слова: газові сигнальні молекули, еволюція, хребетні,
безхребетні, бактерії, біологічна дія, роль у патології.
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П

итання виникнення життя на планеті Земля і
його подальшої еволюції залишаються актуальними не тільки для біології і медицини, але й
для загального наукового світогляду [1, 2, 3]. Для людства
особливе значення мають питання еволюції виду Homo
sapiens, а також свійських тварин і культурних рослин,
які людина вирощує. Проблема сучасної еволюції людини
проаналізована у фундаментальній монографії А. П. Бистрова, виданій у 1957 р. [4]. Автор справедливо вказує,
що приблизно 50 000 років тому людина стала царем природи і звільнилась від природної еволюції, основним законом якої є природний добір. Цей добір не залишає місця
для погано пристосованих, чи напівпристосованих істот.
Тому сучасна еволюція людини як біологічного виду (яку
виявляють на основі профетичних змін будови скелету в
окремих індивідів) значною мірою має негативний характер і супроводжується зниженням опірності організму і
появою хвороб, які раніше не уражали людину.
Те саме відбувається зі свійськими тваринами та культурними рослинами, яких людина звільнила від природного добору. Вони мають цінні для людини властивості і
високу продуктивність, але менш резистентні та життє
здатні [5, 6]. Більш детально ці питання розглянуті нами у
статті, присвяченій еволюції хвороби людини [6].
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В останні десятиліття відкрита низка фундаментальних
явищ, механізмів і структур, властивих основним царствам живих істот – тварин, рослин і мікроорганізмів, що
знову підтверджує спільність їхнього походження і розвиток шляхом еволюції. До їх числа слід віднести водні канали – аквапорини [7, 8], систему захисту і репарації білків –
шаперони [9], механізми активації вродженого імунітету
за допомогою паттерн-розпізнавальних рецепторів [10, 11]
і нову систему біорегуляторів – газові сигнальні молекули
(ГСМ) [12, 13, 14]. Недарма відкриття ГСМ, аквапоринів
і механізмів активації вродженого імунітету були відзначені Нобелівськими преміями. Газові сигнальні молекули
(газові медіатори або газотрансмітери) – це ендогенні (синтезовані в організмі) невеликі молекули газів, які виконують у клітинах сигнальну функцію і беруть участь у
міжклітинній та внутрішньоклітинній комунікації [12,
13, 14]. На рівні цілого організму вони виконують функцію біорегуляторів з ендокринною, паракринною та автокринною дією [12]. Завдання цієї статті – розглянути
ГСМ у еволюційному (порівняльному) аспекті, від бактерій, найпростіших і безхребетних до вищих (хребетних) тварин і людини. В статті не розглядаються ГСМ
рослин, які добре вивчені і будуть предметом окремої
публікації.
journal.amnu.gov.ua
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ТАБЛИЦЯ 1. ОСНОВНІ ГАЗОВІ СИГНАЛЬНІ МОЛЕКУЛИ ЛЮДИНИ І ССАВЦІВ
Назва

Хімічна
формула

Мол. маса

Ензими синтезу

Субстрати для синтезу
L-аргінін і його
гомологи іони NO2

Оксид aзоту

NO

30

NO-cинтази:
Нейрональна (I тип) nNOS
Індуцибельна (ІІ тип) iNOS
Ендотеліальна (ІІІ тип)eNOS
Нітритредуктазні реакції:
Гемоглобін, міоглобін, цитохромоксидаза,
цитохром Р-450

Оксид вуглецю

СО

28

Гемоксигенази:
Індуцибельна (НО-1)
Конститутивна (НО-2)

L-цистеїн (цистин)

34

Цистатіонін β-синтаза (CBS)
Цистатіонін γ-ліаза (CSE)
3-Меркаптопіруват-сульфуртрансфераза (3MST)
Цистеїнамінотрансфераза (САТ)
D-аміноацидоксидаза (DAO)
3-Меркаптопіруват-сульфуртрансфераза (3MST)

2+32n

Синтезуються в присутності О2
3-Меркаптопіруват-сульфуртрансфераза (3MST)

Н2S+Sn, Н2S+O2, Н2S+ NO,
3-меркаптопіруват
L-цистеїн

64

Цистеїндіоксигеназа (СDO)
Аспартатамінотрансфераза (ААТ)
Глутаматоксалоацетаттрансаміназа (GOT)
Сульфідоксидаза
Тіосульфатредуктаза

Сірководень
(сульфід водню)

H2S

Полісульфіди

Н2Sn

Діоксид сірки

SO2

Гемоглобін та інші
гемвмісні білки

D-цистеїн

Н2S

TABLE 1. BASIC GASEOUS SIGNALING MOLECULES OF MAN AND MAMMALS
Name

Chemical
formula

Mol. mass

Enzymes of synthesis

Substrates for synthesis
L-arginine and its
homologues NO2 ions

Nitric oxide

NO

30

NO-synthase:
Neuronal (I type) nNOS
Inducible (ІІ type) iNOS
Endothelial (ІІІ type) eNOS
Nitritereductasial reactions:
hemoglobin, myoglobin, cytochrome oxidase,
cytochrome Р-450

Carbon monoxide

СО

28

Heme oxygenase:
Inducible (НО-1)
Constitutive (НО-2)

L-cysteine (cystine)

34

Cystathionine β-synthase (CBS)
Cystathionine γ-lyase (CSE)
3-Mercaptopyruvate sulfurtransferase (3MST)
Cysteine aminotransferase (САТ)
D-aminoacidoxidase (DAO)
3-Mercaptopyruvate sulfurtransferase (3MST)

2+32n

Is synthesed in presence of О23-Mercaptopyruvate
sulfurtransferase (3MST)

Н2S+Sn, Н2S+O2, Н2S+ NO3,
Mercaptopyruvate
L-cysteine

64

Cysteine dioxygenase (СDO)
Aspartate aminotransferase (ААТ)
Glutamate-oxaloacetate transaminase (GOT)
Sulfide oxidase
Tiosulfate reductase

Hydrogensulfide

Polysulfides

Sulfur dioxide

H2S

Н2Sn

SO2

Газові сигнальні молекули (газотрансмітери) вперше
були відкриті і найкраще вивчені у людини і ссавців. Cьогодні у них виділяють такі ГСМ: оксид азоту і активні форми кисню, монооксид вуглецю, сірководень, полісульфіди і
діоксид сірки [13] (табл.1).
Оскільки ГСМ людини і ссавців описані нами у кількох
попередніх публікаціях [12, 13, 14], у цій статті ми обмежиISSN 2413-7944

Hemoglobin and other
hemeconteining proteins

D-cysteine

Н2S

мось наведенням таблиці, яка узагальнює основні дані про
ГСМ ссавців та коротким резюме.
Підсумовуючи дані про роль ГСМ у фізіології та патології людини і ссавців, слід сказати, що вони справляють
нейропатологічну і нейропротективну дію та сприяють
усуненню розладів пам’яті. ГСМ розширюють судини,
інгібують активацію тромбоцитів і тромбоутворення,
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гальмують розвиток атеросклерозу і артеріальної гіпертензії. Вони справляють виразний вплив на захисну функцію лейкоцитів і розвиток запалення. Оскільки ензими
синтезу ГСМ присутні у багатьох органах і тканинах, вони
беруть участь також у патогенезі захворювань органів дихання, травлення, нирок, репродуктивної системи та ін.
Істотним, але неоднозначним є їхній вплив на розвиток
новоутворень [15].

ГСМ БАКТЕРІЙ
Бактерії є основою виникнення, розвитку і збереження життя на планеті Земля, оскільки вони забезпечують кругообіг органічних та неорганічних нутрієнтів і
різноманітних газів у її біосфері. Зрозуміло, що й ГСМ
вперше з’являються в них. Добре відомо, що бактерії
продукують фізико-хімічним і ферментативним шляхом багато різних газів, зокрема водень (Н2), метан
(СН4), монооксид (СО) і діоксид (СО2) вуглецю, монооксид азоту (NO) і сірководень (H2S) та інші леткі сполуки сірки, активні форми кисню (ROS), азоту (RNS) та
сірки (RSS) [16, 17, 18, 19, 20].
Aле сигнальна і регуляторна функція цих газових молекул у бактерій відносно мало вивчена. Встановлено, що
вони регулюють шляхи метаболізму та фізіологічні процеси в організмі бактерій і захищають їх від дії антибіотиків [18, 21, 22], а також регулюють їхню вірулентність [23].
Недарма низка досліджень свідчить про те, що ГСМ, ензими їх синтезу та донори істотно впливають на перебіг
і патогенез бактеріальних інфекцій. Показано [24], що у
мікроорганізму Staphylococcus aureus окиснення H2S є важливим механізмом резистентності до антибіотиків і гомеостазу сульфідів. Цікаво, що при цьому виникають тіолові персульфіди і полісульфіди, які виконують сигнальну
функцію у хребетних [14].
СИГНАЛЬНА ФУНКЦІЯ NO
І АКТИВНИХ ФОРМ КИСНЮ У БАКТЕРІЙ
Як і ссавці, бактерії продукують NO з амінокислоти L-аргініну за участю ензимів NO-синтаз, які перетворюють аргінін в цитрулін та оксид азоту [25]. Зокрема, активність
цього ензиму виявлена у морського фотосинтетичного
мікроорганізму Ostreococcus tauri [26] та у Staphylococcus
aureus [27, 28, 29]. Відомо, що продукований макрофагами
хазяїна NO справляє на бактерій цитотоксичну дію. Разом
з тим власний, бактеріальний оксид азоту модулює респіраторний метаболізм і підвищує аеробне дихання стафілококу, сприяє росту цього мікроорганізму [27, 29], та його
колонізації у хазяїна-ссавця [28].
Крім того, у мікроорганізмів (як і в ссавців) виявлено й
інший шлях продукції NO – через відновлення нітрату за
допомогою ензиму нітратредуктази [21, 30]. Цей шлях виявлено у факультативно анаеробної грам-негативної бактерії Pseudomonas aeruginosa та у низки бактерій порожнин
рота людини [21, 31, 32]. До того ж у Pseudomonas aeruginosa
виявлені NO-сенсорні та NO-зв’язуючі білки, що регулюють формування бактеріальної плівки цього мікроорганізму [33, 34].
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Поруч з NO сигнальну функцію у бактерій виконують
інші активні форми азоту – нітрозоній (NO+), нітроксил
(NO-, HNO), пероксінітрит (ONOO-), нітрит (NO2-), діоксид азоту (NO2) [17] та активні форми кисню, зокрема
Н2О2 [16].
СИГНАЛЬНА ФУНКЦІЯ СО У БАКТЕРІЙ
Монооксид вуглецю продукують перш за все ацетогенні бактерії, здатні відновлювати СО2 до СО і продукувати ацетил-СоА, що є для них важливим джерелом енергії
[35]. Крім того бактерії, подібно до хребетних тварин, можуть утворювати СО шляхом окиснення гему за участю
ензиму гемоксигенази (НО) [36, 37, 38, 39].
Другий шлях добре вивчений у вищих (хребетних)
тварин і полягає в окисненні гемвмісних сполук (гемоглобін, міоглобін, цитохром Р-450, цитохромоксидаза, каталаза) з утворенням білівердину, заліза та СО [12, 13].
Ензим гемоксигеназа виявлений у патогенної спірохети
Leptospira interrogans [39, 40], Escherichia coli [37] а також
y Pseudomonas aeruginosa [36, 38]. Поруч з утворенням СО
гемоксигеназа звільняє з гему хазяїна-ссавця залізо, яке є
важливим елементом для життєдіяльності бактерій і забезпечення їхньої вірулентності та колонізації в організмі
хазяїна [40]. Тому активність НО може бути терапевтичною мішенню для лікування інфекційних захворювань
шляхом застосування інгібіторів ензиму [36]. Однак важливо при цьому не знизити активність НО хазяїна-ссавця, бо його ендогенний СО пригнічує дихання бактерій,
а донори СО діють як могутній ад’ювант активності антибіотиків [41]. До того ж показано, що НО-1 підвищує
природжений імунітет проти Staphylococcus aureus шляхом індукції TLR9 у плевральних мезотеліальних клітинах
[42]. Вдихання низьких концентрацій СО (250–500 ppm)
справляє захисну протизапальну і антиапоптотичну дію і
може використовуватись для лікування сепсису [43].
Але дія НО і СО на перебіг бактеріальних інфекцій не
є однозначною. Так, у дослідженні на мишах та мишачих
макрофагах показано, що зараження макрофагів важкою
інфекцією Burkholderia pseudomallei, яка викликає меліоїдоз (несправжній сап), iндукує експресію НО-1 і продукцію СО, що погіршує кліренс B. pseudomallei макрофагами.
Подібну ж дію на мишей та їхні макрофаги справляє і донор СО CORM-2 [44].
CИГНАЛЬНА ФУНКЦІЯ Н2S У БАКТЕРІЙ
Відомо, що ссавці продукують сірководень з амінокислоти
цистеїну під впливом низки ензимів (див. табл.1). Продукція Н2S з цистеїну виявлена і у бактерій [45]. Зокрема
Bacillus anthracis утворює Н2S з цистеїну під впливом цистатіонін β-синтази (CBS) [46]. У свою чергу, Escherichia
coli активно продукує H2S під впливом 3-меркаптопіруватсульфуртрансферази (3MST). При цьому генерований
сірководень захищає бактерію від оксидативного стресу і
підвищує її резистентність до Н2О2 [47]. Додавання цистеїну збільшує продукцію сірководню у цієї бактерії [48].
Fusobacterium spp. продукує Н2S з цистеїну під впливом
коензиму пірідоксаль-5`фосфату [45].
journal.amnu.gov.ua

ТЕОРЕТИЧНА МЕДИЦИНА
Але у бактерій цистеїн є лише одним з джерел продукції
Н2S. Не менш важливим є утворення сірководню шляхом
відновлення сульфату, яке переважає в анаеробних умовах [20]. Оскільки сульфат є кінцевим метаболітом сірководню, можна говорити про циклічні перетворення H2S у
бактерій, а отже й у шлунко-кишковому тракті ссавців, де
постійно перебувають сімбіонтні сульфат-редуктивні бактерії [13].
Добре відомо, що бактерії, зокрема мікрофлора кишечнику і порожнини рота продукують сірководень. Продукція
здійснюється шляхом ензиматичної десульфгідрації цистеїну гетеротрофними бактеріями, а також через відновлення
сульфату сульфат-редуктивними бактеріями. Ці дані також
свідчать про циклічність перетворень H2S мікроорганізмами [49]. Продукція H2S сальмонелами може слугувати детектором забруднення водного середовища [50].
Інтенсивно синтезує H2S та інші леткі сполуки сірки
оральна мікрофлора, зокрема пародонтопатогенна, що
сприяє виникненню поганого запаху з рота і розвитку запалення [45, 51, 52]. Показано, що пародонтопатогенний
мікроб Fusobacterium, який формує підясневу біоплівку у
пацієнтів, хворих на пародонтит, активно синтезує H2S з
цистеїну. Цей синтез є частиною патогенезу пародонтиту [45]. Хронічний академічний стрес у студентів посилює синтез у порожнині рота H2S і діметилсульфіду, що
позитивно корелює з кількістю бактерій Fusobacterium
nucleatum i S. Moorei [53].
Наведені в розділі дані показують, що ендогенні ГСМ,
які продукують бактерії, регулюють їхній метаболізм,
захищають від дії антибіотиків і сприяють колонізації в
організмі хазяїна. Таким чином ГСМ бактерій відіграють
важливу роль у патогенезі інфекційних захворювань людини і тварин. Разом з тим, ендогенні ГСМ людей і тварин
здебільшого негативно впливають на розвиток бактерій
і підвищують опірність організму хазяїна до розвитку
інфекційних хвороб. Оскільки ендогенні ГСМ бактерій
впливають на їхнє розмноження, стійкість до антибіотиків та розвиток патологічних процесів у організмі хазяїна,
вони, як і ГСМ, що продукуються в організмі інфікованої
людини (чи тварини) можуть слугувати мішенню для лікування цих патологічних процесів.
Певна річ, ці непрості відносини повинні враховуватись, коли ГСМ слугують мішенню для лікування і профілактики захворювань.
Доведено, що у бактерій існує більше ГСМ, а також
більше шляхів і механізмів їх утворення, ніж у ссавців. Таким чином роль ГСМ у процесі еволюції живих істот на
планеті Земля скорочувалась. Однак протягом еволюції, у
зв’язку з розвитком від простих одноклітинних організмів
до складних, вищих багатоклітинних, збільшувалась кількість функціональних мішеней, на які впливали ГСМ, тобто їхня роль ускладнювалась. Можна думати, що в процесі
еволюції набули розвитку найбільш доцільні та ефективні
на цьому етапі формування біосфери Землі шляхи синтезу
ГСМ. Разом з тим, виявлення у бактерій невідомих у людини шляхів синтезу ГСМ може стимулювати пошук аналогічних шляхів і механізмів їхнього синтезу у людей і хребетних тварин, особливо в умовах патології, коли можуть
пробуджуватись властивості попереднього філогенезу.
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ГСМ БЕЗХРЕБЕТНИХ ТВАРИН
Термін «безхребетні» (Іnvertebrata – лат.), впроваджений
у науку Ж. Б. Ламарком, сьогодні використовують для
умовного об’єднання нижчих тварин. Але сучасна систематика не визнає його повноправним таксоном, оскільки
він сформований не за принципом наявності ознак, а за
хибним принципом відсутності однієї ознаки (хребта). До
того ж, він включає більшe двадцяти дуже різноманітних
типів царства Тварин (Animalia), починаючи від губок
(Porifera) і кінчаючи голкошкірими (Echinodermata) та напівхордовими (Hemichordata). З них найбільш численними є членистоногі (Arthropoda), круглі черви (Nematoda) та
молюски (Mollusca).
У числі ГСМ безхребетних називають NO та активні
форми кисню, СО, H2S і СО2. Найбільше публікацій присвячено оксиду азоту. Однак у цілому ГСМ безхребетних
мало вивчені.
З безхребетних ГСМ більше досліджені у членистоногих, зокрема у комах (Insecta) та ракоподібних (Crustacea).
Так, у мозковій тканині бджоли Apis mellifera виявлені щонайменше по одному ензиму синтезу NO (NOS), H2S (CBS)
i CO (HO). Установлено, що оксид азоту відіграє важливу
роль у ольфакторному навчанні та дискримінації у цієї комахи [54]. У ракоподібного Portunus trituberculatus (краб)
знайдені ензими синтезу NO (NO-синтаза) і супероксидного аніону О2- (NADPH-оксидаза) та показано, що відповідні ГСМ відіграють роль у імунній реакції тварини на
паразита Hematodinium [55].
Слід наголосити, що у безхребетних (зокрема в комах та
черевоногих молюсків), як і в ссавців, функціонує й другий шлях синтезу NO – через відновлення нітритів [56].
ГСМ, особливо NO, відіграють важливу роль у функціонуванні мозку в безхребетних. Зокрема це стосується
пам’яті цих тварин та їхньої поведінки [54, 56]. Роль сигналінгу NO у формуванні пам’яті та різних шляхів його синтезу розглянута в еволюційному аспекті. Вона досліджена
у молюсків та в комах. Гігантські клітини черевоногого
молюска морського слимака Aplysia є чудовим об’єктом
дослідження цих процесів на рівні окремих клітин [56].
У дослідженні на 4 лабораторних штамах дрозофіли
вивчали вроджений імунітет до двох патогенних та двох
непатогенних бактерій і знайшли, що рівень оксиду азоту
регулює імунну реакцію комах. Зокрема дрозофіли-мутанти за NO-синтазою виявляли більш високу чутливість
до бактеріальних інфекцій [57]. Гальмування NO-синтази і гуаніліл-циклази у модельних комах (Locusta, Acheta,
Manduca, Drosophila) показало, що оксид азоту і, напевне,
також і СО необхідні для розвитку у них нервової системи [58]. В цьому ж плані цікаво, що нейрони кишечнику комах виявляють імунореактивність гемоксигенази (НО), що продукує СО, а активація цього ензиму, чи
аплікація донору СО слугує гальмівним сигналом для міграції нейронів. Протилежною є дія оксиду азоту – гальмівний ефект на міграцію нейронів кишечнику справляє
пригнічення активності NO-синтази [59]. Показано, що
фармакологічне гальмування, чи генетичний нокаут НО
у дрозофіли, як і в клітинах ссавців, порушує циркадіанний ритм [60].
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Наведені в розділі дані свідчать про подібність функції
та ролі в патології ГСМ безхребетних до таких у вищих
(хребетних) тварин. Особливо це стосується нервової системи. Вражаючі дані про роль ГСМ у формуванні пам‘яті та складних реакцій поведінки у безхребетних повинні стати стимулом для системних досліджень ролі ГСМ у
формуванні поведінки людини та в патогенезі психічних
захворювань.
Обмеженість даних літератури заважає більш детальному аналізу особливостей ГСМ безхребетних.

ГАЗОВІ СИГНАЛЬНІ МОЛЕКУЛИ
ХРЕБЕТНИХ-НЕССАВЦІВ
На цей час у хребетних-нессавців (риб, амфібій, рептилій
та птахів) показано функціонування таких ГСМ як NO і
активні форми кисню, CO та H2S. Важливо зазначити, що
ендогенна продукція ГСМ у цих тварин відбувається під
впливом ензимів, аналогічних ензимам ссавців, які наведені у таблиці 1. Так, установлено, що конститутивні форми
ензимів синтезу NO з’являются рано на еволюційних щаблях і виявляються не тільки у всіх хребетних, починаючи
з риб, але і в багатьох безхребетних. Особливо це стосується нейрональної NO-cинтази (nNOS). Інший конститутивний ензим, eNOS з’являється в еволюції дещо пізніше [61].

ГСМ РИБ
У риб виявлена ендогенна продукція трьох найбільш вивчених ГСМ – NO, CO та H2S.
Чимало досліджень проведено на смугастому даніо
(Danio rerio; zebrafish – англ.), рибі, яку нерідко культивують у лабораторних умовах для наукових досліджень. Як
показали канадські дослідники, у цього виду нейроепітеліальні клітини є сенсорами кисню і продукують NO за
допомогою nNOS [62], CO за допомогою гемоксигенази-1
(НО-1) [63] та H2S за допомогою CBS i CSE [64]. У цитованих вище дослідженнях показано, що всі три ГСМ контролюють реакцію дихання на гіпоксію як у личинок, так
і у дорослих риб Danio rerio. У дослідженнях на цій рибі
показано також роль eNOS, а отже оксиду азоту у регуляції ангіогенезу [65].

ГСМ АМФІБІЙ
ГСМ земноводних присвячено чимало досліджень, виконаних переважно на жабах. Показано, що в земноводних тварин функціонують щонайменше газотрансмітери
оксид азоту, монооксид вуглецю та сірководень [66, 67].
Найбільш детально досліджена сигнальна функція NO.
Відомо, що оксид азоту відіграє важливу роль у функціонуванні центральної нервової системи у ссавців і може справляти як нейоропротективну, так і нейротоксичну дію [13].
Те ж саме можна сказати і про інших хребетних, зокрема
про амфібій. Так, виявлено вплив NO-генеруючих сполук
на нейрональні взаємодії у мозочку жаб і показано, що
оксид азоту бере участь у розвитку як адаптаційних та
компенсаторно-пристосувальних, так і патологічних ре-
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акцій, змінюючи структуру і функцію нейронів та глії [13,
68, 69].
Дослідження на жабах Lithobates catesbeianus показали, що NO, який продукується в мозковій тканині, регулює у них діяльність серцево-судинної системи. Ін’єкції
в шлуночок мозку блокатора NO-синтаз L-NMMA (NGmonomethyl-L-arginine) викликали у цих тварин підвищення артеріального тиску, але не впливали на частоту
серцевих скорочень [70].
Поруч з NO, сигнальну функцію у амфібій виконують
також монооксид вуглецю і сірководень. Як і в ссавців, три
названих газотрансмітера функціонують у тісному взаємозв’язку. Ендогенна продукція NO, CO и H2S виявлена
в сітківці ока у представника земноводних – саламандри.
Автори встановили, що донори NO і CO достовірно підвищують імунореактивність сGMP у біполярних та амокринних клітинах сітківки. Спільне застосування донорів обох
трансмітерів дає сумаційний ефект. Донор H2S NaHS у дозах від 2 до 1200 мкМ не змінює вміст сGMP, але знижує індукцію сGMP оксидом азоту [71]. H2S посилює звільнення
ацетилхоліну із закінчень мотонейронів у жаби, причому
цей ефект опосередковується через ріанодінові рецептори і підвищення внутрішньоклітинної концентрації іонів
Са2+ [66].
На препаратах дистального епітелію легень жаби Xenopus
laevis встановлено, що H2S знижує трансепітеліальну абсорбцію електролітів шляхом порушення чутливого до амілориду транспорту натрію. Він також інгібує Na+/K+ АТФазу.
На основі проведених досліджень автори вважають, що дія
H2S може сприяти розвитку набряку легень [72].

ГСМ РЕПТИЛІЙ
У кишечнику крокодила, що мешкає в руслах річок,
Сrocodylus porosus у багатьох нейронах м’язів та дрібних
судин травної системи виявлена NO-синтаза. Це свідчить
про участь оксиду азоту в контролі моторики шлунково-кишкового тракту в цієї тварини [73]. У того ж виду
крокодилів показано, що інгібітор NOS L-NAME істотно
підвищує базальний тонус судинних кілець препаратів
анастомозів аорти, що свідчить про вазодилататорну дію
NO на ці судини [74]. Детальне дослідження показало що
релаксуюча дія NO на великі артерії у крокодила є подвійною і пов’язана як з ендотеліальним (еNOS), так і з нейрональним (nNOS) ензимом синтезу оксиду азоту [75].
У дослідженні на південноамериканській гримучій змії
Crotalus durissus terrificus виявлено, що донор NO нітропрусид натрію викликає істотну системну вазодилатацію
і зниження артеріального тиску. Аналогічну дію справляє
попередник NO L-аргінін [76].
Відомо, що помірне підвищення нітриту і NO захищає
тканини ссавців від пошкодження ішемією/реперфузією
шляхом гальмування транспорту електронів і утворення
активних форм кисню в мітохондріях. Дослідження на
стійких до аноксії черепахах Trachemys scripta показало,
що тривала (9 днів) аноксія і реоксигенація при низькій
температурі (як це буває в природі у вкритих льодом водоймах), викликає підвищення вмісту нітритів у серці,
грудних м’язах і еритроцитах. Автори вважають, що це
journal.amnu.gov.ua
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підтверджує універсальність для різних ссавців реакції
проти аноксії у вигляді підвищення продукції нітритів та
інших метаболітів NO [77].
У дослідженні на черепахах також знайшли, що фоторецептори сітківки містять НО-2-подібну імунореактивність,
тобто конститутивний ензим синтезу СО. Монооксид вуглецю, як і NO, підвищує цГМФ у нейронах сітківки, а комбінована дія обох ГСМ дає сумарний ефект [78].

ГСМ ПТАХІВ
Оксид азоту і активні форми кисню (ROS), монооксид вуглецю та сірководень виконують сигнальну функцію також
у птахів. У цих тварин виявлені всі три ензими синтезу
NO (eNOS, nNOS тa iNOS) [79], також ензими синтезу H2S
(СSE, CBS, 3MST) [80, 81] та СО (HO) [82, 83].
Як і в ссавців, у птахів ГСМ беруть участь у ендотелій-залежній релаксації судин і регуляції кров’яного тиску. Як показали дослідження на фрагментах сонної артерії
курчат, індуковану ацетилхоліном, L-NAME-резистентну
релаксацію первинно медіює NO, але в ній задіяний також
СО, що продукується ендотелієм судини [84]. У бройлерів
з індукованою холодом легеневою гіпертензією виявлене
підвищення рівня NO у задньому мозку і показана різна
роль трьох NO-синтаз у змінах вмісту цієї ГСМ у відділах
мозку [79].
Встановлено, що NO бере участь у термогенезі і розвитку гарячки в курей шляхом передачі до мозку імунного сигналу, викликаного ін’єкцією ліпополісахариду [85].
У реакції на підвищення температури бере участь також
індуцибельний ензим синтезу СО НО-1. У культивованих
пташиних м’язових клітинах тепловий стрес (6-годинна
експозиція при 41 ºС) викликає підвищення продукції реактивних форм кисню і зниження рівня мРНК HO-1, що
посилює оксидативне пошкодження клітин [82]. Наведені
дані свідчать про участь ГСМ NO, СО та активних форм
кисню у термогенезі і терморегуляції в птахів.
Оксид азоту бере участь у регуляції харчової поведінки
птахів. Показано, що додавання в дієту новонароджених
пекінських качок аргініну (0,65, 0,95 и 1,45 % ) дозозалежно підвищує вживання корму і вміст NO в плазмі крові, а
додавання інгібітору синтезу NO L-NAME достовірно знижує обидва показники [86].
NO задіяний і в регуляції зорової функції у птахів. Це
показали досліди на курчатах тижневого віку, в яких викликали експериментальну міопію правого ока. Розвиток
хвороби пригнічував атропін. Як встановили автори, дії
атропіну сприяли попередник NO L-аргінін і його донор
нітропрусид натрію, а інгібітори NOS гальмували її [87].
Індуцибельний ензим синтезу СО НО-1 звичайно захищає тканини від оксидативного стресу, викликаного
активними формами кисню, і справляє антивірусну дію,
але в дослідженні на клітинах епітелію яйцеводів курей,
підвищена експресія НО-1 активувала реплікацію вірусу
інфлюенци H9N2 [83].
Дефіцит селену в дієті курей спричинює зниження активності ензимів синтезу H2S (СSE, CBS і 3MST) у клітинах
тонкої кишки, підвищує рівень прозапальних цитокінів і
сприяє розвитку запалення [81]. Поруч із захисною, проISSN 2413-7944

ТАБЛИЦЯ 2 / TABLE 2
ЗМІНИ РОЛІ ГСМ В ЕВОЛЮЦІЇ ЖИВИХ ІСТОТ ВІД
БАКТЕРІЙ ДО ВИЩИХ (ХРЕБЕТНИХ) ТВАРИН /
СHANGES IN THE ROLE OF GSM IN THE EVOLUTION
OF LIVING THINGS FROM BACTERIA TO HIGHER
(VERTEBRATE) ANIMALS
Кількість ГСМ / Number of GSM

зменшення /
decrease

Кількість попередників (субстратів
для синтезу) ГСМ / Nnumber of precursors
(substrates for synthesis) of GSM

зменшення /
decrease

Кількість ензимів синтезу ГСМ /
Number of enzymes of GSM synthesis

зменшення /
decrease

Безензимний синтез ГСМ / Non-enzymatic
synthesis of GSM

зменшення /
decrease

Роль ендогенних ГСМ в організмі /
The role of endogenous GSM in the organism

збільшення /
increase

Кількість функціональних мішеней
ендогенних ГСМ/ Number of functional targets
of endogenous GSM

збільшення /
increase

тизапальною дією H2S може також сприяти пошкодженню
гепатоцитів автофагією при селен-дефіцитній дієті [80].
Отже, зважаючи на дані літератури, можна стверджувати, що функція і роль у патології ГСМ у риб, амфібій,
рептилій і птахів багато в чому подібна до такої у ссавців.
Важливою особливістю риб, амфібій і рептилій є пойкілотермність, у зв’язку з чим ізольовані тканини і клітини
цих тварин менш вимогливі до умов експерименту. Тому
саме на ізольованих тканинах цих тварин (мозочок та епітелій легень жаби [68, 69, 72], сітківка ока саламандри [71])
досліджeна можлива роль ГСМ у патогенезі патологічних
процесів, що уражають ці органи в людини.

ВИСНОВКИ
Подані в огляді дані літератури свідчать, що газові сигнальні молекули є загальнобіологічною системою біорегуляторів, властивою основним царствам живих істот – тварин, рослин і бактерій, що підтверджує спільність їхнього
походження і розвиток шляхом еволюції. Доведено, що у
бактерій існує більше ГСМ, а також більше шляхів і механізмів їх утворення, ніж у ссавців. Таким чином роль ГСМ
у процесі еволюції живих істот на планеті Земля скорочувалась. Однак протягом еволюції, у зв’язку з розвитком
від простих одноклітинних організмів до складних, вищих
багатоклітинних, збільшувалась кількість функціональних
мішеней, на які впливали ГСМ, тобто їхня роль ускладнювалась (табл. 2). Можна вважати, що в процесі еволюції
набули розвитку найбільш доцільні та ефективні на цьому
етапі формування біосфери Землі шляхи синтезу ГСМ. Подальші дослідження еволюції ГСМ зіставленням їх у живих істот різного рівня розвитку може бути корисним для
виявлення нових шляхів їхнього використання у практиці
медицини та суміжних галузей. Вивчення їхньої ролі у патогенезі патологічних процесів збільшує можливості лікування і запобігання захворюванням шляхом застосування
ГСМ, їхніх донорів, попередників та інгібіторів.
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РЕЗЮМЕ

Газовые сигнальные молекулы (ГСМ):
эволюция, биологическая роль
и участие в патогенезе заболеваний
(обзор литературы)
О. И. Сукманский
Одесский государственный аграрный университет,
ул. Пантелеймоновская, 13, Одесса 65012, Украина
Институт стоматологии и челюстно-лицевой
хирургии НАМН Украины, ул. Ришельевская, 11,
Одесса 65026, Украина
Представленные в обзоре данные свидетельствуют о том, что
газовые сигнальные молекулы являются общебиологической
системой биорегуляторов, свойственной основным царствам
живых существ – животных, растений и бактерий. Это подтверждает общность их происхождения и развитие путем
эволюции.
Газовые сигнальные молекулы (газотрансмиттеры) были открыты
и лучше всего изучены у человека и млекопитающих. Сегодня у
них известны следующие газовые сигнальные молекулы: оксид
азота и активные формы кислорода, монооксид углерода, сероводород, полисульфиды и диоксид серы. Доказано, что у бактерий
существует больше газовых сигнальных молекул, а также больше
путей и механизмов их образования, чем у млекопитающих.
Таким образом, их роль в процессе эволюции живых существ
на планете Земля сокращалась. Однако. в процессе эволюции,
в связи с развитием от простых одноклеточных организмов до
сложных, высших многоклеточных увеличивалось количество
функциональных мишеней, на которые влияли газовые сигнальне молекулы, т.е. их роль усложнялась. Эндогенные газовые
сигнальные молекулы, продуцируемые бактериями, регулируют
их метаболизм, защищают от действия антибиотиков и способ-
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ствуют колонизации в организме хозяина. Таким образом, они
играют важную роль в патогенезе инфекционных заболеваний
человека и животных. Вместе с тем, эндогенные газовые сигнальные молекулы человека и животных большей частью негативно
влияют на развитие бактерий и повышают резистентность хозяина к инфекциям. Опубликованные данные доказывают сходство
функции и роли в патологии газовых сигнальных молекул
беспозвоночных с таковыми у высших (позвоночных) животных.
В частности, это относится к нервной системе и к роли газовых
сигнальных молекул в формировании памяти и поведения.
Особенно подобны млекопитающим и человеку газовые
сигнальные молекулы позвоночных-немлекопитающих – рыб,
амфибий, рептилий и птиц. Изолированные ткани мозга, глаз
и лёгких пойкилотермных немлекопитающих (рыб, амфибий и
рептилий) используют для изучения возможной роли газовых сигнальных молекул в патогенезе болезней, поражающих
эти органы у человека. Дальнейшие исследования эволюции
газовых сигнальных молекул путем сопоставления их у живых
существ разных уровней развития могут быть полезными для
поиска новых путей их использования в медицине и смежных
отраслях. Изучение их роли в патогенезе патологических процессов увеличивает возможности лечения и профилактики заболеваний путем использования газовых сигнальных молекул,
их доноров, предшественников и ингибиторов.
Ключевые слова: газовые сигнальные молекулы, эволюция,
позвоночные, беспозвоночные, бактерии, биологическое
действие, роль в патологии.
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