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ВСТУП 

 

Сульфур (сірка) – один з найпоширеніших мінеральних 

елементів, необхідних для росту і нормального функціонування 

рослин. Сульфур незамінний для синтезу амінокислот (цистеїну - 

попередника синтезу метіоніну), протеїнів та інших органічних 

сульфурвмісних сполук, таких як тіоли, сульфоліпіди, які 

відіграють важливу роль у фізіологічних процесах та захисних 

реакціях рослин за дії стресових чинників навколишнього 

середовища [De Kok et al., 2002]. 

Рослинні сульфурвмісні ліпіди були знайдені в усіх 

фотосинтезуючих рослинах, водоростях, ціанобактеріях, 

пурпурових сірчаних та несірчаних бактеріях [Haines, 1973; Chen, 

Pousada, Haines, 1976; Cedergren, Hollingsworth, 1994; Wada, 

Murata, 1998; Corcelli et al., 2000; Mock, Kroon, 2002; Řezanka et al., 

2003; Lopalco et al., 2004].  

Найпоширенішим сульфурвмісним ліпідом є 

сульфохіновозилдіацилгліцерол (СХДГ), що належить до класу 

гліколіпідів. Останні є невід’ємними компонентами тилакоїдних 

мембран і відіграють важливу роль у фотосинтетичній активності 

рослин.  

Тилакоїдні мембрани вищих рослин вміщують, головним 

чином, гліколіпіди, зокрема галактоліпіди – моно- (МГДГ), 

дигалактозилдіацилгліцерол (ДГДГ) та сульфоліпід СХДГ із 

залишком сульфонової кислоти і похідним глюкози. Близько 50–

60% полярних ліпідів фотосинтетичних тканин представлено 

МГДГ і 20–25 % – ДГДГ. На долю третього гліколіпіду - СХДГ – 

припадає від 8 до 24 % загальної кількості основних ліпідів 

хлоропласта.  

Сульфоліпід містить у собі істотну кількість 

високонасичених жирнокислотних залишків (16:0 + 18:0) [Kenrick, 

Bishop, 1986; Murata, Siegenthaler, 1998; Joyard et al., 1998]. Цю 

сполуку із хімічною структурою 1,2-ді-O-ацил-3-O-(6-дезокси-6-

сульфо- -D-глюкопіранозил)-sn-гліцерол (рис.1) відкрив Ендрю 

Бенсон із співробітниками у 1959р. [Benson et al., 1959].  

На відміну від найбільш природного місцезнаходження 

органічних сірковмісних сполук (зокрема сірковмісних ліпідів 

тваринного походження), де сірка утворює сульфатний естер (C-O-

OS3), рослинний сульфоліпід СХДГ вміщує залишок сульфонової 
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кислоти у C6-положенні глюкози, утворюючи прямий зв’язок із 

сіркою.  

Сульфонова кислота є хімічно стабільною і стійкою в 

широкому діапазоні значень pH [Barber, Gounaris, 1986]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Рослинний сульфоліпід сульфохіновозилдіацилгліцерол 

(СХДГ). 

 

 

Сульфохіновоза та її глікозиди, гліцерилсульфохіновозид і 

сульфоліпід, мають найбільший негативний заряд при будь-яких 

умовах утворення похідних цукрів у рослині. Молекула 

сульфоліпіду має гідрофільний залишок та дві жирнокислотні 

естерні групи.  

Така амфіпатична структура молекули передбачає прояв 

властивостей, що сприяють зниженню поверхневого натягу 

речовини, і саме це є причиною їх високої концентрації в 

ліпопротеїнових структурах ламел хлоропластів [Benson, 1963]. 

Проте роль сульфоліпіду у функціонуванні рослинного 

організму до кінця не з’ясовано. 
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НЕЗВИЧАЙНІ СУЛЬФУРВМІСНІ ЛІПІДИ 

 

Як було сказано вище, рослинні сульфурвмісні ліпіди було 

знайдено майже в усіх фотосинтезуючих організмах (за 

виключенням Gloeobacter violaceus sp. PCC 7421 [Selstam, 

Campbell, 1996]). У морських водоростей концентрація 

сульфоліпідів зазвичай вища, ніж у хлоропластах вищих рослин і 

зелених водоростей. Зокрема, ліпіди Chlamydomonas reinhardtii 

137+ вміщують 11% СХДГ (48% залишків пальмітинової кислоти), 

50% МГДГ і 18% ДГДГ. Близько 70% сульфоліпідів водоростей і 

тільки половина галактоліпідів знаходяться в тилакоїдах [Janero, 

Barnett, 1981].  

Бурі водорості характеризуються більш високим вмістом цих 

речовин, які представляють 30% загального вмісту ліпідів у Hizikia 

fusiformis (Fucales) [Harwood, 1998]. Іноді у водоростей кількість 

СХДГ перевищує вміст інших гліколіпідів, наприклад Fucus 

vesiculosus містить у собі  22% СХДГ, 15 % МГДГ і 11 % ДГДГ. У 

інших водоростей вміст СХДГ був близьким до вмісту 

галактоліпідів. Так, до складу Acetabularia mediterranea входить 

20% СХДГ, 37% МГДГ і 20% ДГДГ, а до складу Chattonella 

antiqua - 29% СХДГ, 29% МГДГ і 18% ДГДГ [Harwood, Jones 

1989].  

Ціанобактерії роду Chroococcidiopsis дуже поширені в 

природі. Види цього роду були знайдені в ектремальних умовах 

довкілля від Антарктичних скель до термальних джерел на дуже 

засолених і посушливих територіях. Припускають, що 

ціанобактерії є єдиними фотосинтезуючими організмами, 

найбільш стійкими до аридних умов існування. Було досліджено 

вміст основних гліколіпідів МГДГ, ДГДГ і СХДГ у ліпідному 

складі трьох диких наземних штамів роду Chroococcidiopsis 

(Chroococcales): C. supralittoralis, C. umbratilis і C. Vesanlis 

зібраних в озері Кіннерет, Мертвому морі і Ем Керемі (Єрусалим). 

У всіх досліджуваних штамах відзначено високий вміст СХДГ. 

Зокрема у представників C. supralittoralis СХДГ складав 22,1% 

при 38,4% МГДГ і 19,5% ДГДГ, у представників C. umbratilis  – 

27%, 28,9% і 19,5%; у представників C. Vesanlis  – 31,6%, 14,5% і 

20,6% від загальної кількості полярних ліпідів відповідно [Řezanka 

et al., 2003]. У фотосинтезуючих пурпурових бактеріях 

Rhodobacter sphaeroides вміст СХДГ коливався залежно від умов 
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забезпечення організму фосфором (у нормі та при фосфорному 

голодуванні) від 2,2 до 16,6% [Benning et al., 1993]. Результати 

вивчення жирнокислотного складу ацильних ліпідів 

фотосинтезуючих бактерій Rhodospirillum rubrum, 

Rhodopseudomonas capsulata і Rhodopseudomonas sphaeroides, 

вирощених в умовах фотосинтезу і без нього показали, що вміст 

СХДГ у Rhodospeudomonas sphaeroides складав 2,3 – 4,2%, у 

Rhodospirillum rubrum 1,7 – 2,5% (в умовах фотосинтезу вміст 

пальмітинових жирнокислотних залишків зростав удвічі) і 

Rhodopseudomonas capsulata 2,1 – 0,7% відповідно [Russell, 

Harwood, 1979].  

У деяких лишайників вміст СХДГ дорівнює третині кількості 

гліколіпідів і часом навіть перевищує вміст МГДГ (вдвічі в 

Trebouxia impressa) та ДГДГ (Trebouxia erici) [Bychek-Gushchina, 

1997]. Проте й у вищої рослини Calystegia soldanella R. Br. 

(Convolvulaceae) – галофіта, поширеного на деяких ділянках 

узбережжя Чорного моря, де вміст солей досягає 700 - 900 мг на 

100 г ґрунту, головним гліколіпідом був СХДГ (31,7%). Вміст 

галактоліпідів був значно нижчим – 11,1% МГДГ та 14,3% ДГДГ. 

Крім того, на відміну від інших галофітів цього регіону, у даного 

представника відзначено значно нижчий рівень фосфоліпідів 

[Ivanova et al, 2003].  

У моху Rhytidiadelphus squarrosus (Hedw.) Warnst. вміст 

СХДГ перевищував 18% загальної кількості гліколіпідів, тоді як 

вміст МГДГ дорівнював 55,8%, а ДГДГ - 25,7% [Guschina, 

Harwood, 2002].  

З базидіоміцета Dictyonema glabratum, що входить до складу 

лишайників, було виділено два сульфоногліколіпіди, які 

ідентифікували як похідні 6-сульфоно- -хіновозил-(l l)-D-

гліцеролу. Один з гліцероловою частиною, естерифікованою, 

головним чином, пальмітиновою (86-96%) та стеариновою (2,7 – 

11,0%) кислотами, а другий - монозаміщений [Sassaki et al., 2001].  

Заслуговує на увагу повідомлення про знаходження СХДГ за 

межами Царства Рослин, фотосинтезуючих бактерій чи 

діатомових водоростей у Rhizobium meliloti 2011 – єдиної 

симбіотичної азотфіксуючої бактерії. Після перевірки екстрактів 

мембранних ліпідів штамів родини Rhizobiaceae факт наявності 

СХДГ у симбіотичних організмах був підтверджений незважаючи 



 9 

на те, що в інших штамів Agrobacterium tumefaciens і Escherichia 

coli його не було виявлено [Cedergren, Hollingsworth, 1994]. 

Щодо ацильного складу ліпідів слід відзначити, що більшість 

молекулярних видів містили в собі обидва залишки жирних кислот 

- як пальмітинової, так і ліноленової [Benson, 1963; Murata, Hoshi, 

1984; Orr, Raison, 1987]. Диліноленові та дипальмітинові 

молекулярні види СХДГ зустрічаються в незначних кількостях 

[Murata, Hoshi, 1984; Orr, Raison, 1987], однак у деяких водоростей 

залишки пальмітинової кислоти складають основу ацильних груп. 

Зокрема, діатомеї Антарктичного моря (культуральна суміш 

водоростей складала 66±11% Navicula gelida var. antarctica, 20±7% 

Fragilariopsis curta і 14±9% Nitzschia medioconstricta) вміщували 

СХДГ з 28,58% пальмітинової кислоти [Mock, Kroon, 2002]. До 

складу СХДГ багрянок Anfeltia tobuchiensis входило 31,5% цієї 

речовини, бурих водоростей Laminaria japonica - 45,2 % і зелених 

водоростей Ulva fenestrata - 58,7 % сумарного вмісту жирних 

кислот [Sanina, Goncharova, Kostetsky, 2004]. Однак сульфоліпіди 

деяких рослин містять у собі значну кількість залишків олеїнової 

(Nerium oleander L., 12 - 14%) та лінолевої (Caricaceae, 

Passifloraceae, 10 - 16%) кислот [Kenrick, Bishop, 1986; Orr, Raison, 

1987], котрі інколи переважають над вмістом ліноленових 

жирнокислотних залишків, як, наприклад, у рослин Boea 

hygroscopica [Navarri-Izzo et al., 1995] і цукровому буряку [Kylin, 

Kuiper, Hansson, 1972]. 

У деяких бактерій, Archaea та водоростей було знайдено 

декілька незвичайних сульфурвмісних ліпідів. Перш за все 

заслуговує на увагу ацильна похідна сполука сульфоліпіду 2′-O-

ацил-сульфохіновозилдіацилгліцерол (АСХД), яку було виявлено 

в одноклітинній водорості Chlamydomonas reinhardtii. Незважаючи 

на те що до складу СХДГ переважно входять насичені жирні 

кислоти, молекулярні види АСХД містять у собі, в основному, 

ненасичені жирнокислотні залишки, до того ж, вони 

безпосередньо приєднуються до головної групи АСХД (переважно 

до С:18 жирних кислот) з утворенням подвійних зв’язків [Riekhof 

et al., 2003]. 

У Halobacterium cutirubrum та інших подібних галофітів було 

ідентифіковано гліколіпід сульфат (приблизно 25% ацетонового 

екстракту ліпідів) та мінорний полярний компонент, що вміщував 

як фосфор, так і сірку – сульфатний естер фосфатидилгліцеролу. 
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Гідроксильні групи гліцеролу були заміщені фітанілом. Ця 

речовина характерна для ліпідів Archaea, організмів, що живуть в 

екстремальних умовах (висока температура, низький рН, висока 

концентрація солей) і мають надзвичайно хімічно та фізично 

стійкі ліпідні мембрани. Ліпіди даних організмів 

характеризуються заміщенням гідроксилів у гліцеролі дуже 

розгалуженими ізопреніловими ланцюгами – фітанілами. 

Гліколіпідсульфат являє собою сульфатний естер 

триглікозилдифітаніл-гліцеролу (рис. 2). Цукри були 

ідентифіковані як глюкоза, маноза й галактоза. Сульфатна група 

зв’язана термінальним цукром галактозою. Таким чином, 

структура гліколіпідсульфату H. cutirubrum була визначена як 2,3-

ді-O-фітаніл-1-0-[ -D-галактопіранозил-3’-сульфат-(l’ 6’)-O- -D-

манопіранозил-(1’ 2’)-O- -D-глюкопіранозил]-sn-гліцерол 

[Kates, Deroo, 1973].  

Інший (мінорний) компонент був ідентифікований як 2,3-ді-

O-фітаніл-sn-1-гліцерофосфорил-sn-3 -гліцеро-1 -сульфат (рис. 3) 

[Hancock, Kates, 1973]. 
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Рис. 2. Мінорний полярний компонент, що містить у собі фосфор і 

сірку – сульфатний естер фосфатидилгліцеролу, ідентифікований 

у H. cutirubrum та інших галофітів [Hancock, Kates, 1973]. 
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Рис. 3. Гліколіпід сульфат, ідентифікований у Halobacterium 

cutirubrum та інших подібних галофітів (2,3-ді-O-фітаніл-1-0-[ -D-

галактопіранозил-3’-сульфат-(l’ 6’)-O- -D-манопіранозил-

(1’ 2’)-O- -D-глюкопіранозил]-sn-гліцерол) [Kates, Deroo, 1973]. 

 

Було порівняно структуру полярних ліпідів двох галофітів, 

архебактерії Haloferax volcanii T. і еубактерії Planococcus H8 

[Sprott et al., 2003]. Як відомо, представники Archaea займали 

панівне становище серед стародавніх організмів, котрі 

розвивалися в умовах первісної Землі, а саме, анаеробна 

атмосфера, висока температура і висока солоність [Reck]. Це 

порівняння особливо цікаве, оскільки полярні ліпіди Archaea 

базуються на структурі основного ліпіду 2,3-ді-O-фітанілгліцеролу 

[Kates, 1992], на відміну від рослинних ліпідів, де ацильні ланцюги 

жирних кислот зв'язуються з sn-1,2 вуглецями основи гліцеролу. В 

екстракті полярних ліпідів H. volcanii було знайдено 14% двох 

сульфатованих гліколіпідів, які ідентифікували як 6-HSO3-D-Манp-

α1-2-D-Глюкp-α1,1-[sn-2,3-ді-O-фітаніл гліцерол] і новий 

глікокардіоліпін 6-HSO3-D-Манp-α1-2-D- Глюкp-α1,1-[sn-2,3-ді-O-

фітаніл гліцерол]-6-[фосфо-sn-2,3-ди-O-фітаніл гліцерол]. До 

складу полярних ліпідів Planococcus H8 входило 49% насичених 

фосфатидилгліцеролу і кардіоліпіну (у співвідношенні 9:1 за 

масою), та 51% ліпіду фотосинтетичних мембран СХДГ (1,2-ді-O-

ацил-3-O-(6-дезокси-6-сульфо-α-D-глюкопіранозил)-sn-гліцеролу. 

Результати цього дослідження підтверджують наявність 

кардіоліпіну і нового глікокардіоліпіну в H. volcanii і вперше 

вказують на присутність СХДГ у нефотосинтезуючої галофільної 

бактерії [Sprott et al., 2003]. 
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Згідно з даними недавнього дослідження ліпідних екстрактів 

із культури представників різних видів Halobacteriaceae, які 

мешкають у кристалізованих водоймах солеварень у Маргеріта ді 

Савойя (південна Італія) та Елаті (Ізраїль), глікокардіоліпін 

присутній тільки в екстракті біомаси з Маргеріта ді Савойя у 

представників роду Halobacterium, і в дуже незначних кількостях 

він виявлений у представників Haloarcula.  

Глікокардіоліпін поки що знайдено тільки у представників 

роду Halobacterium і Haloarcula, однак головним гліколіпідом у 

біомасі обидвох солеварень був сульфатований диглікозилдіестер 

[Lattanzio et al., 2002]. 

Коли екстремальну галофільну архебактерію Halorubrum sp. 

ізолювали з водойми солеварні у Маргеріта ді Савойя і піддали дії 

гіпотонічного стресу, відбулися певні зміни в ліпідному складі 

клітинних мембран, і разом з глікокардіоліпіном (3-HSO3-Гал-lp-

1,6-Манp- 1,2-Глюкp- 1,1-[-sn-2,3-ді-O-фітаніл гліцерол]-6-

[фосфо-sn-2,3-ди-O-фітаніл гліцерол] або S-ТГД-1-ФК) було 

відкрито новий сірковмісний фосфоліпід із структурою 2-HSO3-

Манp- 1,2-Глюкp- 1,1-sn-2,3-дифітанілгліцерол-6-[фосфо-sn-2,3-

дифітанілгліцерол] (S-ДГД-5-ФК) (рис.4).  

Цукри в новому фосфоліпідному димері були ті самі і в тій 

самій послідовності, що й у сульфатованого диглікозилди-

фітанілгліцеролу (2-HSO3-Манp- 1,2Глюкp- 1,1-sn-2,3-

дифітанілгліцерол) - головного компонента ліпідної мембрани 

архебактерій [Lopalco et al., 2004]. Цей новий глікокардіоліпін 

проявляє сильну спорідненість до бактеріородопсину та 

світлозалежного протонного насоса Halobacterium і відіграє 

ключову роль в його функціональній стабільності [Lopez et al., 

1999; Corcelli et al., 2000]. 

 



 13 

O

O

HO3S

HO

HC

H2C

CH2

O

O

O

CH2OH

O O

OH

O

OH OH

HO

O

OH

O

CH2

HO

O

HC

H2C

O

CH2

O

PO OH

  
 

 

3-HSO3-Гал-lp- 1,6-Манp- 1,2-Глюкp- 1,1-[-sn-2,3-ді-O-

фітанілгліцерол]-6-[фосфо-sn-2,3-ді-O-фітанілгліцерол] – 

глікокардіоліпін Halobacterium salinarum [Lobasso et al., 2003]. 
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2-HSO3-Манp-α1,2Глюкp-α1,1[sn-2,3-дифітанілгліцерол]-6-[фосфо-

sn-2,3-дифітанілгліцерол] [Lopalco et al., 2004]. 

 

Рис. 4. Незвичайні сульфурвмісні гліколіпіди 

 

 

Ще один фосфосульфоліпід - фосфатидилсульфохолін (рис. 

5), був знайдений у евглени, червоних та діатомових водоростях 

[Harwood, Jones, 1989].  

Ціанобактерія Synechococcus sp. має в своєму складі 

унікальний тіонсульфоліпід, не виявлений в інших організмах 

(рис. 6). Структура цієї сполуки була ідентифікована як 6-сульфо-

-D-хіновопіранозил (1 1')-2'-O-ацил-3'-O-тіоацил-2-гліцерол 

[Kaya et al., 1993]. Однак жоден із сульфурвмісних ліпідів не може 

змагатись із СХДГ за кількістю в біосфері [Heinz, 1993].  
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Рис. 5. Фосфатидилсульфохолін, знайдений у евглени, червоних та 

діатомових водоростей [Harwood, Jones, 1989]. 
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Рис. 6. Унікальний сульфоліпід ціанобактерії Synechococcus sp. – 

тіонсульфоліпід [Kaya et al., 1993]. 

 

 

ХЛОРОСУЛЬФОЛІПІДИ 

 

 

Інший клас сірковмісних ліпідів – хлоросульфоліпіди 

(сполуки з двома сульфатними естерами і від одного до шести 

атомів хлору) було виявлено в деяких морських водоростей (рис. 

7). Незвичайні хлоровмісні сульфоліпіди були ізольовані з 

мембран фітофлагелят Ochromonas danica. Як було показано, 

різнорідна суміш дисульфатів докозанів і тетраказанів містить 

один, два, три, чотири, п'ять або шість атомів хлору, котрі 

заміщують таку ж саму кількість атомів водню. Виділені з 

O.danica ліпіди були ідентифіковані як поліхлоросульфоліпіди, що 

складали більше 90% вмісту всіх полярних ліпідів. Спочатку ці 

сульфоліпіди характеризували як 1,14-докозандіол-1,14-дисульфат 

і 1,15-тетраказандіол-l,l5-дисульфат, що містили в собі до шести 

хлорних груп; дані групи заміщували водень в ацильному ланцюзі 

[Elovson, Vagelos, 1969, 1970; Elovson, 1974; Haines, 1973a, 1973b; 

Chen, Pousada, Haines, 1976].  

Зазначені сполуки можна розглядати як похідні 

гексахлоросульфатидів - 2,2,11,13,15,16-гексахлоро-l,14-

докозандіол-1,14-дисульфат і 2,2,12,14,16,17-гексахлоро-l,15-

тетракозандіол-1,15-дисульфат. Інші компоненти сполук цього 

ряду вміщували атоми хлору в різних позиціях відповідних 

алкільних дисульфатів, описаних вище [Haines, 1973; Mooney, 

Haines, 1973]. Слід зазначити, що хлоросульфоліпіди представлені 

в клітині в значній кількості - 10-20% усіх ліпідів і складають 
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близько 3% у перерахунку на масу сухої речовини клітини 

[Elovson, Vagelos, 1969]. 

Виявлені детергентні властивості сульфоліпідів дають змогу 

використовувати їх як потенційні інгібітори ферментів, а також 

свідчать про їх присутність у межуючих ліпідних шарах [Elovson, 

Vagelos, 1969]. 

 

O

H

H

H

H

OSO3
-

S

O

O

O
-

22

HCl  
 

13-монохлоро-n-докозан-1,14-дисульфат 

O

H

H

H

H

OSO3
-

S

O

O

O
-

22

Cl Cl  

13,15-дихлоро-n-докозан-1,14-дисульфат 

 

 

 

2,2-дихлоро-n-докозан-1,14-дисульфат 

 

O

OSO3
-

S

O

O

O
-

22

Cl Cl Cl
Cl

ClH

 

 

2,2,11,13,15-пентахлоро-n-докозан-1,14-дисульфат 

 

O

OSO3
-

S

O

O

O
-

22

Cl Cl
Cl

ClClCl

H  



 17 

 

2,2,11,13,16-пентахлоро-n-докозан-1,14-дисульфат 
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2,2,11,13,15,16-гексахлоро-n-докозан-1,14-дисульфат  

[Elovson, Vagelos, 1970] 
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Рис. 7. Деякі хлоросульфоліпіди Ochromonas danica. [Haines, 

1971]. 
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Відомо, що біосинтез алкільного ланцюга відбувається за 

звичайною схемою синтезу жирних кислот [Mooney et al., 1972;  

Elovson, 1974]. 

Питання біогенезу незвичайних хлоросульфоліпідів 

Ochromonas danica - похідних докозан-1,14-діолу і тетракозан-1,l5-

діолу зацікавило науковців з метою встановлення способу 

введення вторинної гідроксильної групи в ці сполуки. Як 

засвідчують отримані результати експерименту, в котрому 

використовували 
l8

O in vivo, вторинний гідроксил походить від 

молекулярного кисню, а не від води [Elovson, 1974a].  

Механізм збирання основи докозан-1,14-діолу із звичайних 

продуктів жирнокислотного синтезу відповідає за подовження C22 

ланцюга, введення вторинного гідроксилу в C-14 і редукцію 

карбоксильної групи первинного спирту в C-1.  

Інші дослідники [Mooney et al., 1972] повідомляють, що 

олеїнова кислота, як і пальмітинова та стеаринова кислоти, 

включалась у ці діоли. На підставі одержаних даних вони 

доводять, що гідроксилювання відбувається через гідратацію w-9 

ненасичених посередників. Однак пізніше було показано, що 

вторинна гідроксильна група в діолах походить виключно від 

молекулярного кисню, а не від води [Elovson, 1974]. Цей факт 

спростував будь-які інші механізми, запропоновані К.Муні із 

співавторами [Mooney et al., 1972]. 

Результати дослідження включення різних жирних кислот як 

можливих попередників діолів хлоросульфоліпідів in vivo 

показують, що утворення діолів C22 пов’язане з підвищенням рівня 

насичених жирних кислот C22 через безпосереднє 

гідроксилювання і скорочення до докозан-1,14-діолів [Evolson, 

1974]. У біосинтезі хлоросульфоліпідів in vivo процес хлорування 

відбувається після сульфатування. Позиції, в яких здійснюється 

хлорування хімічно неактивні. Реакція хлорування відбувається 

через вільнорадикальних посередників. Дані експериментів 

свідчать про те, що реакція хлорування слідує за сульфатуванням 

і, очевидно, завершує біосинтез хлоросульфатидів [Mooney, 

Haines, 1973].  

Шлях біосинтезу основи діолу C22 хлоросульфоліпіду 

О.danica, за Евольсоном [Evolson, 1974a, 1994b], має наступний 

вигляд: 
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ацетат → 16:0 → 18:0 → 20:0 → 22:0 → 14-OH-22:0 → докозан-

1,14-діол→ докозан-1,14-ди-SO4→ хлоросульфоліпід. 

                                ↑                                      ↑                   

                                SO4                                 CL               

 

 

Механізм біосинтезу жирних кислот забезпечує збільшення 

вуглеводневого ланцюга. Коли довжина ланцюга досягає C18 до 

звичайних поліненасичених жирних кислот приєднуються 

декілька насичених і подовження насиченого ланцюга 

продовжується аж до докозанової кислоти. Пряме 

гідроксилювання звичайних жирних кислот призводить до 

утворення проміжної ланки 14-гідроксидокозанової кислоти, яка 

зменшується до докозан-l,14-діолу. Тоді, за даними К.Муні і 

Т.Хейнс [Mooney, Haines, 1973], докозан-1,14-діол сульфатується і 

хлорується до кінцевого продукту – хлоросульфоліпіду.  

Також доведено, що O. danica синтезує цілий ряд 

хлоросульфоліпідів, які є похідними тетракозан-1,15-діолів 

[Elovson, Vagelos, 1969]. Аналіз вихідної сполуки і 14-

хлоротетракозан-l,15-діолу довів, що результати були цілком 

ідентичними до даних, одержаних для 22-карбонового діолу. 

Тобто, цей факт ще раз підтверджує, що вторинний гідроксил 

походить виключно від молекулярного кисню, так само як 

первинний гідроксил - виключно від води. 

Таким чином, результати дослідження включення мічених 

попередників довели наступний шлях біосинтезу 

хлоросульфоліпідів в O. danica: октадеканоїдна кислота → 

докозанова кислота → 14-гідроксидокозанова кислота → докозан-

1,14-діол. Оскільки хлорування відбувається після завершення 

формування структури діолу, ця послідовність інформує про 

збирання основ діолу в усіх підвидах C22-сульфоліпідів різних 

ступенів хлорування [Elovson, 1974a, 1974b]. 
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КАПНОЇДИ 

 

У бактерій роду Capnocytophaga було виявлено групу 

незвичайних сульфоноліпідів, які одержали назву капноїди (рис. 

8). Один із цих ліпідів (капноїдів) був ідентифікований як 2-аміно-

3-гідрокси-15-метилгексадекан-1-сульфонова кислота, ще один 

ліпід виявився N-ацильованою версією капніну. Дані ліпіди 

структурно подібні до сфінгозинів і церамідів, однак 

відрізняються від них наявністю сульфонатної групи.  

Деякі штами Capnocytophaga акумулюють здебільшого капніни, 

у той час як інші накопичують переважно N-ацилкапніни 

[Godchaux III, Leadbetter, 1980]. Тільки один ліпід близько 

споріднений з капноїдами (1-дезоксицерамід-1-сульфонова 

кислота) був знайдений у діатомової водорості Nitzschia alba. 

[Anderson, Kates, Volcani, 1978; Anderson et al., 1978]. Частина 1-

дезоксисфінгенін-l-сульфонової кислоти містить у собі звичайні 

компоненти капноїдів, сульфонову кислоту, аміно- і гідроксильну 

групи, розташовані біля першого, другого і третього атомів 

карбону у вказаному порядку. Однак вона відрізняється від 

капнінів наявністю чотирьох-пяти ненасичених зв’язків 

звичайного 18-карбонового ланцюга, тоді як капніни вміщують 

насичений ізо17-карбоновий ланцюг.  

Дезоксисфінгенін сульфонова кислота є мінорним компонентом 

Nitzschia alba, її вміст складає 0,13% маси сухої речовини клітини 

або 0,6% вмісту усіх клітинних ліпідів [Anderson et al., 1978] на 

відміну від капноїдів, яким належить щонайменше 1,7% у 

перерахунку на масу сухої речовини та 10% усіх ліпідів 

Capnocytophaga spp. 

Біосинтез капнінів може відбуватися трьома шляхами. Ацильна 

група жирної кислоти може конденсуватися з цистеїновою 

кислотою, з цистеїном або може попередньо конденсуватись із 

серином з пізнішим додаванням сульфонатної групи від 

фосфоаденозил фосфосульфату (3'-фосфоаденозил-5'-

фосфосульфат, ФAФС) і наступною дегідратацією продукту 

конденсації в положенні 1-2. 
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Рис.. 8. Структура капноїдів і дезоксицерамід сульфонової 

кислоти. R' представляє собою групу жирних кислот, основних 

видів транс-3-n-гексадеценової кислоти, R групу N-ацилкапнінів 

ще не ідентифіковано.      

 

У будь-якій із цих моделей першим продуктом сульфонової 

кислоти, ймовірно, буде 2-аміно-3-кетоізогептадекан-1-

сульфонова кислота; гідроксильна група капнінів може бути 

приєднана за рахунок редукції кетогрупи [Godchaux III, Leadbetter, 

1980]. 

Клітини, які зростали в присутності L-[сульфонової-
18

O3]цистеїнової кислоти, включали цистеїнову кислоту в 

сульфоноліпід з незначними або неізотопними змінами. Капніни, 

ізольовані із зростаючих у присутності DL-[3,3-
2
H2]цистеїнової 

кислоти клітин, складали 86,4 моль% молекул, що вміщували два 

атоми дейтерію. Ці результати узгоджуються з можливим 

біосинтезом капнінів через конденсацію 13-метилміристоїл-

коензиму A з цистеїновою кислотою до 3-кето-сфінганіну через 

біосинтез сфінголіпідів [White, 1984]. 

Р.Андерсоном [Anderson, Kates, Volcani, 1979] запропонований 

шлях біосинтезу дезоксицерамід сульфоналу, характерний для 

діатомей Nitzschia alba. Грунтуючись на результатах вивчення 

особливостей включення L-[34S]цистеїну і L-[34S]цистину було 

зроблено припущення, що цистеїн конденсується з пальмітоїл-

коензимом А до 3-кето посередника. Редукція кето-групи і 

наступна оксидація тіолу зрештою призводять до утворення 

сульфоноліпіду. 
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ЛОКАЛІЗАЦІЯ СУЛЬФУРВМІСНИХ ЛІПІДІВ 

 

Як можна констатувати щодо локалізації сульфурвмісних 

ліпідів, більшість з них пов’язана з місцями, де відбувається 

трансформація енергії. Мембрана пурпурових стійких до 

засолення архебактерій, таких як Halobacterium salinarum є 

високоструктурованою із супрамолекулярною організацією і 

містить у собі білок бактеріородопсин, 10 галоархеальних ліпідів 

на одиницю білка, що мають однакові насичені сторони ланцюгів, 

але відрізняються природою полярних голівок.  

Галоархеальні ліпіди складають четверту частину мембрани 

пурпурових бактерій і виконують важливу роль у кінетиці 

бактеріородопсину [Barnett et al., 1996.]. Головні компоненти 

похідних археліпідів є унікальними, їх було знайдено у 

представників Haloarchaea: фосфатидилгліцерол (ФГ), 

фосфатидилгліцерол сульфат (ФГС), фосфатидилгліцерол фосфат 

метилестер (ФГФ-Me) і сульфатований триглікозид ліпід (S-TGA-

1, 3-HSO3-Галpβ-l-6-Манpa-l-2Глкpα-l-aрхеол). Останній виконує 

провідну роль у стабілізації мембрани пурпурових бактерій 

[Barnett et al., 1996], гліколіпід S-TGA-1 локалізований у 

центральному компартменті тримеру бактеріородопсину, а два 

інші зв’язані з полярними головками [Baudry et al., 2001].  

СХДГ сконцентровано в тилакоїдних мембранах 

хлоропластів, як на зовнішній так і на внутрішній поверхнях. Дана 

сполука зустрічається в обох мембранних областях, що 

контактують з ФС II, - як у стикових ділянках, так і у факторі 

спряження хлоропласттів (CF0-CF1), який локалізований виключно 

в нестикових ділянках [Barber, Gounaris, 1986].  

Згідно з даними С.Сандбай та К.Ларсона [Sundby, Larsson, 

1985], кислі ліпіди локалізовані на внутрішній поверхні бішару; 

вони можуть функціонувати як контріони для протонів, що 

акумулюються в люмені та іноді виступають провідниками 

протонів. Це свідчить на користь припущення Т.Хейнса [Haines, 

1983].  

У набагато менших кількостях дані компоненти було 

виявлено в рослинних мітохондріях. Зокрема, їх вміст у мітоходрії 

плоду авокадо складав 0,9, цвітної капусти - 1,3% порівняно з 3,6 

та 2,5% у хлоропластах тих самих рослин. У перерахунку на білок 

вміст дорівнюватиме 99 і 56 та 135 і 95 нМ відповідно [Schwertner, 



 23 

Biale, 1973]. У коренях рослин кількість сульфоліпідів складала 

0,084 – 0,188 мкМ ліпідів на 1 г сирої речовини коренів пшениці та 

0,087 – 0,113 мкМ/1 г сирої речовини коренів вівса залежно від 

умов зростання [Kuiper et al., 1974].  

Згідно з даними наших експериментів, корені восьмидобових 

проростків пшениці вміщували 0,12-0,35 мкМ СХДГ у 

перерахунку на 1 г маси сирої речовини. Однак у коренях бобів 

вміст СХДГ підвищувався до 12 - 18% [Kuiper 1972], а у рослин 

цукрового буряка, які вирощувались у вегетаційній камері, 

концентрація сульфоліпіду складала 19,5, 28 і 37,0% усіх 

екстрагованих ліпідів у листках, черешках та коренях відповідно 

[Kylin et al., 1972].  

 

 

БІОСИНТЕЗ СУЛЬФОЛІПІДІВ 

 

Перед тим, як розглянути шляхи біосинтезу СХДГ, нам 

хотілося б нагадати генетичну основу цього процесу. Вивчення 

генетичного апарату проводилося, головним чином, на бактеріях. 

Так, було виявлено, що до біосинтезу СХДГ у Rhodobacter 

sphaeroides причетні чотири гени, позначені як sqdA, sqdB, sqdC і 

sqdD [Benning, Somerville, 1992a]. Три з них - sqdA, sqdB, sqdC – 

організовані в двох транскрипційних одиницях. Четвертий СХДГ 

ген sqdD був ідентифікований за допомогою методу інсертаційної 

інактивації sqdB та sqdC оперона сульфоліпіду R. sphaeroides. 

Показано, що послідовність кодованого геном sqdB продукту дуже 

схожа до послідовності епімерази УДФ-глюкози різних організмів 

[Benning, Somerville, 1992b].  

Використовуючи мутант R. sphaeroides, інактивований за 

sqdD (дефіцитний за СХДГ), М.Россак зі співробітниками [Rossak 

et al., 1995] ізолювали мічену по сірці водорозчинну сполуку, 

акумульовану в мутантах, котру ідентифікували як УДФ-

сульфохіновозу. Звідси випливає, що найбільш вірогідним геном, 

кодуючим СХДГ-синтетазу в R. sphaeroides, є sqdD, тому що 

білок, кодований цим геном, подібний до глікозилтрансфераз 

глікогенінового типу [Benning, Somervill, 1992], а мутант з 

інактивованим sqdD акумулює УДФ-сульфохіновозу [Rossak et al., 

1995]. Проте ензиматична активність не була продемонстрована in 

vitro [Benning, 1998] можливо через те, що sqdD кодує тільки одну 
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субодиницю СХДГ-синтетази в R. sphaeroides і повністю 

функціональний фермент потребує додаткових білків. На користь 

цієї ідеї свідчать дані дослідів з мутантом R. sphaeroides, 

інактивованим за sqdC, який акумулює нову сполуку – 

сульфохіновозил-1-О-дигідроксиацетон [Rossak et al., 1997]. 

Остання не є інтермедіатом у біосинтезі СХДГ, а являє собою 

побічний продукт синтезу за відсутності SQDC, тому що вона не 

включається в СХДГ, синтезований екстрактом R. sphaeroides або 

хлоропластами шпинату.  

Однак слід зважати на те, що мутанти все ж таки містять у 

собі СХДГ в незначній кількості [Benning, Somervill, 1992; Rossak 

et al., 1997], а це свідчить про можливість заміни SQDС іншим 

білком або про допоміжну функцію SQDС у біосинтезі СХДГ. 

Результати вивчення функції sqdC у R. sphaeroides із 

застосуванням його інсертаційної інактивації та створення 

нульового мутанта [Rossak et al. 1997] свідчать про те, що SQDC 

необхідний для оптимального біосинтезу СХДГ або каталізує не 

основну реакцію і може бути заміщений (в деякій мірі) іншим 

білком. Мутант акумулював 
35

S-мічену сполуку, ідентифіковану як 

-D-сульфохіновозил-1-О-дигідроксиацетон, котрий існує в двох 

взаємоконвертованих формах - кето- та напівацетальній. Дана 

речовина не включалася в СХДГ у разі інкубації з SQDC; цього 

слід було б очікувати, якби вона була інтермедіатом. Тому автори 

вважають, що продукт sqdC є посередником при визначенні 

субстратної специфічності сульфохіново:діацилгліцерол 

сульфохіновозилтрансферази, кодованої sqdD і каталізуючої 

кінцеву реакцію біосинтезу СХДГ. 

 За відсутності SQDС СХДГ-синтетаза може переносити 

незначні кількості SO3 на діацилгліцерол (ДАГ) [Rossak et al., 

1997]. Проте ці гени виявлені лише у бактерій і не ідентифіковані 

у вищих рослин. Однак застосування хімічно синтезованої УДФ-

сульфохіновози дозволило охарактеризувати СХДГ-синтетазу 

хлоропластів шпинату [Seifert, Heinz, 1992]. Біосинтез СХДГ після 

додавання УДФ-сульфохіновози спостерігали тільки в осмотично 

зруйнованих хлоропластах. Більш того, активність була пов’язана 

з внутрішньою мембраною хлоропласта [Benning, 1998]. К.Бенінг 

вважає, що всі sqdB-подібні гени присутні в усіх СХДГ-вмісних 

організмах.  
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Базуючись на інформації про продукт гена sqdB, можна 

припустити, що відповідний фермент діє на УДФ-глюкозу, 

перетворюючи її на активований УДФ-гексозо-інтермедіат, 

спроможний приймати сірку від придатного донора та 

приєднувати її до шостого вуглецевого атома гексози. Вільний 

сульфіт з оксидним станом +4, як і сульфонатна група СХДГ, 

зв язаний з білком тіосульфату, є подібним або ідентичним 

такому, що включається в аденозинфосфосульфатний шлях 

відновлення сульфату [Schmidt, Jager, 1992]. Донором сірки також 

можуть бути аденозинфосфосульфат (АФС) чи 

фосфоаденозинфосфо-сульфат ФАФС [Heinz, 1993]. 

Амінокислотні послідовності двох генів виявили подібність 

до послідовностей ферментів з відомими функціями:  sqdB - до 

УДФ-глюкозо-4-епімерази та sqdD - до нуклеотид-гексозо-4,6-

дегідратази й до глікогенінів класу УДФ-глюкозозалежних 

глікозилтрансфераз [Benning, Sommerville, 1992].  

Припускають, що продукт sqdB є ферментом, модифікуючим 

цукронуклеотид і задіяним у біосинтезі УДФ-сульфохіновози, а 

також що продукт sqdD кодує глікозилтрансферази, які 

каталізуючі останню реакцію біосинтезу СХДГ у R. sphaeroides. 

Цікаво, що гени R. sphaeroides та ціанобактерії Synechococcus sp. 

PCC7942 були ідентичні за амінокислотною послідовністю на     

67 %. Більш того, гіпотетичний ген sqdB Synechocysttis sp. 

PCC6803 був ідентифікований при повному аналізі геному цього 

організму [Kaneko at al., 1996]. Однак інші гени, виявлені в R. 

sphaeroides, були менш консервативними або взагалі були відсутні 

в Synechocysttis. Таким чином, можна припустити, що sqdB є 

найбільш консервативним геном фотосинтезуючих організмів, у 

той час як інші sqd-гени не є такими. 

У ціанобактерій (Synechococcus sp. PCC7942) було виявлено 

новий ген sqd, означений як sqdХ. Його продукт має послідовність, 

подібну до послідовності глікозилтрансфераз цукрозосинтетазного 

типу, але, на відміну від SQDD R. sphaeroides, SQDХ містить у 

собі два домени, що пронизують мембрану і забезпечують її 

міцний зв’язок з ферментом [Guler, Essigman, Benning, 2000]. 

Інактивація sqdX у Synechococcus викликала повний дефіцит 

сульфоліпіду, присутність якого могла бути відновлена 

інтродукцією гена sqdX у Synechococcus або Synechocystis. Більш 

того, подібність послідовності до такої глікозилтрансфераз 
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дозволяє вважати, що sqdX кодує сульфоліпідсинтетазу, 

каталізуючу перенос сульфохіновози з УДФ-сульфохіновози на 

відповідний акцептор (вірогідно ДАГ). Автори вважають, що в 

Synechococcus остання реакція біосинтезу СХДГ каталізується 

глікозилтрансферазами іншого типу, ніж у R. sphaeroides. 

Результати подальшого вивчення генів sqd показали, що кДНК 

риса має високу подібність до такої бактеріальних генів sqdB. Ця 

кДНК (D46477) була використана для ізоляції відповідної кДНК з 

Arabidopsis thaliana, кодуючої гіпотетичний білок з 42 % 

ідентичності амінокислотної послідовності продукту 

бактеріального гена sqdB Synechococcus sp. PCC7942 та визначену 

як SQD1 [Essigman et al., 1998]. Це порівняння дозволяє 

припустити, що кДНК A. thaliana кодує білок, задіяний у синтезі 

сульфоліпідів.  

На амінокислотному рівні часткова послідовність риса 

(D46477) була на 86 % ідентична послідовності SQD1 A. thaliana. 

Цікаво, що порівняно з послідовностю продукту гена sqdB 

послідовність A. thaliana  має N-термінальну видовженість у 84 

амінокислотних залишки. Названа пептидна послідовність виявляє 

риси, подібні до таких транзитних пептидів хлоропластів. Це може 

свідчити про імпорт сформованого білка SQD1 в хлоропласт, де 

відбувається синтез СХДГ [Essigman et al., 1998]. Таке 

спостереження узгоджується з тим, що продукт гена SQD1 є 

асоційованим з хлоропластом як фермент, задіяний в біосинтезі 

сульфоліпідів (тому що ізольовані хлоропласти включають 

сульфат у сульфоліпід і мають вміщувати всі ферменти, що беруть 

участь у даних реакціях) [Haas et al., 1980].  

Щоб довести, що ген SQD1 кодує білок, задіяний у біосинтезі 

сульфоліпіду у A. thaliana, Б.Есігман з колегами створили 

трансгенні лінії з експресією SQD1 в антисенсовій орієнтації під 

контролем 35S промотера вірусу мозаїки цвітної капусти 

[Essigmann et al., 1998]. Тонкошарова хроматографія екстрактів 

ліпідів антисенсової лінії AS1 показала наявність малої кількості 

СХДГ.  

Ці результати узгоджуються з даними про присутність SQD1 

(вміст якого був теж дуже зниженим) у AS1 рослин. Реакції, що 

каталізуються SQD1 або відповідним продуктом бактеріального 

гена sqdB, остаточно не з ясовані. Однак їх дивовижно 

консервативна амінокислотна послідовність дозволяє припустити, 
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що ферменти цього класу можуть каталізувати унікальну реакцію 

біосинтезу СХДГ, загальну для всіх організмів, які вміщують 

сульфоліпіди.  

Як і продукт бактеріального гена sqdB, білок SQD1 має 

послідовність амінокислот подібну до такої ферментів, що 

модифікують цукронуклеотиди, таких як УДФ-глюкозо-4-

епімерази або нуклеотид-гексозо-4.6-дегідратази [Benning, 

Somerville, 1992; Guler et al., 1996]. Базуючись на подібності 

послідовностей, можна припустити, що ферменти цього класу 

беруть участь у біосинтезі УДФ-сульфохіновози з УДФ-глюкози - 

відомого попередника в біосинтезі сульфоліпідів. [Rossak et al., 

1995]. Б.Есігман з колегами [Essigmann et al., 1999] 

продемонстрували, що SQD1 зв язує НАД
+
 та вміщує характерні 

консервативні послідовності (Y-XXX-K і багату на гліцин G-XX-

G-XX-G) і репрезентує родину коротколанцюгових 

дегідрогеназ/редуктаз.  

Згідно з точкою зору зазначених дослідників у перетворенні 

УДФ-глюкози на УДФ-сульфохіновозу задіяний один фермент - 

SQD1 і каталітичний механізм може бути подібним до такого 

УДФ-галактозо-4’-епімерази [Nelsestuen, Kirkwood, 1971], дTДФ-

глюкозо-4’,6’-дегідратази [Glaser, Zarkowsky, 1971], та ЦДФ-

глюкозо-4’,6’-дегідратази [Liu, Thorson, 1994; He, Thorson, Liu, 

1996], включаючи використання міцно зв язаного кофактора НАД. 

Утворення інтермедіата пов язано з формуванням так званих 

коротких водневих зв язків з Thr-145 O , O4’ та O6’ гідроксилів 

( 2.4Å). Вважають, що подібні короткі водневі зв язки є 

важливими в каталітичних механізмах деяких ферментів для 

стабілізування інтермедіатів або транзитних станів [Gerlt et al, 

1997; Cleland et al., 1998]. Виникнення коротких водневих зв язків 

полегшує утворення перехідних енольних форм при перетворенні 

4’-кето на 4’-кето-глюкозо-5-ене. Далі донор сірки переносить SO3 

на УДФ-4’-кето-глюкозо-5-ене за допомогою електрофільного 

додавання на подвійний зв язок C5’=C6’, після чого відбуваються 

відновлення 4’-кето групи та регенерація НАД
+
.  

Приєднання сульфонільної групи на C6’ може бути 

координовано відновленням НАД
+
, тому що донор сірки є скоріше 

нестійким. Проте останній залишається поки що не 

ідентифікованим. 
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Таким чином, бактеріальні (sqdB) та рослинні (SQD1) гени 

кодують висококонсервативні білки, подібні до ферментів, які 

модифікують цукронуклеотид, можливо, задіяний у біосинтезі 

УДФ-сульфохіновози - донора головної групи сульфоліпіду 

[Essigmann et al., 1999; Mulichak et al, 1999]. Вважають, що їх 

продукти каталізують унікальну реакцію в біосинтезі 

сульфоліпідів і можливість синтезувати сульфохіновозу 

еволюціонувала тільки один раз. Проте низька консервативність 

інших генів, задіяних у кінцевій збірці сульфоліпідів, навіть серед 

фотосинтезуючих бактерій дозволяє припустити, що в каталізі цієї 

реакції в різних організмах можуть брати участь різні 

глікозилтрансферази [Guler, Essigman, Benning, 2000]. 

 Подібність продукту гена sqdB (SQDB) R.sphaeroides до 

нуклеотидмодифікуючого ферменту, такого як УДФ-глюкозо-4-

епімераза й нуклеотид-гексозо-4,6-дегідратаза, експериментально 

свідчить на користь ідеї цукро-нуклеотидного шляху. Більш того, 

дефіцитний за СХДГ мутант R.sphaeroides, інактивований за sqdB, 

не нагромаджує міченої по сірці водорозчинної сполуки. Це 

свідчить про те, що SQDB діє перед або під час включення сірки в 

головну групу. Також встановлено, що SQDB використовує УДФ-

глюкозу й перетворює її на нову сполуку in vitro [Benning, 1998]. 

Активовані інтермедіати реакції, що утворюються в перебігу 

біосинтезу 6-дезоксигексозо-цукро-нуклеотид-гексозо-4.6-

дегідратазами можуть бути акцепторами сірки. Нещодавно 

К.Пьюдж та інші [Pugh et al., 1995] спостерігали включення УДФ-

(
14

С)-глюкози в СХДГ зруйнованими хлоропластами гороху та 

запропонували можливий механізм перетворення УДФ-глюкози на 

УДФ-сульфохіновозу. Стосовно УДФ-сульфохіновози, що 

вважається основним донором головної групи в біосинтезі СХДГ, 

то як попередника цю речовину визначив ще А.Бенсон [Benson, 

1963]. Е.Хайнц же продемонстрував, що хімічно синтезована 

УДФ-сульфохіновоза може стимулювати біосинтез СХДГ 

мембранами хлоропластів [Heinz et al., 1989]. 

Припущення, що УДФ-глюкоза постачає вуглеводний хребет 

для головної групи СХДГ, дещо не узгоджується з інформацією 

про наявність в ізольованих хлоропластах шпинату УДФ-глюкози 

в дуже малих кількостях [Bligny et al., 1990]. Звідси випливає, що 

або транслокатор УДФ-глюкози знаходиться в оболонці 

хлоропласта, або механізм синтезу СХДГ, асоційований з 
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внутрішньою мембраною, забезпечує доступ УДФ-глюкози, 

синтезованої в цитозолі. Цікаво, що мічений АФС, доданий до 

мічених хлоропластів, включається в СХДГ [Kleppinger-Sparase, 

Mudd, 1990]. Це свідчить про доступ в хлоропласт цитозольних 

попередників (щонайменше в шпинату). 

Нещодавно УДФ-сульфохіновоза була виявлена в усіх 

фотосинтезуючих організмах, і це дозволяє вважати нуклеотид 

сульфоцукру речовиною, яка використовується для біосинтезу 

сульфоліпідів усюди в рослинному царстві включно з 

фототрофними бактеріями [Tietje, Heinz, 1998]. Білок SQDB з R. 

sphaeroides має послідовність, подібну до такої ферментів, 

модифікуючих нуклеотиди цукрів і відповідні білки бактерій та 

рослин є висококонсервативними [Weissenmayer et al., 2000]. 

Вважають, що ці білки каталізують реакцію між УДФ-

глюкозою та донором сірки з утворенням УДФ-сульфохіновози 

[Benning, Somerville, 1992; Pugh et al., 1995]. Білок SQD1 з 

Arabidopsis thaliana є ортологом бактеріальних білків SQDB 

[Essigmann et al., 1998], який каталізує утворення УДФ-

сульфохіновози з УДФ-глюкози й сульфіту, отриманого в реакції 

АФС редуктази [Sanda et al., 2001]. 

Біосинтез сульфоліпіду є функцією хлоропластів [Haas et al., 

1980; Joyard et al., 1986, Kleppinger-Sparace et al., 1985], і SQD1 є 

імпортованим в пластиди [Essigmann et al., 1998]. Молекула УДФ-

глюкози досконало відповідає активному сайту в кристалічній 

структурі цього ферменту [Mulichak et al., 1999]. Ця сполука 

наявна в пластидах у кількості, достатній для забезпечення 

біосинтезу сульфоліпідів, але невідомо, чи вона імпортується з 

цитозолю, чи синтезується в пластидах [Sanda et al., 2001].  

Результати випробування різних донорів сірки свідчать про 

найбільшу активність сульфіту, який, на думку цитованих 

дослідників, є попередником у біосинтезі УДФ-сульфохіновози in 

vivo й надходить з реакції АФС-редуктази. Вони вважають 

можливою пряму специфічну взаємодію SQD1 з однією з трьох 

існуючих у рослинах ізоформ АФС-редуктази. Наявність 

субстратного каналу між однією з ізоформ АФС-редуктази та 

SQD1 робить реальним біосинтез сульфоліпіду без утворення 

сульфіту як посередника [Sanda et al., 2001].  

Таким чином, біосинтез цього ліпіду відбувається в дві фази: 

перша – збирання УДФ-сульфохіновози з УДФ-глюкози й  



 30 

 

сульфіту та друга – перенесення сульфохіновозної частини 

молекули з УДФ-сульфохіновози на ДАГ. Як було зазначено 

вище, перша реакція каталізується білком SQD1 в Arabidopsis. 

Другим необхідним ферментом є SQD2, який виконує 

функцію сульфоліпід синтетази. У досліді було перевірено, чи 

справді білки Arabidopsis SQD1 і SQD2 каталізують біосинтез 

сульфоліпідів у рослинах. Для цього два гени, що їх кодують, були 

експресовані в E. coli, яка не містила в собі сульфоліпіду.  

Аналіз цих конструкцій показав наявність нового ліпіду, 

ідентифікованого як СХДГ. Ці дані також підтвердили, що SQD2 

дійсно кодує УДФ-сульфохіновозил-діацилгліцерол трансферазу в 

Arabidopsis [Yu, Xu, Benning, 2002].  

Таким чином, тільки два ферменти Arabidopsis - SQD1 та 

SQD2 - необхідні для біосинтезу сульфоліпіду: перший, SQD1, 

каталізує біосинтез УДФ-сульфохіновози з УДФ-глюкози та 

сульфіту [Sanda et al., 2001] in vitro, другий, SQD2, – сульфоліпід 

синтетаза (рис. 9) [Yu et al., 2002].  
 

 

 
 

Рис. 9. Шляхи біосинтезу сульфоліпіду у Arabidopsis.  

 

 

Синтезований de novo сульфоліпід експортується з 

внутрішньої мембрани оболонки до тилакоїдів [Siegenthaler, 1998]. 

Два ензими - SQD1 і SQD2 - специфічні індикатори цих 

каталітичних реакцій [Yu et al., 2002]. 
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КАТАБОЛІЗМ СУЛЬФОЛІПІДІВ 

 

Зі старінням рослин СХДГ розпадається до неорганічного 

сульфату, який використовується частинами рослин, що ростуть. 

Ліпід гідролізується ацилгідролазами зі створенням 

сульфохіновозилгліцеролу [Benson, 1963; Harwood, 1980]. 

Наступний крок виконується -галактозидазою з утворенням 

сульфохіновози [Shibuya, Benson, 1961].  

Крім того, аналізуючи обмін сульфохіновозилгліцеролу 

коралового дерева й люцерни, були знайдені сульфохіновоза, 

сульфолактальдегід і сульфолактова (сульфомолочна) та 

сульфооцтова кислоти. 

 Вражаючу різницю спостерігали між метаболізмом 

сульфохіновозил гліцеролу коралового дерева (накопичення 

сульфооцтової кислоти) і люцерною (наявність 

сульфогліколітичного шляху). Як вважають, сульфогліколітичний 

шлях має місце до вивільнення сульфату й наявність 

сульфооцтової кислоти коралового дерева є результатом швидкого 

декарбоксилування та окиснення сульфолактової 

(сульфомолочної) кислоти. Подібну реакцію спостерігали в 

Chlorella ellipsoidea [Lee, Benson, 1964]. 

Наразі невідомо, чи здатні вищі рослини розщеплювати 

карбон-сульфурний зв'язок зі значною швидкістю, проте досить 

істотна кількість сульфату [
35

S] була наявна в листках люцерни 

після 24 годинного постачання [
35

S]сульфохіновозилгліцеролу. 

Проте вважають, що утворення сульфату з сульфохіновози 

відбувається переважно за участю мікроорганізмів грунту. Так, 

було показано, що передбачуваний Flavobacterium з грунту може 

рости на метилсульфохіновозиді [Martelli, Benson, 1964].  

Ця бактеріальна лінія продукувала сульфооцтову кислоту в 

клітинах та іони сульфату в середовищі. Також було встановлено, 

що бактерія грунту Pseudomonas putida Type A може рости з 

використанням сульфохіновози як вуглецевого джерела [Pugh, 

Рой, White, Harwood, 1997]. Крім того, зелена водорость може 

використовувати сульфонові кислоти як єдине джерело сірки для 

росту і при сірчаному голодуванні [Schmidt, Jager, 1992.].  

Тваринні тканини деацилюють СХДГ покроково до 

сульфохіновозилгліцеролу. Останній далі метаболізує з 

утворенням вільного сульфату через розщепленням зв'язку C-S, 
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яке, можливо, відбувається за участі кишкової мікрофлори [Gupta, 

Sastry, 1987].  

Були проведені дослідження з деякими лініями бактерій 

(трьома лініями Pseudomonas, одною з Agrobacterium листової 

плісняви, і одною Klebsiella з мула стічних вод), котрі можуть 

використовувати сульфохіновозу як єдине джерело вуглецю. 

Стартові культури були вирощені протягом трьох днів на 

середовищі, що вміщує сульфохіновозу, а потім, після видалення 

клітин, у ньому було визначено кількість сульфохіновози й 

сульфату. Ні сульфохіновоза, ані будь-який інший редукуючий 

цукор не були виявлені тонкошаровою хроматографією у жодному 

з розчинів, на яких росли культури протягом 55 годин.  

Не було також виявлено утворення SO4
2-

 будь-якою з трьох 

ліній Pseudomonas. Тільки культури Agrobacterium sp. та Klebsiella 

sp. накопичували SO4
2-

 у культуральному середовищі. Таким 

чином, тільки дві з цих ліній досягли мінералізації сульфохіновози 

до неорганічного сульфату. Проте була виявлена присутність 

неідентифікованої речовини  істотної кількості. Припускають, що 

це може бути сульфонал - проміжна ланка в утворенні сульфату з 

сульфохіновози, але показано, що це не є 2,3-

дигідроксипропансульфонат, сульфолактат чи сульфоацетальдегід 

[Roy et al.,  2000].  

Згідно з результатами подальших досліджень показано, що 

Klebsiella здатна швидко рости на сульфохіновозі з накопиченням 

головним чином сульфопропандіолу (2,3-дигідроксипропан 

сульфонату) без помітного вивільнення сульфату.  

Пізніше, коли сульфохіновоза була використана, 

сульфопропандіол зникав, і з’являлися невеликі кількості 

неорганічного сульфату і сульфолактату (2-гідрокси-3-

сульфопропіонату). В Agrobacterium звільнення сульфату було 

повільним, але швидшим, ніж у Klebsiella, і ніяких метаболітів не 

було виявлено. Повільне зникнення сульфопропандіолу після 24 

год культивування супроводжувалось у Klebsiella звільненням 

сульфату в культуральне середовище. Це свідчить про те, що 

сульфопропандіол піддається десульфонації. Agrobacterium також 

вивільняє сульфат із сульфохіновози, але це відбувається через 

невідомі проміжні ланки.  

Сульфолактат, виявлений в незначних кількостях у згаданому 

дослідженні, був основним продуктом у Pseudomonas, але немає 
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даних щодо катаболізму сульфолактату в будь-якій з досліджених 

культур.  

Екстракти з обох культур, що зростають на сульфохіновозі, 

виявляли активність фосфофруктокінази. Це свідчить про 

здатність бактерій катаболізувати сульфохіновозу через еквівалент 

сульфогліколітичного шляху, де сульфонатні похідні підміняють 

фосфорильовані. Екстракти Klebsiella (але не Agrobacterium) також 

мали активність NAD+-залежної сульфохіновозил дегідрогенази. 

Останнє свідчить про те, що поширений у бактерій шлях Entner-

Doudoroff, можливо, також сприяє катаболізму сульфохіновози 

[Entner, Doudoroff, 1952; Roy et al.,  2003].  

 

 

 

ФУНКЦІЇ СУЛЬФОЛІПІДІВ 

 

 

Враховуючи існуючу інформацію щодо ролі СХДГ у 

рослинному організмі, розглянемо його функції на різних рівнях: 

структурному, при взаємодії СХДГ з пігментами та білками 

(включаючи протеїни тилакоїдів та регуляцію ферментативної 

активності), а також при участі СХДГ у транспорті білків. 

 

 

Структурна роль сульфоліпідів.  

 

 

Результати експериментів з вивчення властивостей СХДГ 

свідчать про можливість останнього утворювати в сумішах з 

МГДГ та ДГДГ паракристалічні ряди ліпідних частинок розміром 

80 - 100 Å, кількість яких зростає зі збільшенням концентрації 

СХДГ. Як вважають, упорядковані ліпідні частинки, що вміщують 

негативно заряджені молекули СХДГ, можуть створювати основу 

для аранжування інших молекул у тилакоїдах [Sakai et al. 1983].  

На додаток до впливу на протеїни заряджені ліпіди можуть 

також регулювати загальні властивості мембран. Так, було 

показано, що вони здатні пригнічувати формування небішарових 

структур за допомогою нав язування бішарового аранжування 

МГДГ [Quinn, 1998], а баланс між СХДГ, ФГ та галактоліпідами 
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контролюється, можливо, синтезом МГДГ. Також від негативно 

заряджених ліпідів - ФГ, фосфатидилінозитолу (ФІ) та СХДГ - 

залежить активність УДФ-галактозо:діацилгліцерол 

галактозилтрансферази [Coves et al., 1988; Li et al., 1997]. Згідно з 

гіпотезою Т.Хайнса [Haines, 1983], аніонні головки ліпідів 

мембран мають можливість зв язувати та проводити протони 

вздовж їх поверхні. Вважають, що аніонні групи (такі, як група 

головки СХДГ) утворюють аніонні димери з двома аніонами, які 

зв’язані  єдиним протоном через водневий зв'язок. Такий уявний 

димер може бути протонований і депротонований з високою 

швидкістю, дозволяючи протонам пересуватися на значні відстані 

без обміну з основною фазою. 

 

 

Взаємодія сульфоліпідів з пігментами.  

 

 

А.Бенсон першим припустив, що СХДГ  визначає орієнтацію 

молекул хлорофілу в мембрані [Benson, 1963]. Дж.Андерсон 

[Anderson, 1975] встановив, що хлорофіл-протеїновий комплекс, 

оточений суміжним шаром, може частково складатися з фітольних 

ланцюгів молекул хлорофілу, асоційованих з комплексами та 

частково із суміжними аніонними (переважно СХДГ) ліпідними 

компонентами мембран.  

Була показана кореляційна залежність між утворенням 

хлорофілу та наявністю і концентрацією сульфоліпідів у 

фотосинтезуючих тканинах кукурудзи  значне підвищення вмісту 

цих речовин спостерігали при позеленінні етіольованих листків 

або при утворенні  хлоропластів [Leech, Rumsby, Thomson, 1973]. 

У наших дослідженнях була також виявлена кореляційна 

залежність між вмістом зв'язаної форми хлорофілу та 

сульфоліпідами у фотосинтезуючих тканинах пшениці в умовах 

дії на них факторів посухи та фізіологічно активних речовин 

[Таран, 1987].  

Більш того, вважають, що СХДГ пов'язаний з метаболізмом 

ксантофілів. Так, незалежне від віолоксантин деепоксидази 

перетворення віолоксантину в ауриксантин та інші ізомери, що 

відбувається в присутності СХДГ та ФГ, можуть бути пояснені 

кислим характером цих ліпідів. [Latowski et al., 2000]. 
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Взаємодія сульфоліпідів з протеїнами.  

 

СХДГ тісно асоційований з протеїновими комплексами 

мембран тилакоїдів. Цей комплекс, можливо, частково 

стабілізується за допомогою електростатичної взаємодії негативно 

зарядженої сульфонатної групи та позитивних зарядів у молекулах 

протеїнів (білків). У деяких випадках взаємодія може бути 

надзвичайно сильною, що підтверджується стійким зв'язуванням 

молекул СХДГ з СF0-CF1 і відсутністю обміну з іншими 

кислотними ліпідами. При цьому лише насичені форми СХДГ із 

швидким міченням асоціюються з виділеною АТФазою CF0-CF1 

комплексу хлоропластів [Pick et al., 1985].  

Вилучення СХДГ з протеїнового комплексу робить останній 

неактивним, тому було зроблено припущення про те, що він є 

інтегральною частиною даного комплексу. Барбер та Гаунаріс 

[Barber, Gounaris, 1986] вважають, що СХДГ не формує ліпідного 

матриксу та не залучається до "пакування білків" подібно до 

МГДГ, але відіграє більш специфічну та „інтимну‖ роль у 

каталітичній активності протеїнів. Він вміщує велику кількість 

насичених ацильних ланцюгів, притаманних більше "граничним", 

ніж "основним" ліпідам. 

Серед ліпідів хлоропластів,  наявних на цитозольній стороні 

зовнішньої мембрани оболонки, СХДГ і, ймовірно, ФІ є єдиними 

кандидатами на передбачувану Ca
2+

-залежну взаємодію анексину 

на поверхні хлоропласта.  

Відомо, що Ca
2+

 відіграє головну роль у регулюванні реакції-

відповіді клітинних сигнальних шляхів [Bush, 1995]. Різноманітні 

стимули, у тому числі світло, дотик і орієнтаційні зміни, можуть 

викликати різке зростання вільного Ca
2+ 

у цитоплазмі клітин 

рослин. Результати дослідження пилкової трубки показали, що 

вищий вміст Ca
2+

 є характерним для її верхівки [Miller et al., 1992]. 

Згідно припущення цих авторів анексини є однією з мішеней для 

цього сигналу. Згадані протеїни характеризуються здатністю 

зв'язуватись із специфічними фосфоліпідами за участю Ca
2+

.  

Більшість анексинів не є постійно асоційованими з їх 

цільовими мембранами. Вони подібно човнику зв’язують цитозоль 

з мембранами, беручи таким чином участь у Ca
2+

-залежних 

мембранних процесах. У рослинах анексини часто є 

багатофункціональними й задіяними в багатьох фізіологічних 
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процесах. Їх вважають регуляторами організації мембран, трафіку 

проходження іонів крізь мембрани та активності ферментів. 34-кД 

анексин з волокна бавовни, що інгібує активність синтетази 

калози, є ферментом, локалізованим на плазматичній мембрані, 

тоді як анексини кукурудзи асоційовані з активністю АТФаз 

[Clark, Roux, 1995], хоч ця інформація і потребує 

експериментального уточнення.  

Наведені спостереження дозволяють припустити, що 

анексини в рослинах виявляють свою дію регулюючи активність 

ферментів. Даний момент є цікавим тому, що активність АТФаз 

також може бути повязана з СХДГ (див. Взаємодія СХДГ і АТФаз). 

Природний анексин здатний взаємодіяти in vitro з ліпідами 

(СХДГ та, можливо, ФІ), локалізованими на зовнішній мембрані 

оболонки хлоропласта. В присутності 2 мM Ca
2+

 увесь анексин був 

фіксований на везикулах, які вміщували ФІ, ФГ або СХДГ, і тільки 

частина фіксованої речовини була зв’язана МГДГ та ДГДГ. У 

присутності 500 мкM Ca
2+

 більш ніж 50% білка булo зв’язанo на 

везикулах із фосфатидилхоліну (ФХ) з ФІ та ФХ/СХДГ. Везикули 

з ФХ /ФГ також взаємодіяли з анексином при цій концентрації 

кальція, але відсоток зв’язаного протеїну був нижчим, ніж для ФІ 

та СХДГ. Не було помічено будь-якої взаємодії з МГДГ та ДГДГ. 

У присутності 100 мкM Ca
2+

 анексин був ще здатним зв’язуватися 

везикулами з ФХ/ФІ, ФХ/СХДГ та ФХ/ФГ, але порівняно з тим, 

що спостерігалося при концентрації Ca
2+ 

500 мкM, значно менше 

протеїну асоціювалося з везикулами з ФХ/ФГ. Таким чином, 

природний цитозольний анексин in vitro виявляє вищу 

спорідненість до СХДГ та ФІ [Seigneurin-Berny et al., 2000]. 

Також наявна інформація щодо взаємодії СХДГ та фактора 

Ріске в структурах cyt b6f [De Vitry et al., 2004]. Так, у 

Chlamydomonas ендогенний СХДГ взаємодіє через водневі зв'язки 

з білком Ріске Arg13 і Asn17 і cyt f Lys272. Залишки Arg13 і Asn17 

є консервативними для комплексу протеїнів cyt b6 f та Ріске. 

Lys272 був ідентифікований як ключовий залишок у контролі 

синтезу cyt f [Choquet et al., 2003]. Тому припускають, що зона, 

відмежована ендогенним сульфоліпідом, протеїном Ріске і 

спіраллю cyt f, відіграє специфічну роль у контролі збирання cyt f. 

Автори вважають, що СХДГ залучений в оборот cyt f подібно 

до циклу D1, і порушують питання стосовно того, чи подібний 
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механізм лежить в основі участі СХДГ у синтезі обох субодиниць 

[De Vitry et al., 2004]. 

Результати вивчення впливу різних ліпідів тилакоїдів на 

ефективність відновлення cyt c в ліпосомах пластохінол-9 

(пластохінол-пластоцианін редуктаза) показали, що за відсутності 

негативно заряджених ліпідів (ФГ та СХДГ) реакція істотно 

гальмується і зупиняється через 2 - 3 хв, ймовірно, через 

скупчення ліпосом. Ці спостереження свідчать про те, що 

присутність заряджених ліпідів тилакоїдів (ФГ та СХДГ) є 

обов'язковою для успішної адсорбції cyt c мембраною [Kruk, 

Jemioła-Rzeminska, Strzałka, 2003].  

 

 

Роль СХДГ у функціонуванні ФС ІІ. 

 

 

СХДГ був виявлений у реакційному центрі ФС ІІ [Gounaris, 

Barber, 1985]. Останній містить у собі п’ять поліпептидів і лише 

два ацильні ліпіди, асоційовані з ним. Це МГДГ та СХДГ, причому 

перший - у більшій кількості.  

Вважається, що реакційний центр ФС II асоційований з 

ліпідами специфічних молекулярних видів. Так, наприклад, 

пальмітинова (16:0), стеаринова (18:0) та олеїнова (18:1) жирні 

кислоти утворюють більшу частину присутнього в реакційному 

центрі СХДГ [Barber, Gounaris, 1986]. Антитіла, спрямовані на 

ДГДГ та СХДГ, реагують виключно з гетеродимером D1/D2 

комплексу ФС ІІ у хлоропластів тютюну дикого виду та двох 

хлорофільних мутантів.  

Було встановлено, що зв'язані СХДГ та ДГДГ локалізовано 

як простетичні групи на поверхні гетеродимеру D1/D2 (66 кДа) 

реакційного центру ФСІІ [Vijayann et al., 1998]. Проте поліпептид 

D1, ізольований з ціанобактерії, реагує лише з антитілами, 

специфічними до ФГ та -каротину, але не МГДГ та СХДГ 

[Siegenthaler, 1998]. Таким чином, можливо, що СХДГ утримують 

димер у комплексі [de Kruijff et al., 1998].  

Також було виявлено, що СХДГ лишається основним ліпідом 

після обробки галакто- й фосфоліпазами світлозбираючого 

комплексу ФС ІІ [Krupa, 1987] з домінуючим залишком 

пальмітинової кислоти [Sigrist, 1988]. Вважають, що жорстка 
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конформація ліпідної молекули сприяє взаємодії та зв язку між 

компонентами комплексу, а також стабілізує третинну структуру. 

СХДГ може стабілізувати необхідну третинну структуру, 

дозволяючи ефективну взаємодію компонентів світлозбираючого 

комплексу ФС ІІ [Tremolieres, Siegenthaler, 1998].  

Проте, з іншого боку, дані, репрезентовані Мурата зі 

співробітниками [Murata et al., 1990], свідчать про те, що єдиний 

ліпід, виявлений у реакційному центрі ФС ІІ, був МГДГ, високо 

насичений завдяки присутності залишків міристинової, 

пальмітинової та стеаринової кислот. Стрижневий комплекс ФС ІІ 

вміщував галактоліпіди та ФГ, тоді як мембрани ФС ІІ мали в 

своєму складі і СХДГ. Вищезгадані дослідники вважають, що 

СХДГ не бере істотної участі у функціонуванні ФС ІІ. У 

нефотосинтезуючих тканинах функцію цієї речовини пов язують з 

АТФазами [Kuiper, 1972; Ramani, Zorn, Papenbrock, 2004; Debez et 

al., 2005]. 

Результати дослідження Nicotiana tabacum показали, що 

ізольований пептид D1 був зв’язаний з МГДГ, ФГ та СХДГ у 

молярному співвідношенні 1:3:17. Імунологічний аналіз виявив, 

що ізольований димерний D1 позитивно реагує із сироваткою до 

МГДГ, СХДГ, ß-каротину та віолоксантину.  

Згідно з даними аналізу ліпідів, світлозбирачий комплекс ФС 

ІІ (СЗК II) Nicotiana tabacum має у зв’язаній формі три молекули 

МГДГ, одну молекулу ДГДГ, одну молекулу ФГ та одну молекулу 

лютеїну. Сироватка до ДГДГ,  СХДГ та ксантофілів, головним 

чином лютеїну та неоксантину, виявляла позитивну реакцію 

тільки в разі ―загальних‖ препаратів ФС ІІ [Gasser at al., 1999]. 

 

 

Роль СХДГ у функціонуванні СЗК ІІ. 

 

 

Відмічено [Krupa et al., 1987], що СХДГ був мажорним 

ліпідом СЗК ІІ після обробки його галакто- та фосфоліпазами. 

Зважаючи на те, що від 20 до 25% комплексу лишалося у формі 

олігомеру, було вирішено, що СХДГ приймає участь у стабілізації 

СЗК ІІ.  

Результати роботи Сігріст з колегами [Sigrist at al., 1988] 

показали, що СЗК ІІ Chlamydomonas reinhardtii були збагачені 
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СХДГ-пальмітатом. Зважаючи на те, що 40% СХДГ тилакоїдів 

міцно зв’язано з СЗК ІІ, розраховано, що кожен СЗК ІІ-апопротеїн 

є асоційованим з двома молекулами СХДГ, зв’язаними виключно 

гідрофобними взаємодіями.  

Високий ступінь насиченості зв’язаного СХДГ (75% 

пальмітат; 50% діпальмітоїл-СХДГ) спрощує взаємодію між цією 

речовиною та білком. Було також показано [Remy et al., 1982] 

наявність збагаченості олігомерної форми СЗК ІІ як СХДГ, так і 

ФГ. Мономерізація комплексу викликала втрату ФГ, але не СХДГ 

[Rawyler, Siegenthaler, 1980; Tremolieres et al., 1981]. Останній 

може грати роль організатора правильної третинної структури, 

таким чином забезпечуючи взаємодію між компонентами СЗК ІІ. 

 Міжмолекулярні гідрофобні взаємодії СХДГ та поліпептиду 

з ММ 25кДа [Radunz, 1984], для якого характерне високо 

специфічне включення фосфату, дозволяють припустити, що 

СХДГ бере участь у регуляції розподілення енергії світла між 

двома фотосистемами через фосфорилювання мобільних антен 

[Larsson, Andersson, 1985]. Крім того, існує припущення стосовно 

ролі СХДГ в димеризації стрижневого комплексі ФС ІІ. 

Низькомолекулярний протеїн PsbH димеру стрижневого 

комплексу ФС ІІ містить кластер позитивно заряджених груп, 

локалізованих на стромальній поверхні його трансмембранної 

спіралі [Kruse et al., 2000]. Ця зона може бути сайтом зв’язування 

ФГ та реверсивного N-термінального фосфорилювання [Michel et 

al., 1988]. Тому здається цілком вірогідним припущення щодо 

можливості СХДГ заміняти ФГ у процесах димеризації в умовах 

фосфатного голодування. 

Проте результати дослідів з вирощуванням Chlamydomonas 

reinhardtii в умовах сульфурного або фосфатного обмеження 

показали, що зниження рівня ФГ не було таким істотним, як 

зменшення вмісту СХДГ в умовах дефіциту сульфура. Ці дані 

свідчать про якусь важливу роль ФГ, яку не може виконувати 

СХДГ [Hagio et al., 2000; Sato et al., 2000]. З іншого боку відомо 

про накопичення СХДГ в умовах фосфатного дефіциту. Таким 

чином, вірогідно, що СХДГ здатний підміняти ФГ (щонайменше 

частково) в умовах обмеженого надходження фосфору  

Суперечливими є й результати дослідів з мутантами. Так, у 

дефіцитного за СХДГ мутанта Chlamydomonas reinhardtii hf2 
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спостерігали зниження активності ФС ІІ при незначному впливі на 

ФС І.  

Аналіз ліпідного складу хлорофіл-білкових комплексів 

батьківських форм виявив локалізацію СХДГ у стрижневому 

комплексі ФС ІІ та в двох групах світлозбираючого комплексу ФС 

ІІ, але не в ФС І. Ці дані дозволяють припустити, що СХДГ є 

відповідальним за активність ФС ІІ через асоціацію зі стрижневим 

та світлозбираючим комплексами ФС ІІ [Sato et al., 1995]. У 

дефіцитного за СХДГ мутанта Rb. Sphaeroides відношення 

компонентів електронно-транспортного ланцюга та швидкості 

передачі електрона за циклічним типом не змінювалося [Benning et 

al., 1993; Benning, 1998].  

Аналіз дефіцитного за СХДГ мутанта Synechococcus sp. 

PCC7942 також виявив відсутність значних змін у біохімії 

фотосинтетичного виділення кисню. Це вказує на те, що даний 

ліпід не є основною складовою оксидази води або стрижневого 

комплексу ФС ІІ, але зменшення інтенсивності росту в умовах 

обмеженого постачання фосфату свідчить на користь гіпотези про 

здатність СХДГ замінювати аніонні фосфоліпіди [Guler et al., 

1996]. 

 

 

Взаємодія сульфоліпідів та АТФ-синтаз.  

 

 

У деяких випадках взаємодія СХДГ і АТФаз може бути дуже 

сильною, зважаючи на здатність насичених молекул СХДГ 

асоціюватися з очищеним комплексом CF0-CF1 [Pick et al., 1985]. 

Видалення СХДГ викликало інактивацію протеїнового комплексу, 

тому було висловлено припущення, що цей ліпід є інтегральною 

частиною останнього. Використання ж антитіл дозволило 

припустити, що в безпосередній близькості до CF1 присутні у 

великій кількості та організовані в домени СХДГ та МГДГ [Haase 

et.al., 1993].  

Два електронейтральні галактоліпіди - МГДГ та ДГДГ та два 

аніонні ліпіди - СХДГ та ФГ приєднані до великих - та -

субодиниць зпаровуючого комплексу. Припускають також, що 

ліпіди, утворюючи бішар мембран тилакоїдів, також 
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приєднуються до великих субодиниць комплексів CF1 з виступом 

з мембрани в строму [Haase et al., 1993]. 

 В інших роботах дослідники дійшли висновку, що ліпідні 

компоненти захищають комплекс CF1 від холодової інактивації, 

при чому СХДГ був найбільш ефективним; фосфоліпіди були 

також ефективними, але в меншій мірі, ніж галактоліпіди. Цікаво, 

що F1 мітохондрій також захищався фосфоліпідами та СХДГ, але в 

рівній мірі [Bennun, Racker, 1969; Livn, Racker, 1969]. 

Схоже на те, що СХДГ в коренях та нефотосинтезуючих 

тканинах також є задіяним у функціонування АТФази. Так, було 

виявлено, що активність надосадової фракції АТФази коренів 

квасолі, екстрагованої ацетоном, може бути відновлена 

найкращим чином за допомогою додання ліпідів, особливо СХДГ 

[Kuiper, 1972].  

Так, активність ферменту Q10, реконструйованого ФХ, 

дорівнювала 1.3, у той час як реконструйованого СХДГ - 2.1 

порівняно з 2.4 для нормальної АТФази. П.Кайпер [Kuiper, 1972] 

припускав, що зміна заряду ліпідів, викликана зміною 

температури, може ініціювати температурну відповідь АТФази in 

vivo.  

Поверхневий заряд цвітеріонних ліпідів може варіювати під 

впливом різних блокувальних речовин та пакувального ефекту 

вуглеводневих ланцюгів. Коли кислі ліпіди стають домінуючими, 

поверхневий заряд може змінюватись у негативному напрямі. 

Домінування сильних негативних зарядів на поверхні може бути 

передумовою для прив язки високорухливих одновалентних 

катіонів Na
+
 та K

+
, необхідних для функціонування 

ліпопротеїнових комплексів [Kylin, 1972].  

Результати нещодавніх експериментів показали, що F-

ATФaзи, локалізовані в хлоропластах та мітохондріях, 

збільшували активність корельовано до концентрації NaCl у 

живильному середовищі в Aster та (менш істотно) у Sesuvium. Це 

явище супроводжувалося значним зростанням вмісту СХДГ у 

даних рослин. Автори пов’язують таке зростання вмісту СХДГ зі 

стабілізацією комплексів АТФаз та ФС ІІ [Ramani, Zorn, 

Papenbrock, 2004; Debez et al., 2005]. 

Наведена інформація підтверджує припущення щодо 

стабілізації та активації комплексів АТФаз. Таким чином, 

зважаючи на те, яка кількість метаболічних процесів та 



 42 

адаптивних реакцій має перебіг з участю АТФаз, можно уявити 

розміри участі СХДГ у цих процесах.  

 

 

Сульфоліпід та активність ферментів.  

 

 

Вважають, що сульфурвмісні гліколіпіди можуть взаємодіяти 

з протеїнами, таким чином підтримуючи їх каталітичну активність 

[Gounaris, Barber, 1985]. Ця асоціація відбувається, можливо, через 

електростатичні взаємодії негативної (сульфонатної) групи 

гліколіпідів та позитивних зарядів протеїнів. 

У кількох експериментах показана регуляторна роль СХДГ в 

активності ензимів. Так, наприклад, ліпідна активація фосфоліпази 

A2 (PLA2) була дозозалeжною, при цьому більш насичені види 

СХДГ виявилися менш ефективними. Активація починалася за 

дуже низькому вмісту СХДГ, але підвищення концентрації не 

викликало подальшого збільшення активності.  

Згідно з визначенням внутрішньої флуоресценції для 

вивчення конформаційних змін протеїнів при субстратному або 

лігандному зв’язуванні, інтенсивність флуоресценції 

панкреатичної PLA2 свині критично збільшувалася внаслідок 

додавання СХДГ. Це було інтерпретовано як перехід від 

неактивного до гіпотетично активного стану ензим-бішарового 

комплексу [Vishwanath et al. 1996].  

Активність іншого ферменту ліпідного метаболізму UDP-

галактозо:діацилгліцерол галактозил трансферази також 

збільшувалась під впливом дії негативно заряджених ліпідів - ФГ 

(найбільше), ФІ та СХДГ [Coves et al., 1988; Li et al., 1997]. З 

іншого боку, було показано, що аніонні ліпіди (ФГ та СХДГ) 

можуть асоціюватися з ізольованою хлорофілазою, таким чином 

інактивуючи її. Інтенсивність цієї інактивації залежить від pH та 

іонної сили реакційного середовища та може бути реверсована 

бівалентними катіонами [Lambers, Terpstra, 1985].  

Крім того, Д.Ді Баччіо з колегами [Baccio et al., 2002] вважає, 

що аніонні ліпіди СХДГ та ФГ здатні взаємодіяти з основними 

протохлорофілід оксидоредуктазними комплексами, стабілізуючи 

таким чином структуру проламелярного тіла.  



 43 

На додаток, гальмівну активність агрегованого СХДГ 

спостерігали в дослідах з -глюкозидазою. Деацильовані похідні 

СХДГ не викликали інгібування, і тому припустили, що 

гідрофобні ланцюги СХДГ необхідні для агрегації та взаємодії з 

гідрофобним сайтом ферменту. ―Змагання‖ між СХДГ та ДГДГ у 

змішаних міцелах зменшує доступ СХДГ до -глюкозидази й 

пригнічує інгібування [Kurihara et al., 1996, 1997]. 

Іншою властивістю СХДГ є активність щодо ВІЛ [Gustafson 

et al., 1989]. Екстракти СХДГ та сульфохіновозилмоноацил-

гліцеролу (СХМГ) з нижчих рослин виявили здатність до 

гальмування ДНК полімераз  та  in vitro та були ефективні як 

антинеопластичні агенти. СХДГ та СХМГ з довшими ланцюгами 

були більш активними, ніж з короткими, особливо СХМГ, який 

вміщував залишки С18 кислот. Спектр 
1
H NMR природного СХДГ 

був більш подібним до синтетичного (2S)-SQDG, ніж до (2R) 

аналога. Обидва ізомери були ефективними щодо ДНК полімерази 

 та . ДНК полімераза  була неконкурентно інгібована. Як 

СХМГ, так і СХДГ були ефективні як антагоністи матриця-

праймер зв’язування ДНК та нуклеотид-субстратного зв’язування 

ДНК полімерази [Hanashima et al., 2000, 2001]. 

Результати інших досліджень показали, що СХДГ, 

ізольований з морської червоної водорості Gigartina tenella 

гальмував дозозалежно ДНК полімерази еукаріотів та ВІЛ-

реверсивну транскриптазу типу 1 [Ohta et al., 1998]. Хімічно 

синтезовані СХМГ та СХДГ були також випробувані на 

гальмування ДНК полімерази ссаваців in vitro з використанням 

лінії клітин раку людини. Останні були заблоковані в ранній S-

фазі, що дозволяє припустити блокування СХМГ та СХДГ 

першого кроку реплікації ДНК внаслідок інгібування ДНК 

полімерази, можливо, типу .  

Флуоресцентний аналог СХМГ був локалізований в ядрі та 

його поверхні, але зв’язуючий сайт, вірогідно, не був 

ДНК/хроматином. Це дозволяє вважати, що СХМГ та СХДГ 

можуть взаємодіяти з молекулами, локалізованими поблизу 

ДНК/хроматину та на поверхні ядра [Ohta et al., 2000]. Було 

виявлено, що спосіб інгібування цими речовинами ДНК 

полімерази та вірусної реверсивної транскриптази (HIV RT) був 

конкурентним з праймером матриці ДНК і неконкурентним із 

субстратом деокситимідин трифосфатом.  
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В обох випадках потрібна цілісна молекулярна структура для 

гальмування, здатність до якого втрачалась через втрату 

сульфонатної групи в шостій позиції кільця гексози [Loya et al., 

1998; Ogawa et al., 1998]. 

 

 

Сульфоліпід та деепоксидація віолаксантину. 

 

 

Загальновідомо, що при поглинанні фотосинтетичним 

апаратом надлишку світла, потрібного для насичення фотосинтезу, 

утворюється синглетний кисень і ФСІІ отримує необоротні 

фотооксидні пошкодження [Voss et al., 1992; Telfer et al., 1994; 

Melis, 1999].  

Каротиноїди відіграють ключову роль у захисті 

фотосинтетичного апарату від токсичної дії світла. Серед всіх 

ксантофілів тільки зеаксантин акумулюється під дією 

надлишкового світла за рахунок деепоксидації існуючого 

віолоксантину в так званому ксантофіловому циклі [Eskling et al., 

1997].  

Зеаксантин є добре відомим за своєю роллю гасника 
1
Chl* та 

термального розсіювача надлишкової енергії (NPQ) [Müller et al., 

2001]. Також він, маючи 11 кон’югованих подвійних зв’язків, є 

ефективним гасником 
3
Chl*, 

1
O2* та вільних радикалів і, крім того, 

сприяючи розсіюванню енергії в світлозбираючих комплексах, 

може захищати від фотооксидного стресу (через безпосередньє 

гасіння 
1
O2*) та вільних радикалів у мембрані тилакоїду, таким 

чином упереджуючи накопичення пероксидів ліпідів [Havaux, 

Niyogi, 1999; Havaux et al., 2000]. У рослинах реакція 

деепоксидації каталізується віолаксантин деепоксидазою (ВДЕ).  

ВДЕ є 43-kD нуклеокодованим протеїном, що локалізується в 

люмені тилакоїду [Bugos, Yamamoto, 1996]. Відомо, що для 

оптимальної активності цього ферменту необхідна присутність 

головного ліпіду тилакоїдів МГДГ як кофактора [Webb, Green, 

1991]. З’ясовано, що очищений віолаксантин не є прийнятним 

субстратом для ВДЕ доки він не є суспендованим з МГДГ 

[Yamamoto et al., 1974]. Більш того, для набуття активності ВДЕ 

сама вимагає абсорбованого МГДГ у невеликих кількостях 

[Yamamoto, Higashi, 1978]. ВДЕ та зеаксантин розглядають як 
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членів родини ліпокалінів. Вони є першими ліпокалінами, 

ідентифікованими в рослинах, і є унікальними тому, що також 

мають каталітичну активність [Bugos, Hieber, Yamamoto, 1998]. 

З іншого боку, вищий рівень ВДЕ-незалежного перетворення 

віолаксантину спостерігали, коли ксантофіл був інкорпорований в 

ліпосоми, зроблені з ФГ або СХДГ, -  лишалося близько 30 та 17% 

початкової концентрації віолаксантину відповідно.  

Подібний результат може бути досягнутий і з використанням 

МГДГ, але тільки в тому випадку, коли в етанольному розчині при 

барботуванні нітрогеном утворюються великі агрегати молекул 

МГДГ [Latowski, Kostecka, Strzałka, 2000]. Імовірно, МГДГ 

потрібний для діяльності ВДЕ не як галактоліпід, а як 

небішаровий ліпід, який формує обернені гексагональні 

структури. Такі структури, утворені МГДГ і ФЕ ефективні в 

підтриманні ферментативної діяльності ВДЕ [Latowski, Åkerlund,| 

Strzałka, 2004]. 

Таким чином, ліпіди й СХДГ, зокрема, можуть бути 

важливими чинниками в захисті рослини від надлишкового світла.  

 

 

Роль сульфоліпідів у транспорті білків.  

 

 

Відомо, що транзитні пептиди, багаті на лужні амінокислоти, 

потрібні для спрямовування і переміщення протеїнів у хлоропласт 

[Keegstra, Cline, 1999]. Ця властивість, можливо, пояснює їх 

взаємодії з кислими ліпідами та ефективну інсертацію в моношари 

ФГ, СХДГ і МГДГ [de Kruijff et al., 1998]. 

 Вважають, що аніонні ліпіди є найсильнішими 

детермінантами для інсертації протеїнів. Так, наприклад, 

транзитні пептиди малої субодиниці Rubisco (SSU) [van’t Hof et 

al., 1991] і фередоксин (Fd) [van’t Hof et al., 1993; Pilon et al., 1995] 

взаємодіють з МГДГ, СХДГ і ФГ, тоді як транзитний пептид 

протеїну toc75 зовнішньої мембрани оболонки хлоропласта 

істотно інсертується тільки в негативно заряджені ліпіди 

хлоропласта, СХДГ та ФГ.  

Проте, результати експериментів виконаних з метою 

встановлення, які взаємодії з ліпідами були важливіші - 

електростатичні чи гідрофобні, - показали, що інсертація протеїнів 
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в моношари загальних екстрактів ліпідів зовнішньої мембрани 

оболонки хлоропластів не гальмувалася солями у високій 

концентрації (маскуючій негативні заряди аніонних ліпідів).  

Отже, гідрофобні взаємодії, вірогідно, є домінуючими. 

Подібне уявлення може бути реальним і для взаємодії пептидів, 

що відповідають різним регіонам транзитної послідовності малої 

субодиниці рібулозобі(с)фосфат карбоксилази з ліпідами 

зовнішньої мембрани [van’t Hof et al., 1991].  

У перебігу взаємодії з мембранними ліпідами в малих 

уніламелярних везикулах послідовності транзитного пептиду 

можуть піддаватися випадковим трансформаціям типу кільце-

спіраль [Horniak et al., 1993]. Аніонні ліпіди подібно до ФГ або 

СХДГ є потужними прискорювачами утворення -спіралей. Вони 

можуть перевести в спіральну конформацію аж до 50% 

поліпептиду.  

Локалізація ініційованих -спіралей у межах цілого пептиду 

не відома. Єдина наявна публікація стосується транзитного пептиду 

фередоксину Chlamydomonas reinhardtii, де Дж-M.Ланселін з 

колегами [Lancelin et al., 1994] доводять, що -спіраль 

локалізується в N-терміналі. Згідно із запропонованою моделлю 

синтезований попередник взаємодіє спочатку через його транзитну 

послідовність зі зверненими до цитозолю доменами ліпіду в 

зовнішній мембрані.  

Вважають, що C-термінал транзитної послідовності взаємодіє 

з аніонними ліпідами, тоді як N-термінал - преференційно зі 

специфічним МГДГ хлоропласта. Ці взаємодії завершуються 

інсертацією обох доменів у шар ліпідів.  

Окрім цього, було продемонстровано in vitro, що імпорт 

синтезованих у цитоплазмі протеїнів в хлоропласти вимагає участі 

F-ATФаз [Pain, Blobel, 1987], які, у свою чергу, є СХДГ-з’вязаними 

ферментами. 

 

 

Зміни сульфоліпідів в умовах фосфорного голодування.  

 

 

Як було сказано вище, підтримування певного рівня аніонних 

ліпідів у клітинних мембранах є дуже важливим для організму. 

При цьому нестача фосфатів викликає зміни складу ліпідів. 
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Фосфор – необхідний елемент мінерального живлення, 

нестача якого часто гальмує ріст і розвиток рослин. В умовах 

обмеженого вмісту фосфору рослини зазнають істотних змін у 

структурі мембран; крім того, деякі дані свідчать про те, що 

нестача фосфору змінює ліпідний склад у ціанобактерій, а також у 

різних органах рослин [Raghothama, 1999].  

Перш за все, слід згадати про експресію генів в умовах 

фосфатного голодування. Відомо, що приблизно 7% генів (44 

гени), що реагують на неорганічні фосфати, включаються в 

ланцюги біосинтезу ліпідів.  

Переважна більшість цих генів відповідають за кодування 

ферментів, які беруть участь у розщепленні фосфоліпідів та 

синтезі галакто- і сульфоліпідів [Misson et al., 2005]. Гени, які 

задіяні в поступовому розщепленні ДАГ для синтезу 

галактоліпідів (МГДГ, ДГДГ), повністю активуються на ранній 

стадії фосфатного голодування. Два ферменти МГД1 і ДГД1 

синтетази забезпечують основну частину галактоліпідів в 

хлоропластах і фотосинтезуючих тканинах. 

 Висока активність МГД2/3 і ДГД2 синтетаз проявляється в 

умовах обмеженого недостатністю фосфатів росту, а також у 

нефотосинтезуючих тканинах [Benning, Ohta, 2005]. Внаслідок 

нетривалої нестачі неорганічного фосфату спостерігали чотири-, 

десятиразову депресію генів, що кодують МГДГ синтетазу (MGD2 

і MGD3). Відповідно експресія DGD1 і DGD2, які кодують ДГДГ 

синтетазу, стала більш тривалою при середньому та 

довготерміновому дефіциті неорганічних фосфатів [Misson et al., 

2005].  

Хоча вважається, що ДГД1 вибірково діє тільки на молекули 

МГДГ з жирними кислотами С18 в двох позиціях in vivo, ДГД2 

реагує на МГДГ з жирною кислотою С16 у позиції sn-1 і жирною 

кислотою С18 - у позиції sn-2 [Kelly, Froehlich, Dormann, 2003], 

тобто на ліпідну частинку, яка частіше всього формується в 

умовах фосфатного голодування у Arabidopsis thaliana [Hartel, 

Dormann, Benning, 2000].  

Таким самим чином під час довго- і середньотривалого 

фосфатного голодування були активовані гени, що кодують УДФ-

глюкозо-4-епімеразу, яка перетворює УДФ-глюкозу в УДФ-

галактозу (попередник галактоліпідів) і УДФ-галактозо-4-

епімеразу (бере участь у біосинтезі СХДГ).  
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Аналогічно гени, що кодують УДФ-сульфохіновозосинтетазу 

та УДФ-сульфохіновозил:діацилгліцерол сульфохіновозил 

трансферазу, демонстрували дострокову тривалу індукцію в 

умовах фосфатного голодування. Це підтвердилося чотириразовим 

збільшенням рівня СХДГ у листках, які зазнавали фосфорного 

голодування в умовах нестачі неорганічних фосфатів [Misson et 

al., 2005]. 

 Васакі із співробітниками [Wasaki et al., 2003] засвідчили 

активацію УДФ-галактозо-4-епімерази і пригнічення УДФ-

глюкозо-4-епімерази. Це означає, що рівновага УДФ-галактози і 

УДФ-глюкози зумовлює збільшення рівня УДФ-глюкози, і це 

може слугувати джерелом субстрату сульфохіновози.  

Гени SQD1 і SQD2 кодують білки, включені в біосинтез 

сульфоліпідів. Експресія цих генів зростає у рослин в умовах 

фосфатного дефіциту [Essigmann et al., 1998; Yu et al., 2002; 

Hammond et al., 2003; Wasaki et al., 2003]. 

Протягом фосфатного голодування загальний вміст 

фосфоліпідів знижується, і останні замінюються на 

нефосфорвмісні ліпіди, такі, як гліколіпіди, необхідні для 

нормального функціонування мембран і підтримання процесу 

фотосинезу. Заміщення й утилізація фосфоліпідів в умовах 

фосфорного голодування сприяють вивільненню неорганічних 

фосфатів із фосфоліпідних кінцевих груп, забезпечуючи таким 

чином додаткове джерело фосфору [Yu et al., 2002; Andersson et 

al., 2003]. 

Існують чисельні докази одночасного зростання вмісту ДГДГ 

і СХДГ при зниженні рівня ФГ і МГДГ. Такі явища відзначено для 

фотосинтезуючих бактерій [Benning et al., 1993; Guler et al., 1996], 

Chlamydomonas reinharditti [Sato et al., 2000b) і A. thaliana 

[Essigmann et al., 1998].  

Зокрема, в умовах обмеженого доступу до джерел сірки і 

фосфору зменшився рівень кислих ліпідів СХДГ і ФГ у 

хлоропластах Chlamydomonas reinhartdtii. При цьому зниження 

вмісту одного кислого ліпіду супроводжувалося зростанням 

іншого, що зумовило підтримання певного загального рівня 

кислих ліпідів мембран хлоропластів.  

Ріст в умовах нестачі сірки і фосфору впливав на зміну 

вмісту цих кислих ліпідів. Так, якщо клітини росли в умовах 

сірчаного голодування, вміст СХДГ знижувався, тоді як кількість 
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ФГ зростала вдвічі відносно зменшення рівня СХДГ, що, загалом, 

не впливало на сумарний вміст двох даних ліпідів. 

Як було зазначено вище, у СХДГ-дефіцитних мутантах 

постійна кількість негативно заряджених ліпідів підтримувалася за 

рахунок збільшення рівня ФГ [Benning 1998; Sato et al., 1995; 

Selstam, 1998]. У клітинах з нестачею фосфору відзначено 

зниження рівня ФГ на 40%  паралельно з одночасним зростанням 

рівня СХДГ, що знову ж таки призводило до практично 

незмінного загального вмісту кислих ліпідів [Sato et al., 2000]. 

Проте, СХДГ-дефіцитний мутант R. sphaeroides в умовах 

фосфатного голодування переставав рости набагато раніше, ніж 

дикий тип. У дикого типу ФГ був замінений на межуючий 

аніонний гліколіпід СХДГ. Подібна адаптація неможлива для 

мутантів з дефіцитом СХДГ [Benning, 1998]. 

У pgsA-мутанта (дефектного щодо біосинтезу ФГ) 

ціанобактерії Synechocystis sp. PCC6803 показано значне зростання 

вмісту СХДГ у ФС ІІ порівняно з диким видом при незмінній 

кількості цього ліпіду в тилакоїдах [Sakurai et al., 2007]. Автори 

вважають, що функціональна роль СХДГ і ФГ розрізняється через 

відмінності в будові сульфохіновози і фосфатних груп. Однак 

вони припускають, що через наявність у молекул СХДГ і ФГ 

негативних зарядів при нейтральному pH  цілком можлива реакція 

останніх з компонентами суперкомплексних білкових кофакторів 

тилакоїдних мембран; це робить важливою їх структурну роль у 

даних комплексах [Sakurai et al., 2007].  

Результати експериментів з мутантом Synechocystis (з 

дефектними генами cdsA або pgsA) показали, що ФГ є важливим 

для росту клітин і необхідний для підтримки загального хлорофіл-

протеїнового рівня і нормальної діяльності комплексу ФС II [Sato 

et al., 2000]. 

Згідно з даними досліджень, проведених на Arabidopsis  

thaliana, яка росла на середовищі зі зниженим вмістом фосфатів, і 

на pho1-мутанті A. thaliana з порушеним транспортом фосфатів, 

кількість SQD1 мРНК і СХД1 білка швидко зростала як у мутанта 

pho1, так і у дикого виду в умовах дефіциту фосфатів. Незалежно 

від умов освітлення загальна кількість СХДГ і ФГ залишалася 

практично незмінною у мутанта pho1 порівняно з такою у дикого 

виду, що наводить на думку про особливо важливе значення 

загальної кількості негативно заряджених ліпідів. На тлі 
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ультраструктурних зрушень у мутантних тилакоїдів практично 

відсутні зміни у фотосинтетичному транспорті електронів, 

виділенні кисню та накопиченні енергії збудження в реакційних 

центрах фотосистем. 

Імовірно, нестачу ФГ можна хоча б частково компенсувати 

іншим аніонним ліпідом, у даному випадку СХДГ [Hartel et al., 

1998]. Так, зокрема, виявлено 15-разове збільшення кількості 

SQD1 мРНК у дикого виду за наявності 0,01 мМ фосфату 

порівняно з аналогічними показниками у дикого виду за наявності 

1 мМ фосфату. Зростання відносної кількості СХДГ пропорційне 

до такого SQD1 мРНК і SQD1 білка.  

Наведені результати дають всі підстави вважати, що 

зниження внутрішньої концентрації фосфатів, незалежно від того, 

було воно спровоковане специфічною мутацією транспортування 

фосфатів у мутанта pho1 або ж обмеженням надходження 

фосфатів із зовнішнього середовища у дикого виду, призводить до 

збільшення експресії SQD1 у відповідь на зміну доступності 

неорганічного фосфату [Essigman et al., 1998]. 

Отже, дикорослий вид A. thaliana, вирощений в середовищі зі 

зниженим вмістом неорганічного фосфату, демонструє відповідне 

збільшення кількості нефосфатного СХДГ і ДГДГ з одночасним 

зниженням фосфоліпідного складу. Відносний вміст двох 

аніонних ліпідів ФГ і СХДГ вказує на їх зворотний взаємозв'язок з 

концентрацією фосфату в середовищі. 

Також було виявлено, що вміст МГДГ - попередника ДГДГ і 

найчисленнішого рослинного галактоліпіду - залишається 

приблизно сталим у мутантів dgd1, dgd1 /pho1 і pho1 A. thaliana. 

Кількість фосфоліпідів у pho1 зменшується, тоді як відповідна 

кількість СХДГ збільшується (від 1,2 моль% у дикорослого виду 

до 7,4 моль% у мутантів pho1) [Hartel, Dormann, Benning, 2000].  

Результати іншої роботи [Hammond, 2003] також свідчать про 

те, що експресія SQD1 у відповідь на фосфатне голодування 

зросла в 100 разів після вилучення фосфору. В листках Arabidopsis  

показано підвищену активність SQD1 після вилучення фосфору, 

яке було виявлене перед обмеженням росту внаслідок фосфорного 

голодування. Згідно з цим спостереженням, збільшення відносної 

кількості СХДГ, зумовлене дефіцитом фосфату, є, як мінімум, 

результатом активної регуляції транскрипції гена, залученого в 

біосинтез сульфоліпіду. Даний феномен дозволяє припустити 
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також, що аніонний СХДГ замінює аніонний ФГ серед інших 

регуляторів для підтримання функції тилакоїдних мембран на 

належному рівні [Essigmann et al., 1998].  

Результати дослідів А.Келлі й П.Дормана [Kelly, Dörmann, 

2002] свідчать про те, що головні зміни в листках Arabidopsis за 

умов фосфатного голодування полягали у зменшенні фосфоліпідів 

і супутньому накопиченні галактоліпіду - ДГДГ. Таким чином, 

було доведено, що не МГДГ, а УДФ-галактоза виступає донором 

галактози для синтезу ДГДГ, каталізованого ДГД2. Це є 

очевидним доказом існування УДФ-галактозозалежного синтезу 

ДГДГ у вищих рослин. 

Дані іншого експерименту показали істотне збільшення 

вмісту ДГДГ від 0,6 до 14,9 моль% і кількості СХДГ від 0,5 до 6,6 

моль% в коренях паростків Arabidopsis, вирощених за умов 

нестачі фосфату. Навпаки, відносні кількості ФХ і ФЕ 

зменшувалися від 33,8 до 21,8 і від 51,9 до 21,9 моль% відповідно. 

Ці результати наводять на думку про існування метаболічних 

шляхів, які активізуються в коренях Arabidopsis за умов 

фосфатного голодування, для утилізації фосфору фосфоліпідів 

(ФХ і ФЕ) і заміною їх на ДГДГ і СХДГ [Cruz-Ramırez et al., 2006]. 

У дослідженнях Дж.Джоухет [Jouhet et al., 2004] з колегами 

було виявлено, що зміна ліпідного складу ставала очевидною 

протягом двох днів. При цьому зменшення ФГ і ФХ 

компенсувалося відповідним збільшенням СХДГ і ДГДГ, оскільки 

при значному зниженні рівня фосфоліпідів ФХ і ДГДГ утворюють 

подібні подвійні ліпідні структури в мембранах.  

У листках рослин, вирощених за умов фосфатного дефіциту, 

спостерігалося зменшення вмісту всіх фосфоліпідів, окрім ДФГ, 

тоді як в коренях не було виявлено жодних відмінностей у складі 

фосфоліпідів, а тільки відзначалось істотне збільшення рівня 

ДГДГ. Цей факт підтверджує, що ліпідний склад листків є більш 

чутливим до нестачі фосфатів, ніж ліпідний склад коренів. 

Незважаючи на ранню індукцію МГД2 і МГД3, рівень МГДГ 

істотно не зростав навіть протягом довготермінового фосфорного 

дефіциту. Це може бути пов’язане із швидким перетворенням 

МГДГ на ДГДГ за участю ДГД1 і ДГД2, активність яких 

збільшувалася протягом довготермінової нестачі фосфору. Крім 

того, гени DGD1 і DGD2 проявили відмінне регулювання в 

коренях і листках, про що свідчить превалюючий біогенез ДГД2 
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ззовні пластид, а ДГД1 - у мембрані хлоропласта [Benning, Ohta, 

2005, Jouhet et al., 2004].  

На відміну від фосфатдефіцитного мутанта dgd1 [Hartel, 

Dormann, Benning, 2000], мутант dgd2 нездатний викликати 

індукцію молекулярних різновидів ДГДГ при фосфатному 

дефіциті. Це дає змогу припустити, що ДГД2 є відповідальним за 

біосинтез пулу ДГДГ в умовах фосфатного голодування [Kelly, 

Froehlich, Dormann, 2003; Misson et al., 2005].  

Загалом, як свідчать дані, МГД2/3 і ДГД2 мають умовне 

значення, коли рослини перебувають у стані фосфатного 

голодування, що призводить до біосинтезу нового пулу ДГДГ, 

який розподіляється від зовнішньої до внутрішньої мембрани 

хлоропласта. На шлях МГД2/3 - ДГД2 також можуть впливати 

інші екологічні чинники залежно від виду рослин [Bening & Ohta, 

2005]. 

Нове дослідження було проведене з нещодавно отриманим 

подвійним СХДГ- і ФГ-дефіцитним мутантом sqd2 pgp1-1, який 

несе структурний ген вмонтований у т-ДНК для синтезу СХДГ 

(СХД2) і точкові (локальні) мутації в структурному гені для 

синтезу ФГ (ФГФ1). У мутанта загальна фракція аніонних ліпідів 

зменшена приблизно на одну третину, що призводить до появи 

листків із зменшеним вмістом хлорофілу. Фотоавтотрофний ріст 

та передача електронів по електрон транспортному ланцюгу 

фотосистеми ІІ (ФС ІІ) у подвійного мутанта перебувають під 

серйозною загрозою. У нього спостерігається зміна структури 

листка, зменшення мезофілу та ультраструктурні зміни 

хлоропластів.  

Як вважають автори, отримані дані підтверджують висновок, 

що загальний вміст аніонних ліпідів тилакоїдів є лімітуючим для 

структурно-функціональної організації хлоропласта, зокрема 

найбільш критичними є рівні ФГ і СХДГ. Отримані дані також 

свідчать про заміну одного аніонного ліпіду іншим за умов 

фосфатного голодування [Yu, Benning, 2003].  

Результати дослідження 16-добових рослин пшениці, 

вирощених в умовах оптимального фосфатного живлення та його 

нестачі, показали, що нестача фосфату викликає поступове 

зменшення вмісту ФГ і МГДГ і паралельне збільшення кількості 

ДГДГ і СХДГ від першого до третього листка. Це свідчить про те, 

що чергування в ліпідному складі листків пшениці, спричинені 
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дефіцитом фосфату, пов’язані як з біосинтезом ліпідів, так і з 

деградацією ФГ. Зменшення вмісту ФГ в молодих листках 

відбувається переважно через нестачу фосфату для біосинтезу ФГ, 

у той час як у старих листках воно зумовлене деградацією ФГ. 

Автори вважають, що фосфорвмісні ліпідні компоненти, такі 

як ФК і ФХ, залучені до біосинтезу МГДГ і СХДГ. При цьому 

останній є кінцевим продуктом фотосинтетичного ліпідного 

синтезу, в той час як деякі молекули МГДГ використовуються для 

синтезу ДГДГ. Тому, якщо фосфат є обмежуючим чинником 

тільки для синтезу МГДГ, рівень МГДГ із збільшенням ДГДГ 

повинен зменшуватися [Yang, 2004]. 

Проте, деякі дослідники вказують тільки на зміни фосфо- і 

галактоліпідів в умовах дефіциту фосфору. Наприклад, результати 

вивчення полярних гліцероліпідів Arabidopsis  при фосфорному 

голодуванні показали, що зміни їх концентрацій у коренях були 

більш істотними, ніж у розеткових листках. За нестачі фосфатів у 

розеткових листках вміст ФХ, ФЕ та ФГ знижувався на 17, 30, і 

28%, тоді як у коренях - на 51, 65, і 49%, відповідно. Окрім того, 

рівень ДГДГ у коренях при фосфатному голодуванні зростав у 10 

разів, у той час як у розеткових листках - лише на 72%.  

Реакція коренів на фосфатне голодування відрізняється від 

реакції розеткових листків не лише темпами росту, але й 

швидкістю ліпідних змін. У коренях фосфатдефіцитних рослин 

концентрація загальних фосфоліпідів зменшувалася до 35 

нмоль/мг маси сухої речовини, у той час як концентрація загальної 

кількості галактоліпідів, зокрема МГДГ і ДГДГ, тільки 

збільшується до 8 нмоль/мг сухої речовини.  

Згідно зі зробленими авторами висновками, галактоліпіди 

кількісно не здатні заміняти фосфоліпіди в коренях, що було 

можливим для розеткових листків в умовах фосфорного 

голодування [Li, Welti, Wang, 2006].  
Результати іншого дослідження свідчать про те, що за нестачі 

фосфору в коренях вівса фосфоліпіди можуть замінюватися на 

ДГДГ, глюкозилцераміди і стеролглікозиди як в плазмолемі, так і 

в тонопласті. У плазмолемі підвищується активність фосфоліпази 

D-типу і фосфатази фосфатидної кислоти, що викликається 

дефіцитом фосфату [Andersson at al., 2005]. Дослідники вважають, 

що ці результати свідчать про відмінні реакції ліпази різних видів 
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рослин, їх органів (корінь, листок) та тканин залежно від стадії 

фосфорного голодування. 

Проте на підставі аналізу існуючої інформації можна зробити 

один висновок про підтримання балансу між аніонними та 

неаніонними ліпідами в умовах нестачі фосфору або сірки. Тому 

зменшення кількості одного кислого ліпіду супроводжується 

збільшенням вмісту іншого кислого ліпіду, що призводить до 

підтримання певного рівня кислих ліпідів у мембранах 

хлоропласту. ФГ і СХДГ можуть заміняти один одного, і це 

дозволяє організмам витримувати стресові умови, в яких біосинтез 

даних ліпідів порушений. При нестачі фосфатів регульований 

синтез СХДГ компенсує втрати ФГ, зберігаючи в такий спосіб 

аніонні властивості тилакоїдної мембрани [Frentzen, 2004]. 

 

 

 

ДОСЛІДЖЕННЯ СУЛЬФОЛІПІД-ДЕФІЦИТНИХ 

МУТАНТІВ 

 
 

Створення СХДГ-дефіцитних мутацій дало можливість 

вивчати функції СХДГ in vivo. Однак аналіз мутантів показав, що 

вимоги до кількості необхідного СХДГ є неоднаковими у різних 

фотосинтезуючих організмів. Так, нуль-мутант Rhodobacter 

sphaeroides, у якого внаслідок деструкції гена sqdB СХДГ 

відсутній повністю, продемонстрував такі ж самі параметри росту, 

як і водорость, що зростала в природних оптимальних умовах (150 

мкмоль м
-2

с
-1

). При цьому співвідношення різних компонентів у 

фотосинтетичному ланцюгу транспорту електронів, як і швидкість 

електронів під час їх циклічного перенесення, не змінювалися 

[Benning et al., 1993]. 

СХДГ-дефіцитний мутант Synechococcus sp. PCC7942 також 

продемонстрував такі ж самі параметри росту в оптимальних 

фототрофних умовах, як і дикий тип. Це дало підстави 

припустити, що СХДГ не є невід'ємним елементом оксигенного 

фотосинтезу. Інтенсивність виділення кисню як функція щільності 

протонного потоку була практично ідентичною у мутанта та 

дикого типу. Подібність спектрів випромінювання в результаті 

збудження хлорофілу а при дії світла з довжиною хвилі 440 нм 
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вказує на те, що ані зв’язування хлорофілу а з основними 

антенними протеїнами CP43 і CP47, ані передача енергії 

збудження до РЦ не зазнавали істотних змін.  

Дуже важливим для організму є підтримання певного рівня 

аніонних ліпідів у клітинних мембранах, оскільки зменшення 

вмісту ФГ внаслідок фосфатного голодування компенсувалося 

збільшенням вмісту СХДГ.  

Проте, СХДГ-дефіцитний мутант не міг відреагувати на 

зменшення рівня фосфатів таким же самим чином і зберігав 

високий вміст ФГ. Було зроблено висновок про те, що СХДГ не 

відіграє істотної ролі в оксигенному фотосинтезі. Водночас було 

висунуто припущення, згідно з яким СХДГ компенсує аніонні 

ліпіди в умовах фосфатного голодування [Guler et al., 1996].  

Однак, результати дослідження СХДГ-дефіцитного мутанта 

Chlamydomonas hf2 показали, що параметри росту мутанта 

зменшувались на 17%, ймовірно, через зниження фотосинтетичної 

активності на 22%. Ці автори пов’язують роль СХДГ у 

підтриманні активності ФСII через його сполучення з СЗКII-A і 

СЗКII-B [Sato et al. 1995]. 

Крім того, відзначено схильність до фотоінгібування у 

мутантів hf-2 за умов дії освітлення високої інтенсивності (більше, 

ніж 600 мкмоль м
-2

с
-1 

) протягом 30 хв [Minoda et al., 2001]. У 

мутанта hf2 рівень активності ФСII був на 42% нижчий за такий у 

рослин батьківських ліній, тоді як співвідношення хлорофілів a/b і 

швидкість транспорту електронів у ФСI залишалися практично 

незмінними.  

При високому рівні освітлення інтенсивність процесів у ФСII 

мутанта hf2 знижувалася, що свідчить про низьку активність РЦ 

ФСII. Таким чином, відсутність СХДГ зменшувала активність РЦ 

ФСII, однак на функціонування ФСІ і СЗКII значно не впливала. 

Знижена інтенсивність ФСII у мутанта hf-2, вірогідніше, могла 

бути результатом пошкодження реакційного центру ФСII, аніж 

наслідком зменшення розміру антени у ФСII чи зниження 

коефіцієнта корисної дії передачі енергії із СЗК ІІ до реакційного 

центру [Sato et al. 1995]. Оскільки спектроскопічні характеристики 

і стехіометрія пігментно-протеїнових комплексів мутантних 

організмів нічим не відрізнялися від таких у дикоростучих 

представників, було припущено, що СХДГ відіграє модулюючу 

роль у структурі ФСII, але не є її необхідним елементом.  
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Ліпідний аналіз показав, що СХДГ концентрувався не в 

комплексі ФСI, а в стрижневому комплексі ФСII (13,7 моль%) і в 

СЗК II двох типів (17,8 моль% в СЗК II-A і 23,6 моль% в СЗК II-B). 

Отже, СХДГ впливає на інтенсивність РЦ ФСІІ через зв’язування 

зі стрижневим комплексом ФСII, тоді як приєднання СХДГ до 

СЗК II може модулювати функцію РЦ ФСІІ тому, що ядро 

комплексу ФСII і СЗК II утворюють ФСII in vivo [Sato et al., 1995]. 

Проте, результати подальших досліджень свідчать про те, що 

знижена інтенсивність ФСII у мутантів hf-2 може бути відновлена 

інкорпорацією екзогенного СХДГ із зовнішнього середовища.  

З метою з'ясування, яка із складових СХДГ є важливішою 

для функціонування ФСII, обидві його частини були 

модифіковані: метильований СХДГ, в якого сульфоновий залишок 

сульфохіновози був метильований, та СХДГ з оксидованим 

цукром, де сульфохіновоза була відщеплена окисненням 

періодатом. Виявилося, що метильований СХДГ не впливав на 

інтенсивність ФСII у мутантів hf-2, тоді як СХДГ з оксидованим 

карбогідратом трохи її підсилював. 

 Було зроблено висновок, що сульфоновий залишок СХДГ 

міг бути важливішим для підтримання інтенсивності ФСII, ніж 

його цукрова складова, хоч обидві частини є необхідними для 

максимальної інтенсивності ФСII [Minoda et al., 2001].  

Цілком можливо, що процес зачіпає і специфічні центри 

зв’язування, оскільки відновлення повної інтенсивності ФСII 

досягається додаванням СХДГ у невеликій кількості до 

тилакоїдних мембран.  

Отже, конформаційна зміна комплексу ФСII може викликати 

зниження інтенсивності ФСII у мутанта hf-2 через відсутність 

зв’язку між СХДГ і комплексом ФСII. Також зниження 

інтенсивності ФСII може відбуватись і без конформаційних змін у 

білковому комплексі через зміни ліпофільного середовища з боку 

QB у комплексі ФСII. Як відомо, діурон інгібує інтенсивність 

ФСII, зв’язуючись з відносно гідрофобною «кишенею» QB, котрою 

закінчується потік електронів у ФСII. Враховуючи високу 

чутливість мутантів hf-2 до діурону, обмеження транспорту 

електронів на виході з комплексу ФСII може знизити 

інтенсивність усього процесу у ФСII, оскільки зміниться 

ліпофільне оточення «кишені» QB. Транспорт електронів, як 

правило, може піддаватися впливу негативних зарядів СХДГ і/або 
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ФГ, обидва з яких знаходяться в зоні локалізації комплексів ФСІІ 

[Minoda et al., 2002]. 

Результати наступної роботи авторів [Minoda et al., 2003] з 

мутантами hf-2 продемонстрували, що знижена інтенсивність 

процесів у останніх є результатом зменшення ефективності 

передачі електронів від води до тирозину Z, а не ефективності 

транспорту електронів від QA до QB. Не зважаючи на зміни в 

оточенні QB, транспорт електронів акцепторної частини ФСII не 

був змінений, отже, дефект має бути з боку донора. Ймовірно, 

конформаційні зміни комплексу ФСII, точніше поліпептиду D1, 

впливають на властивості атомів магнію у мутанта hf-2. Як 

наслідок, ефективність передачі електронів з магнію на тирозин Z 

зменшується.  

Поліпептид D1 (протеїн PSBA) є зв’язуючою ланкою QB і Z. 

Незвичні конформаційні зміни поліпептиду D1 у мутантів hf-2 

можуть викликати як збільшення передачі електронів на Z, так і 

підсилення спорідненості діурону [(3-(3,4-дихлорфеніл)-1,1-

диметилсечовина) - гербіцид, що інгібує фотосинтез] до QB. В 

умовах підвищеного освітлення мутанти hf-2 були більш 

чутливими до фотоінгібування, і відновлення відбувалося 

повільніше, ніж у дикого типу [Minoda et al., 2001].  

Поліпептид D1 реакційного центру ФСII, ймовірно, зазнав 

найбільш серйозних змін серед усіх модифікованих субодиниць 

мутанта hf-2. Отже, було зроблено висновок, що СХДГ бере участь 

у підтриманні конформації комплексів ФСII, зокрема поліпептидів 

D1, необхідних для перебігу всіх важливих процесів у 

Chlamydomonas.  

У недавніх роботах Н.Сато з колегами [Sato et al., 2003] було 

досліджено вплив СХДГ на структурні і функціональні 

властивості ФСII у СХДГ-дефіцитного мутанта Chlamydomonas 

reinhardtii і дикого типу. Отримані результати показали, що 

фізичні властивості комплексу ФСII були змінені внаслідок втрати 

СХДГ.  

При зростанні концентрації детергента (додецил β-D 

мальтозиду) до 2% у мутантів hf-2 зникав стрижневий комплекс 

ФСII внаслідок розпаду формуючих його субодиниць. Крім того, 

знижувалася здатність комплексу утримувати свої субодиниці 

разом, а чутливість ФСII до діурону та хлорметилсечовини 
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зростала через структурні зміни центру зв'язування QB, а не через 

зміни в структурі ліпідного середовища навколо центру.  

Інкубація дикого типу на світлі при 41
o
C не надто шкідливо 

впливала на активність ФСІІ, однак для мутантів hf-2 ефект був ще 

меншим. Інактивована темновою інкубацією в умовах 41
o
C до 

60% ФСII була відновлена наступним освітленням до 90% у 

представників дикого типу і тільки до 70% у мутантів hf-2. 

Наведені результати свідчать про необхідність присутності СХДГ 

для стабільної активності ФСII, який бере участь у відновленні 

ФСІІ через певні, залежні від світла механізми.  

В інших дослідженнях вивчали мутант Synechocystis sp. 

PCC6803, позначений як SD1, котрий був дефіцитним по СХДГ і 

потребував додаткового поповнення СХДГ для росту [Aoki et al., 

2004]. Він включав екзогенно внесений СХДГ не тільки в клітину, 

але й у мембрани тилакоїдів, цим самим підтверджуючи, що 

мутантам Synechocystis sp. PCC6803 притаманні деякі механізми 

включення ліпідів. Після переходу від умов додаткового внесення 

СХДГ до умов відсутності цієї речовини у мутантів SD1 було 

показано зменшення фотосинтетичної продуктивності та 

активності ФСІІ на підставі зростання чутливості хлорофілу ФСІІ 

до 3-(3,4-дихлорфеніл)-1,1-диметилуреату та атразину. Проте 

підтримання стабільної кількості цитохрому b559 і протеїну D1 

cвідчить про те, що комплекс ФСІІ зазнавав незначних змін. Ці 

дані узгоджуються з результатами, отриманими для C. reinhardtii.  

Протилежний ефект був відзначений для СХДГ-дефіцитного 

мутанта Synechococcus sp. PCC7942, який продемонстрував 

нормальний рівень активності ФСII з незначним впливом на її 

чутливість до дії гербіцидів. Тому автори стверджують, що СХДГ 

може підтримувати нормальну конформацію ділянки зв’язування 

QB і протеїну D1, беручи до уваги різні потреби ФСІІ у СХДГ, 

специфічні для різних видів ціанобактерій.  

Як було зазначено, у СХДГ-дефіцитних мутантів вміст 

негативно заряджених ліпідів був сталим при зростанні кількості 

ФГ [Benning, 1998; Sato, et al., 1995; Selstam, 1998]. З іншого боку, 

СХДГ відігравав важливу роль в умовах фосфатного голодування, 

коли у СХДГ-дефіцитного мутанта R. sphaeroides припинявся ріст 

набагато раніше, ніж у представника дикого типу. В організмі 

дикого типу ФГ був замінений на граничний аніонний гліколіпід – 
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СХДГ. Така адаптація виявилася неможливою для СХДГ-

дефіцитних мутантів [Benning, 1998].  

Для з’ясування молекулярних основ збільшення відносного 

вмісту сульфоліпідів у мутантів pho1 (фосфатний транспорт) 

представників дикого типу Arabidopsis  thaliana було позбавлено 

фосфату і досліджено кількість SQD1 мРНК і SQD1 білків 

[Essigmann et al., 1998].  

В умовах фосфатного голодування вміст SQD1 мРНК і SQD1 

протеїну як у pho1 мутантів, так і у представників дикого виду 

істотно збільшувався. Незалежно від умов освітлення загальна 

кількість СХДГ і ФГ у мутантів pho1 залишалася практично 

незмінною порівняно з такою у дикого виду. Це наводить на думку 

про те, що важливою є саме загальний вміст негативно заряджених 

ліпідів.  

Не зважаючи на зміни ультраструктури, мутовані тилакоїди 

практично не демонстрували відхилень у фотосинтетичному 

транспорті електронів, виділенні кисню та акумуляції енергії в РЦ 

під час збудження. Імовірно, нестачу ФГ можна хоч би частково 

компенсувати іншим аніонним ліпідом, у даному випадку СХДГ 

[Hartel et al., 1998].  

Нещодавно було проведено експерименти на організмах з 

подвійною мутацією sqd2 pgp1-1 (нестача СХДГ і ФГ; уведення Т-

ДНК у структурний ген СХДГ-синтетази (SQD2) і точкова мутація 

в структурному гені ФГ фосфатної синтетази (PGP1)). Загальна 

частка аніонних ліпідів у мутанта була меншою приблизно на 

третину, що призвело до зниження кількості хлорофілу в листках. 

У подвійного мутанта був порушений фотоавтотрофний ріст, а 

також змінена фотосинтетична передача електронів на рівні ФСII. 

У нього були виявлені зміни в структурі листка, зменшена 

кількість мезофільних клітин та істотні порушення 

ультраструктури хлоропластів.  

Як вважають автори, отриманої інформації достатньо для 

підтвердження висновку про те, що загальний вміст аніонних 

тилакоїдних ліпідів контролює структуру та функцію 

хлоропластів, а кількість аніонних ліпідів ФГ і СХДГ є найбільш 

критичною. Наведені дані також підтверджують загальну 

концепцію про замінність одного аніонного ліпіду на інший в 

умовах фосфатного голодування [Yu, Benning, 2003].  
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Крім того, мутант, дефектний за геном ЦДФ-діацилгліцерол-

синтетази і створений з ціанобактерії Synechocystis sp. PCC6803, 

для росту потребував ФГ.  

Однак, рівень СХДГ при цьому залишався постійним, 

незважаючи на поглинання ФГ у різній кількості із зовнішнього 

середовища або зниження рівня ФГ за відсутності його в 

зовнішньому середовищі [Hagio et al., 2000]. 

Результати експериментів з мутантом Synechocystis 

(дефектним за генами cdsA або pgsA) показали, що ФГ був 

необхідний для росту клітин і підтримання сталого рівня 

хлорофільно-протеїнового комплексу, а також нормальної 

конформації та активності комплексу ФСII [Sato et al., 2000].  

У нефотосинтезуючих бактерій Sinorhizobium meliloti, 

здатних утворювати цисти на коренях рослин, також було 

знайдено СХДГ. У СХДГ-дефектних мутантів зі зруйнованим sqdB 

здатність до утворення цист була збережена і жодних очевидних 

порушень в інших умовах не спостерігалося. Таким чином, у 

цьому випадку значної ролі СХДГ як у вільноіснуючих бактерій, 

так і у тих, що формують цисти, не було виявлено. [Weissenmayer 

et al., 2000]. 
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РОЛЬ СУЛЬФОЛІПІДІВ В АДАПТАЦІЙНИХ ПРОЦЕСАХ 

ЗА ДІЇ ЕКСТРЕМАЛЬНИХ УМОВ 

 

 

 

Оксидний стрес.  

 

Зважаючи на те, що оксидний стрес є сателітом інших 

абіотичних видів стресу і що головною мішенню даних процесів є 

ліпіди, особливо їх ненасичені види (якими є галактоліпіди), 

виняткового значення набуває вивчення змін ліпідного 

складу,спричинених його дією.  

Нечисленні дані досліджень, зокрема дії озону на рослинний 

організм, свідчать про наявність двох фаз розвитку пошкоджень. 

Перша фаза (8 год) характеризується невеликими втратами 

пігментів та ліпідів (значнішими - МГДГ та малопомітними - 

ДГДГ з паралельним зростанням вмісту ДАГ та триацилгліцеролів 

(ТАГ). Ці процеси супроводжувалися невеликим нагромадженням 

малеїнового діальдегіду (МДА).  

Друга фаза характеризується масовим руйнуванням пігментів 

та ліпідів - критичним для МГДГ та менш різким для ДГДГ і ФХ з 

істотним зростанням вмісту ДАГ, ТАГ та МДА [Sakaki, 1998]. 

Проте цікавим є той факт, що вміст аніонних ліпідів - СХДГ 

та ФІ - залишався сталим протягом усього часу експозиції 

(щонайменше в листках шпинату). Подібні зміни ліпідного складу 

відмічали в кількох видах рослин, а в листках бобів спостерігали 

навіть нагромадження СХДГ. Оскільки рівень обох галактоліпідів 

значно зменшувався внаслідок дії озону, вміст сульфоліпіду 

зростав до 45 моль% загальної кількості гліколіпідів (залежно від 

виду рослин) [Sakaki et al., 1985, 1994].  

Цікаві результати були отримані при дослідженні фракції 

сульфогліколіпідів, ізольованих з червоної водорості Porphyridium 

cruentum. Було продемонстровано, що сульфоліпід вміщує в 

значних кількостях пальмітинову кислоту (26,1%), арахідонову 

кислоту (C20:4 -6; 36,8%), ейкопентаноїдну кислоту (C20:5 -3; 

16,6%) та 16:1n-9 жирну кислоту (10,5%) та істотно інгібує 

вироблення супероксидних аніонів черевними лейкоцитами [Berge 

et al., 2002].  
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Згідно з даними наших експериментів з моделюванням 

оксидного стресу, пероксид водню викликав зміни пігментного й 

ліпідного складу рослин та посилював процеси пероксидації 

ліпідів при зростанні дози й часу експозиції. Так, обробка рослин 

пероксидом водню з різною концентрацією призводила до 

істотного зростання вмісту СХДГ у всіх варіантах досліду (рис. 

10).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 10. Вплив пероксиду водню на склад гліколіпідів залежно від 

концентрації (моль%): exp 1 – exp 4 – 50, 100, 150 і 200 мкМ Н2О2  

 

 

Результати польових експериментів показали значне падіння 

рівня СХДГ через 24 год з його наступним істотним 

накопиченням.  

Кількісний вміст залишався сталим після другої обробки, 

коли було відзначено незначне зменшення МГДГ при стабільному 

вмісті ДГДГ протягом усього експерименту [Taran, Batsmanova, 

Okanenko, 2004].  

Щодо значення цих змін, то прийнятною є ідея, згідно з якою 

цей ліпід може бути джерелом цистеїну в умовах оксидного стресу 

[Norman et al., 1996].  

Сульфоліпід функціонує як елемент сірчаного циклу рослин і 

швидко використовується для синтезу протеїнів в умовах нестачі 

сірки [Harwood, 1980]. Тому при дії оксидного агента він може 

постачати тіольні групи в додаткових кількостях. 
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Фотострес.  

 

Кількість світла в природному середовищі може змінюватись 

у певному діапазоні величин і масштабі часу. Акліматизація 

рослин до інтенсивності освітлення залежить від структури і 

функції фотосинтетичного апарату.  

Фотосистеми та їх підкомплекси (СЗК, D1, D2) закріплені в 

ліпідній фазі тилакоїдних мембран. Такі тісні зв’язки між ліпідами 

та підкомплексами фотосистем указують на їх взаємозалежність і 

сприяють регуляції фотосинтезу внаслідок змін у структурі 

тилакоїдної мембрани або цілого хлоропласта [Mock, Kroon, 2002]. 

Крім того, як було зазначено раніше, клітини СХДГ-

дефектного мутанта Chlamydomonas зазнавали шкоди внаслідок 

нестачі світла [Minoda et al., 2001]. Існують дані про те, що підчас 

експозиції в умовах недостатнього освітлення (10% 

фотосинетично активного випромінювання), морська червона 

водорость Tichocarpus crinitus накопичувала тільки СХДГ з 20-

разовим збільшенням вмістом залишку пальмітоолеїнової (16:1) 

кислоти і незначною кількістю залишків інших жирних кислот 

[Khotimchenko, Yakovleva, 2005].  

Однак, у дослідженнях крижаних діатомових водоростей 

Антарктичного моря (водоростевий склад культури складав 

66±11% Navicula gelida var. antarctica, 20±7% Fragilariopsis curta і 

14±9% Nitzschia medioconstricta) не було виявлено жодної різниці 

у вмісті СХДГ при використанні двох світлових потоків різної 

щільності – 15,0 ±5,0 та 2,0 ±1,0 мкмоль*фотон*м
-2

с
-1

.  

Основна різниця полягала у зменшенні частки пальмітинової 

кислоти, що супроводжувалася подвійним зростанням вмісту 

стеаринової (18:0) та ейкозапентаеноївої [20:5(n-3)] кислот [Mock, 

Kroon, 2002].  

Цитовані автори розглядали збільшення поглинання фотонів і 

зростання швидкості електронного транспорту у ФС ІІ на межі від 

QA до QB при дії світлового потоку 2,0 мкмоль*фотон*м
-2

с
-1

 

внаслідок більшої насиченості типових хлоропластних ліпідів 

(МГДГ, СХДГ, ФГ), особливо в умовах зростання вмісту 

ейкозапентаеноївої кислоти в складі МГДГ і СХДГ. Це підтримує 

взаємодію QA та QB і, таким чином, швидкість електронного 

потоку. 
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Температурний стрес.  

 

Багато дослідів з вивчення дії зниженої температури було 

проведено з ціанобактеріями, тому що дані прокаріотні організми 

дуже швидко реагують на зміни температури. Так, було показано, 

що при зниженні температури в Anacystis nidulans відбувалося 

накопичення МГДГ та СХДГ на тлі зменшення кількості ДГДГ. У 

даному випадку СХДГ вміщував головним чином пальмітинову 

кислоту в положенні sn-2, тоді як майже вся пальмітинова кислота 

в положенні sn-1 була конвертована в пальмітоолеїнову [Sato et al., 

1979; Sato, Murata, 1980; Wada, Murata, 1998].  

В Anabaena variabilis кількість СХДГ була стабільною з 

невеликою конвертацією пальмітинової кислоти в 

пальмітоолеїнову. При цьому спостерігали зниження вмісту 

олеїнової (18:1) та лінолевої (18:2) кислот і збільшення рівня -

ліноленової кислоти ( -18:3) у позиції sn-1 у МГДГ, ДГДГ, СХДГ 

і ФГ [Sato, Murata, 1979, 1980; Wada, Murata, 1998].  

У ціанобактерії Spirulina platensis, навпаки, кількість МГДГ 

зменшувалась, що було компенсовано нагромадженням СХДГ, а 

вміст ДГДГ та ФГ був стабільним. Десатурація лінолевої (18:2) 

кислоти у Spirulina platensis, стимульована зниженням 

температури, відмічалася тільки в положенні sn-1 ФГ та СХДГ. 

Вміст молекулярних видів СХДГ 18:3/16:1, 18:3/16:0 та 18:2/16:0 

зростав при зниженні температури до 24
0
C, тоді як кількість видів 

16:0/16:0 та 18:1/16:0 зменшувалася. Десатурація залишку 

пальмітинової кислоти (16:0) у sn-2-положенні гліцеролу також 

була стимульована зниженими температурами, але в значно 

меншій мірі в усіх класів ліпідів [Quoc, Dubacq, 1997].  

Дією низьких температур зумовлені зміни ліпідного складу і 

у вищих рослин. Так, як показав ще Кайпер [Kuiper, 1970], у 

рослинах люцерни, котрі зазнавали дії температури 15
0
С, 

акумулювалися МГДГ, ФХ, ФЕ, причому в рослин стійкого до 

зниженої температури сорту це накопичення було більш 

інтенсивним. Інші сполуки - ФГ, ФІ та СЛ - виявляли тенденцію 

до збільшення в умовах підвищення температури (30
0
С). При 

цьому збільшення вмісту СХДГ (до контролю при 20
о
С) у 

холодостійкого сорту було інтенсивнішим (на 74,7 %) ніж у 

теплолюбивого (49,4 %), але загальний вміст в останнього був 
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вищим (23,9 %  загальної кількості ліпідів проти 15,9 % у 

холодостійкого).  

Дані наших ранніх досліджень свідчать про те, що протягом 

осені відбувається накопичення МГДГ та СХДГ (найбільше) у корі 

та деревині однорічних пагонів, особливо в стійких рослин 

(Сибірської яблуні Malus boccata Borh та Антонівки).  

Зміни вмісту ДГДГ були менш значними (рис. 11) [Оканенко, 

Проценко, 1977]. Цікаво, що в січні в умовах різкого падіння 

температури спостерігали зниження вмісту цих речовин. Подібні 

результати були отримані також у випадку експериментального 

впливу температурами –3 та –25
о
С у кінці листопаду.  

За результатами іншої роботи [Oquist, 1982], вміст СХДГ у 

тилакоїдах голок сосни восени збільшувався вдвічі і залишався 

високим протягом зими до весни. Ацильний склад СХДГ 

характеризувався високим вмістом залишків ліноленової кислоти 

взимку та пальмітинової - влітку.  
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Рис. 11. Вміст гліколіпідів у корі (а) та деревині (б) однорічних 

пагонів яблуні Антонівка протягом осені. 

 

 

Однак, Н.Мурата та Х.Хоші [Murata, Hoshi, 1984] прийшли 

до висновку, що СХДГ не бере участі в розвитку холодостійкості. 

Серед досліджених рослин тільки Z. mays та O. sativa (Poaceae, 

18:3 – рослини) вміщували СХДГ ненасичених видів у значних 

кількостях.  
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Цитовані автори також припустили, що насичені жирні 

кислоти (головним чином 16:0) є більш поширеними в позиції sn-1 

СХДГ холодочутливих рослин та в позиції sn-2 холодостійких, але 

це може бути рефлексією біохімічного походження СХДГ видів 

(16:3- та 18:3-рослин).  

Супероптимальні температури також зумовлюють зміни 

складу ліпідів. Як виявлено, у рослин Atriplex lentiformis з 

узбережжя та пустелі Мертва Долина (Death Valley) вміст СХДГ 

підвищувався (на 260 та 64 % відповідно). У даному випадку в 

складі СХДГ рослин з Мертвої Долини спостерігали збільшення 

кількості залишків пальмітинової кислоти на 18 %, олеїнової на – 

114 % та зменшення залишків ліноленової на 26 % без будь-яких 

змін вмісту залишків жирних кислот СХДГ рослин з узбережжя. 

При рості рослин в умовах підвищеної температури (режим 

43/30
o
C порівняно з режимом 23/18

o
C) у мембранах хлоропластів 

відмічалися збільшення вмісту МГДГ на 20, ДГДГ - на 30 та СХДГ 

- на 50 – 200 % (інтенсивніше в рослин зі спекотного регіону) та 

зміна ацильного складу, неоднакова в окремих класах ліпідів.  

Так, зокрема, залишків пальмітинової кислоти було більше: в 

МГДГ- у чотири рази, в ДГДГ - у два рази, в СХДГ — на 18%. У 

рослин із спекотного регіону ацильний склад характеризувався 

акумулюванням пальмітинових та олеїнових залишків та значним 

зменшенням кількості ліноленових залишків [Pearcy, 1978].  

Коли Nerium oleander вирощували при 45 C, спостерігали 

зростання пропорції дипальмітоїл - СХДГ з 12 до 20% порівняно з 

такою рослин, вирощуваних при 20
о
С та зменшення вмісту 

ліноленоїл-пальмітоїл-СХДГ із 40 до 30% в умовах вищої 

температури. У даному випадку температура фазового переходу 

зростала з 19 3 до 26 3
o
C. Зважаючи на те, що дипальмітоїл-

СХДГ має фазовий перехід при 42
o
C, було припущено, що цей 

молекулярний вид є основним у регулюванні температури 

фазового переходу полярних ліпідів тилакоїдів [Orr, Raison, 1987]. 

Результати досліджень, проведених у нашій лабораторії в 

умовах короткотермінового температурного стресу (рис. 12), 

свідчать про досить сталий вміст ДГДГ та зниження вмісту МГДГ 

залежно від толерантності сорту пшениці [Таран, 1984; Оканенко 

и др., 1990]. Стійкі сорти характеризувалися зростанням вмісту 

сульфоліпідів, тоді як у рослин нестійкого сорту кількість цієї 

речовини була сталою або зменшувалася. Температурний стресс 
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різної інтенсивності (40, 45 та 50
о
С) викликав підвищення вмісту 

гліколіпідів у хлоропластах пшениці стійких сортів, яке 

описувалось одновершинною кривою з максимумом при 45
о
С 

[Okanenko, Taran, 1989] з наступним падінням при 50
о
С у всіх 

стійких рослин.  

Результати дослідження фізичних властивостей СХДГ 

показали, що тільки у люфи (Sponge cucumber) розділення фаз 

починалося при 15
o
C. Проте цікаво, що СХДГ холодочутливих 

рослин вміщував втрічі більше стеаринових залишків, ніж такий 

стійких рослин, [Murata, Yamaya, 1984].  
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Рис. 12. Вміст гліколіпідів (моль%) у фотосинтезуючих тканинах 

пшениці стійкого (а, б) і чутливого (в, г) сортів у контролі (а, в) та 

при дії температури 45
о
С (б, г).  

 

 

Більш того, вважають [Kenrick, Bishop, 1986], що первинною 

подією в холодочутливості вищих рослин є перехід фаз ліпідів 

мембран хлоропластів, в який задіяний не тільки ФГ, але й СХДГ. 

Так, зокрема, головна різниця між Carica papaya (тропічного 

походження) та Carica pubescens (адаптованого до помірного 
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клімату) полягала в насиченості СХДГ (57 і 36% насичених 

залишків відповідно), а не в ФГ. Ці дані свідчать про поширеність 

у СХДГ холодостійких рослин ліноленового залишку, тоді як 

головним компонентом холодочутливих був пальмітат. 

 

 

Водний дефіцит.  

 

Водний стрес викликав зміни вмісту сульфоліпідів залежно 

від інтенсивності його дії та резистентності рослин. Отримані в 

нашій лабораторії результати свідчать про зниження під час 

посухи кількості галактоліпідів (особливо МГДГ) та СХДГ у 

чутливого сорту на тлі їх незначних змін у стійкого [Оканенко, 

Таран, 1986; Таран, 2000].  

Схожі дані були одержані Квартаччі з колегами [Quartacci et 

al., 1995]. Ними відзначено зростання вмісту СХДГ у тилакоїдах 

стійких рослин та зниження вмісту зазначених речовин у чутливих 

рослин. При цьому у стійких до дефіциту вологи рослин вміст 

пальмітинового залишку підвищувався, а пальмітоолеїнового 

зменшувався, тоді як у чутливих рослин вміст пальмітинового 

залишку знижувався, а ліноленового–зростав.  

Таким чином, у стійких рослин спостерігали акумуляцію 

СХДГ зі збільшенням насиченості, у той час як у чутливих рослин 

мало місце зворотне явище.  

У проведених нами польових експериментах у посушливій 

Херсонській області зі штучною іригацією (яку вважали 

―контролем‖) під час посухи було виявлено нагромадження СХДГ 

у двох фазах - трубкування та молочної стиглості – у рослин в 

природних умовах (на 73,7 та 51,1% відповідно) [Taran, Okanenko, 

Musienko, 2000]. 

 Подібні результати були отримані Панкратовою та 

Каримовою [1984]: польова посуха викликала у жита на богарних 

ділянках збільшення вмісту МГДГ та СХДГ приблизно на 26% 

порівняно з їх вмістом у рослин в умовах зрошування. Таким 

чином, дія факторів посухи зумовлювала накопичення СХДГ у 

листках посухостійких рослин та падіння його вмісту - у чутливих.  
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Цікавими є результати вивчення сумісної дії двох факторів 

посухи – підвищеної температури й водного дефіциту. У цьому 

випадку сумісна дія обох згаданих факторів викликала більш 

інтенсивне нагромадження сульфоліпідів у хлоропластах рослин 

стійких сортів, тоді як вміст даних сполук у чутливих рослин 

знижувався більш відчутно, ніж при дії одного фактора [Okanenko, 

Taran, 1998]. 

Отже, зміни ліпідного складу, зумовлені дією високої 

температури, виявилися схожими з такими в умовах дії водного 

дефіциту, а їх сумісний вплив призводив до ефекту, який був 

значно більшим, ніж при дії одного фактора.  

Крім того, про важливість цієї сполуки свідчать результати 

регідратації зневоднених клітин стійкої до зневоднення 

волокнистої ціанобактерії Nostoc commune. Кількість мічених ФГ 

та СХДГ досягала стабільного рівня через кілька хвилин, у той час 

як МГДГ та ДГДГ - тільки через 2 год [Taranto, Keenan, Potts, 

1993]. Така швидка відповідь, можливо, пов’язана зі здатністю 

ціанобактерій переживати посушливі періоди. 

 

 

Засолення.  

 

 

Адаптація рослинних клітин до засолення полягає в 

залученні осмотичної регуляції і компартменталізації токсичних 

іонів, але наявна інформація свідчить про те, що засолення також 

індукує оксидний стрес [Hernandez et al., 1995, 1999, 2000; Gosset 

et al., 1996; Gomez et al., 1999; Savoure et al., 1999].  

Згідно з даними декількох лабораторій, засолення впливало 

на фотосинтетичну активність та ліпідний склад низки 

фототрофних організмів [Allakhverdiev et al., 1999; Deshnium et al., 

1995]. Інформація щодо дії солей у високій концентрації є досить 

суперечною.  

Так, було показано, що вміст СХДГ у мембранах тилакоїдів 

ячменю відносно хлорофілу залишався стабільним протягом 

адаптації до хлористого натрію у високій концентрації, тоді як 

кількість МГДГ істотно знижувалась. Однак, відносно суми 

основних ліпідів (МГДГ, ДГДГ, ФГ та СХДГ) вміст СХДГ зростав 

на 30 %. Жирнокислотний склад ліпідів при цьому практично не 
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змінювався. Порівняння з ефектом поліетиленгліколю в 

еквімолярних концентраціях дозволило встановити, що зміни в 

складі ліпідів зумовлені іонним ефектом, а не осмотичним 

потенціалом [Muller, Santarius, 1978].  

У коренях пшениці високий рівень сульфату кальцію 

співпадав з підвищеним (більш ніж удвічі) вмістом СХДГ, у той 

час як у коренях вівса спостерігали протилежне явище [Kuiper et 

al., 1974]. Це є цікавим тому (і з точки зору участі СХДГ в 

активуванні АТФази), що активування Ca
2+

-АТФази (через 

анексин) є домінуючим у коренях пшениці на відміну від вівса, де 

наявна, головним чином, активована Mg
2+

-АТФаза [Kylin, Kahr, 

1973].  

Однак, результати вивчення впливу сульфату натрію на 

пагони цукрового буряка не підтвердили гіпотези про участь 

СХДГ в адаптації до засолення [Stuiver et al., 1984]. З іншого боку, 

кількість молекул СХДГ на один CF0-CF1-комплекс дорівнює 20 в 

галотолерантної водорості Dunaliela salina (проти п’яти у 

шпинату), і цей ліпід не може бути замінений іншими [Pick et al., 

1985].  

Культивування Synechococcus 6311 у присутності 0.5М NaCl 

викликало істотні зміни в складі ліпідів мембран. Кількість МГДГ 

зменшувалась, у той час як вміст ДГДГ зростав. Таким чином, 

співвідношення МГДГ/ДГДГ складало приблизно половину такого 

в клітин, що росли при низькій концентрації солей (0.015 М NaCl). 

Загальна кількість аніонних ліпідів (ФГ і СХДГ) була завжди 

вищою в ізольованих мембранах (тилакоїдів і цитоплазми) та 

цілих клітинах з високосольовим середовищем культивування.  

Ці зміни супроводжувалися швидким падінням вмісту 

пальмітоолеїнової кислоти (C16:1
9
) та зростанням кількості двох 

жирних кислот - C18:1
9
та C18:1

11
 – на тлі ще більшого 

накопичення олеїнової кислоти (C18:1
9
). Кількість пальмітинової 

та стеаринової кислот лишалися сталою. Ці зміни корелювали з 

відхиленнями в активностях електронного та іонного транспорту, і 

реорганізація ліпідного середовища мембран є основною 

частиною процесів контролю функцій та стабільності мембран 

[Huflejt et al., 1990].  

Також треба зважати на той факт, що ліпіди екстремальних 

галофітів (Halobacterium cutirubrum, Haloferax volcaniiT., 

Planococcus H8) вміщували близько 14% сульфатованих 
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гліколіпідів і що у культур видів Halobacteriaceae з 

кристалізаційних ставків солеварень Маргарити ді Савойя (Італія) 

тa Ейлат (Ізраїль) головним ліпідом біомаси був сульфатований 

диглікозил діестер [Lattanzio et al., 2002]. 

Результати, отримані Х.К.Занг з колегами [Zhang et al.,2001] 

свідчать про те, що трансгенні рослини Brassica napus з 

надекспресією AtNHX1 вакуолярного антипортера Na
+
/H

+
 з 

Arabidopsis  thaliana були здатні рости, цвісти та давати насіння в 

присутності 200 мМ розчину хлориду натрію.  

Основні структурні екстрапластидні ліпіди (ФХ та ФЕ) та 

ліпіди хлоропластів (МГДГ та ДГДГ) не зазнавали змін через 

надекспресію AtNHX1 та зростання в умовах високого засолення. 

Але в цьому випадку деякі відмінності спостерігали в мінорних 

ліпідах хлоропластів - СХДГ та ФГ.  

Так, хоч співвідношення С16/С18 було незмінним, С18 

кислоти в СХДГ та ФГ трансгенних рослин, що росли при 200 мM 

NaCl, були менш насиченими. Вміст СХДГ, виражений в моль% 

від чотирьох головних ліпідів хлоропластів (МГДГ, ДГДГ, СХДГ 

та ФГ), у рослинах з надекспресією AtNHX1 переважав такий у 

дикого типу на 31% при 10 мM NaCl та на 58% при 200 мМ NaCl. 

Цей феномен дозволяє нам припустити, що СХДГ бере участь у 

функціонуванні антипорту Na
+
/H

+ 
(можливо, як стабілізуючий 

агент АТФази). 

У перебігу дослідження дії NaCl у різних концентраціях на 

галофіти та глікофіти встановили, що у галофіта Aster tripolium 

вміст СХДГ зростав дозозалежно [Ramani, Zorn, Papenbrock, 2004]. 

Різниці в кількості СХДГ між контролем і варіантами з обробкою 

розчинами 258 та 517 мМ NaCl були істотними через один день і 

вірогідно не змінювалися протягом 10 днів експерименту. 

Зростання вмісту СХДГ у галофіта Aster tripolium позитивно 

корелювало з кількістю хлорофілу й було найбільшим на сьомий 

день. У коренях цієї рослини вміст сульфоліпіду був меншим 

приблизно в п’ять разів, ніж у листках, та істотно підвищувався на 

п’ятий день. Інший галофіт, Sesuvium portulacastrum, також мав 

більше СХДГ у рослинах, оброблених розчином NaCl. 

 Даний ліпід вміщував головним чином пальмітинову та γ-

ліноленову кислоти при меншому вмісті лінолевої кислоти. 

Головною тенденцією було зменшення вмісту залишків 18:3. 

Через сім днів сольового впливу вміст видів 18:2 помітно 
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збільшився порівняно з такими контролю як у Sesuvium, так і в 

Aster.  

Визначення активності АТФази, локалізованої в 

хлоропластах та мітохондріях виявило, що активність ферменту, 

збільшувалась і корелювала з концентрацією NaCl у поживному 

середовищі Aster і (в меншій мірі) Sesuvium. Це явище 

супроводжувалося значним зростанням вмісту СХДГ як у Aster, 

так і у Sesuvium.  

Подібні експерименти були виконані з солестійкою 

Thellungiella halophila та Arabidopsis . У Thellungiella вміст СХДГ 

при дії NaCl зростав подібно Aster та Sesuvium, на відміну від 

Arabidopsis, де не спостерігалося значних змін [Ramani, Zorn, 

Papenbrock, 2004, Bloem et al., 2004, Ramani, Papenbrock, Schmidt 

2004].  

Як вважають цитовані автори, ці результати підтверджують 

припущення, згідно з яким сульфоліпіди стабілізують та 

активують F-ATФази та ФС ІІ, а також беруть участь у сигнальних 

процесах. Таким чином, зважаючи на велику кількість 

метаболічних процесів й адаптивних реакцій, перебіг яких 

забезпечується АТФ-азами, можна уявити важливість 

сульфоліпіду, задіяного в дані процеси.  

Результати іншої роботи [Wang et al., 2003] свідчать про те, 

що внесення Na2S2O3  (12 мМ/л) у поживне середовище для 

Synechocystis sp. PCC 6803 викликало падіння вмісту МГДГ на 

28% при стабільній кількості ДГДГ та зростання вмісту СХДГ і 

ФГ відповідно на 70 і 54%, але підвищення концентрації Na2S2O3 

до 24 мМ/л не призводило до подальшого збільшення вмісту 

СХДГ. З точки зору авторів цей ефект зумовлений не тільки 

наявністю S2O3
2-

 як джерела сульфату для синтезу СХДГ, але й 

реакцією на підвищений вміст солей у середовищі. Проте 

зростання вмісту СХДГ супроводжувалось акумуляцією ФГ, що 

дещо піддає сумніву гіпотезу про взаємозаміну СХДГ та ФГ. 

Беручи до уваги те, що процес імпорту білків фотосинтетичних 

мембран відбувається за участю аніонних ліпідів [De Kruijff et al., 

1998], автори вважають, що збільшення вмісту СХДГ і ФГ може 

бути пов’язане з більшою ефективністю цього процесу.  

Щодо ацильного складу ліпідів відмічено зростання кількості 

залишків пальмітинової кислоти в МГДГ і ДГДГ при зниженні 

ненасиченості ліпідів. Цей феномен пояснюють тим, що одна 
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молекула Na2S2O3 має дві молекули сульфура з різним відновно-

оксидним станом, одна –2 та інша +6, тому S2O3
2-

 може постачати 

електрони на подвійні зв’язки та відновлювати їх.  

Ацильний склад СХДГ характеризувався стабільним вмістом 

залишків пальмітинової кислоти та зростанням кількості залишків 

лінолевої з 2,7 до 10,2 %. Акумуляція СХДГ та ФГ сприяє, на 

думку дослідників, автотрофному росту культури [Wang et al., 

2003]. 

Раніше в нашій лабораторії були проведені досліди з 

вивчення впливу ZnSO4 на вміст СХДГ у листках паростків 

пшениці. Отримані дані свідчили про накопичення СХДГ у 

згаданих умовах. Проте, лишалося питання, чи є це наслідком дії 

засолення, чи підвищеного вмісту сульфура в ґрунті.  

Результати більш пізніх робіт [Пюрко та інш., 2003] 

указували на акумуляцію СХДГ (у перерахунку на сиру речовину) 

у Salicornia europaea L., його сталий вміст в Arttemsisa arenaria 

DC., регулюючої осмотичний тиск вмістом фотоасимілятів, 

зменшення кількості в Atriplex pedunculata, яка видаляє солі з 

організму, та Plantago lanceolata L. із ксероморфною будовою. 

Накопичення СХДГ у Salicornia europaea L. може 

пояснюватися можливістю згаданої рослини акумулювати солі у 

великих концентраціях у тканинах, тоді як в інших випадках були 

задіяні інші механізми солетолерантності.  

Дещо відмінна картина спостерігалася при перерахунку на 

суху речовину, але, аналізуючи ці дані, треба мати на увазі, що 

суха речовина частково складається із солей, накопичених у 

тканинах. Таким чином, з нашої точки зору, участь СХДГ в 

адаптаційних реакціях залежить від типу рослин та механізмів 

солетолерантності. 

Що ж стосується тлумачення цих явищ, то роль СХДГ можна 

пов’язати зі стабілізацією АТФаз й забезпечення таким чином 

антиоксидантної активності й функціонування антипорту Na
+
/H

+
, а 

також з речовиною, яка нейтралізує надлишок катіонів. Не 

виключена також можливість утримання додаткової кількості води 

за рахунок її поглинання простором між шарами, які вміщують 

СХДГ у мембрані [Shipley, Green, Nichols, 1973].  

 

 



 74 

Вплив важких металів.  

 

Вміст важких металів у ґрунті збільшується щорічно в 

індустріальних районах, і тому питання їх впливу на рослину 

набуває особливого значення. Їх дія може викликати як токсичні, 

так і адаптивні відповіді. Наявна інформація свідчить про те, що 

відбуваються і зміни ліпідного складу рослин [Harwood, 1998].  

У листках Brassica napus при дії кадмію відмічено 

зменшений вміст МГДГ та СХДГ на тлі різкого зростання 

екстрапластидних компонентів (ФХ та ФІ) [Youssef et al., 1998].  

У наших дослідах було показано, що свинець, внесений у 

водну культуру в різних концентраціях (від стимулюючої до 

токсичної), викликав істотне зниження вмісту СХДГ у листках і 

коренях, але у варіанті з токсичною концентрацією (50 мкM) вміст 

МГДГ та ДГДГ також значно зменшувався (рис. 13).  

Щодо значення цих змін, то ми вважаємо, що падіння вмісту 

СХДГ може бути пов’язано з конкурентним використанням 

сульфура для синтезу сульфурвмісних поліпептидів та білка або з 

утворенням комплексів з металом.  

З приводу відміченого явища ми можемо припустити, що цей 

ліпід, який є сильним аніоном, утворює комплекси з атомом 

свинцю (ми спостерігали це щонайменше in vitro). Дане 

зменшення також може бути результатом конкурентного 

використання сірки для синтезу багатих на цистеїн пептидів 

(фітохелатинів) і протеїнів (судячи по збільшенню вмісту 

протеїнів) згідно з припущенням, що рослини використовують 

сірку преференційно для синтезу основних метаболитів, таких, як, 

наприклад, протеїни, замість того, щоб синтезувати СХДГ [Sato et 

al., 2000].  

Проте наявна інформація дозволяє також вважати, що зміни 

метаболізму, викликані свинцем, залежать від видів рослин та 

умов дії металів. Наприклад, при прямому експонуванні моху 

Rhytidiadelphus squarrosus нітрату свинцю низьких рівнів вмісту 

(1-10 мкM) кількіть мічених атомів СХДГ істотно не змінювалася, 

тоді як рослини, зібрані із забруднених свинцем грунтів мали 

більшу кількість мічених молекул СХДГ, ніж мав мох із 

незабруднених грунтів.  
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Рис.. 13. Вплив свинцю на склад гліколіпідів пшениці: а – 

контроль; б – 0,005, в – 0,5 і  г – 50 мкM Pb.  

 

 

Згадані автори вважають, що підвищений метаболізм ліпідів 

хлоропластів моху із забруднених свинцем регіонів є адаптивною 

відповіддю на дію забруднюючого фактора. Отже, мембранні 

ліпіди, пошкоджені в результаті забруднення важкими металами, 

можуть бути швидко заміщені синтезованими de novo, завдяки 

чому мінімізується будь-який шкідливий вплив на фотосинтез 

[Guschina, Harwood, 2002].  

 

 

Раневий стрес.  

 

 

Рослини реагують на поранення, як механічне, так і створене 

в результаті нападу шкідників, активацією транскрипції низки 

генів, функцією яких є заживлення ран та упередження наступних 

атак патогенів. З іншого боку, відомо, що поранення викликає 
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утворення реактивних форм кисню та пероксиду водню [Orozco-

Cardenas, Ryan, 1999] з наступною зміною ліпідного складу 

[Sakaki, Tanaka, Yamada, 1994].  

Результати дослідження впливу механічного пошкодження 

на склад гліколіпідів листків рослин, проведеного в нашій 

лабораторії, показали, що пошкодження невеликої частини листка 

зачіпає весь рослинний організм і викликає системну відповідь. 

Аналізуючи зміни вмісту гліколіпідів, можна констатувати, 

що пошкодження зумовлювало вірогідне збільшення (приблизно 

на 20 %) вмісту обох галактоліпідів - МГДГ і ДГДГ у перші 

години після дії фактора, тоді як через добу їх кількість 

наближалася до контролю. Це супроводжувалося зростанням 

вмісту не тільки гідропероксидів ліпідів, але й малонового 

діальдегіду в перші години з подальшою нормалізацією, хоч 

відмічалося незначне падіння вмісту пероксидів через добу.  

Значно більш цікавішими є зміни вмісту СХДГ як через 4 

год, так і через добу. У цьому випадку вміст даної речовини в 

листках через 4 год зростає значно інтенсивніше (приблизно на 50 

%) ніж вміст галактоліпідів (приблизно на 25 – 30 %), який через 

добу змінювалося зниженням удвічі.  

Проте, найцікавішим (зважаючи на те, що пошкодження 

здійснювали за допомогою зрізання приблизно 1 см верхівки 

рослини) є зміни вмісту СХДГ у коренях, де спостерігали його 

зростання вдвічі і через 4 год, і через добу. Викликає інтерес той 

факт, що в коренях через 4 год вміст білка зростав на 50% з його 

нормалізацією через 24 год. Цей феномен, на нашу думку, вказує 

на участь СХДГ у системній відповіді рослини на дію стресу.  

 

 

Вплив фітопатогенів.  

 

 

Нечисленні дані про вплив інфекції на рослинний організм 

свідчать про наявність тісного зв’язку між складом ліпідів 

мембран та вираженістю симптомів ураження рослини. Так, у 

рослин, уражених вірусами смугастої мозаїки ячміню (Barley stripe 

mosaic hordeivirus) та напівлатентним вірусом тонконога (Poa 

semilatent hordeivirus), були відмічені втрати МГДГ, ФГ, СХДГ та 
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хлорофілу на тлі збільшення вмісту ФХ, ФЕ та ФІ [Adam , Nagy, 

1989].  
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Рис.. 14. Склад гліколіпідів рослин (моль%), інфікованих Puccinia 

graminis  (б) та TMV (г) та PXV (д):  а, в – контроль; б, г, д – 

інфіковані рослини. 

 

 

Результати наших досліджень (рис. 14) вказують на зниження 

відносного вмісту МГДГ (мол% від кількості гліколіпідів) при 

акумуляції СХДГ та стабільному вмісті ДГДГ у листках пшениці, 

уражених  Puccinia graminis [Taran, Okanenko, Musienko, 2000], і 

листках квасолі, ураженої x-вірусом  картоплі (PXV) або вірусом 

тютюнової мозаїки (TMV). 

 В останньому випадку спостерігали значне збільшення 

відношення СХДГ/ДГДГ (зважаючи на те, що ДГДГ був найбільш 

стабільним компонентом у цих дослідах) [Senchugova, Taran, 

Okanenko, 1998]. Дані зміни можуть бути частково пов’язані з 

гальмівною дією СХДГ на розмноження вірусу (зважаючи на 

інформацію про гальмування ДНК-полімерази та зворотної 

транскриптази згаданою речовиною залежно від її концентрації) 

[Ohta et al., 1998, 2000]. З іншого боку, це може бути пов’язано з 

оксидним стресом, що супроводжує вірусну інфекцію [Fodor et al., 

2001, Hernandez et al., 2001]. Однак падіння вмісту МГДГ свідчить 

про зміну статусу фотосинтетичних мембран (зважаючи на 

деструкцію хлорофілу) та можливе включення оксиліпінових 

сигнальних шляхів.  
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УЗАГАЛЬНЕННЯ 

 

  Таким чином, сульфурвмісні ліпіди вищих рослин, деяких 

морських водоростей і бактерій виконують переважно 

енергетичну функцію і залучені в реакції, пов’язані з 

пристосуванням організмів до дії екстремальних умов існування. 

Зокрема, мембрана пурпурової солестійкої архебактерії, що 

містить бактеріородопсин, має специфічні ліпіди (PG, PGS, PGP-

me і S-TGA-1), які складають її четверту частину та істотно 

впливають на кінетику бактеріородопсину [Barnett et al., 1996]. 

Специфічний сульфоліпід S-TGA-1(3-HSO3-Galpβ-l-6Manpa-l-

2Glcpα-l-archaeol) є критичним для стабільності пурпурової 

мембрани архебактерій [Barnett et al., 1996]. Показано, що в 

центральному компартменті тримера бактеріородопсину містяться 

три гліколіпіди S-TGA-1, які регулюють його функцію [Baudry et 

al., 2001]. Також відомо, що новий сульфурвмісний гліколіпід (S-

DGD-5-PA) є міцно зв'язаним з бактеріородопсином 

Halobacterium, який регулюється світлозалежним протонним 

насосом і відіграє ключову роль у його стабільності та 

функціонуванні [Lopez et al., 1999; Corcelli et al.,  2000]. 

Чисельними оригінальними дослідженнями доведено, що 

СХДГ є багатофункціональним ліпідом. Він може гальмувати 

утворення небішарових структур, індукуючи бішарову 

організацію МГДГ, і бере участь у синтезі останнього через 

регулювання активності UDP-галактозо:діацилгліцерол галактозил 

трансферази, таким чином контролюючи співвідношення 

МГДГ/ДГДГ у мембранах [Coves et al., 1988; Li et al., 1997]. 

Певну роль СХДГ відіграє в процесах транспорту заново 

синтезованих протеїнів [de Kruijff et al., 1998]. Це є важливим 

моментом через форсований синтез низки специфічних протеїнів 

під дією стресового фактора. Окрім цього, ми вважаємо, що СХДГ 

може захоплювати та утримувати додаткову кількість води між 

шарами у мембрані, оскільки з підвищенням температури зростає 

кількість сульфоліпіду [Shipley et al., 1973]. Проте серед усіх 

функцій СХДГ головною є, вірогідно, енергетична. У фотосинте-

зуючих тканинах молекули СХДГ стабілізують F-АTФазу, 

захищають і стабілізують димери D1/D2, а також СЗКII [Livn, 

Racker, 1969; Pick et al., 1985]. Взаємодія СХДГ і фактора Ріске в 

структурі cyt b6f також є дуже важливою [De Vitry et al., 2004]. 



 79 

Фотоінгібування, що з'являється при дії стресового чинника, 

викликає деградацію і розпад протеїну D1 РЦ ФСІІ [Kettunen, 

Tyystjarvi, Aro, 1996]. Як зазначалося вище, клітини СХДГ-

дефіцитного мутанта Chlamydomonas дійсно страждали від 

фотоінгібування [Minoda et al., 2001]. СХДГ, локалізований на 

поверхні нативного гетеродимеру D1/D2 [Vijayan і інший., 1998] 

можливо, тримає мономери разом у вигляді димеру [de Kruijff і et 

al., 1998]. 

Функції цієї речовини в нефотосинтезуючих тканинах 

можуть бути пов’язані з вимогою домінування негативних зарядів 

для одновалентних катіонів (Na
+
 та K

+
), що необхідно для 

стабілізації ліпопротеїнового комплексу. Крім того, СХДГ може 

регулювати активність ATФaзи, фосфоліпази A2 [Vishwanath et al., 

1996] і передбачувано брати участь у функціонуванні антипорту 

Na
+
/H

+
. І, нарешті, СХДГ у значних кількостях, що збільшуються 

при дії стресових чинників, можливо, також задіяні в передачі 

сигналів. Як було згадано вище, Ca
2+

 відіграє головну роль у 

протіканні реакцій-відповідей клітинних сигнальних шляхів. 

Різноманітність стимулів може зумовлювати різке зростання пулу 

вільних іонів Ca
2+

 у цитоплазмі рослинних клітин. СХДГ є 

доступним в асиметричній зовнішній мембрані хлоропласта і, 

комплексуючись з анексином, може бути медіатором сприйняття 

та передачі кальцієвого сигналу [Bush, 1995; Seigneurin-Berny et 

al., 2000]. 

Отже, сульфурвмісні ліпіди відіграють важливу роль у 

захисних реакціях фоторофів за дії стресових факторів як 

сигнальні молекули загального адаптаційного механізму 

фотосинтезуючих структур.  
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Monography summarizes the current understanding of the structure, 

functions and biosynthesis of the fototrofes sulfurcontatning lipids. 

Typical representatives of sulfurcontaning lipids found in photosynthetic 

higher plants, algae, photosynthetic representatives of protozoa and 

bacteria are described. The features of sulfurcontatning lipids 

localization associated with places of energy transformation are 

considered. The results of investigation sulfurcontatning lipids functions 

in fototrofic cells under normal conditions of environment and role in 

the adaptation process is discussed. 

The book is intended for researchers, teachers, graduates and students on 

plant biology, ecology. 
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