
ISSN 0201 — 8470. Укр. біохім. журн., 2012, т. 84, № 5112

УДК 616.153.96-074

Модифікація спектрофотоМетричного Методу
визначення карбонільних груп протеїнів
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на основі детального дослідження спектрів оптичного поглинання гідразонів протеїнів 
модифіковано спектрофотометричний метод визначення вмісту карбонільних груп протеїнів. Суть 
модифікації полягає у тому, що визначення вмісту гідразонового адукту проводиться по оптичному 
поглинанню не на одній довжині хвилі (370 нм), а на трьох (320, 370 та 420 нм). дві додаткові дов-
жини хвилі необхідні для лінійної апроксимації оптичного спектра «фону». Запропоновано формулу, яка 
дозволяє розрахувати інтенсивність гідразонового піку поглинання і значно зменшити похибку визна-
чення вмісту протеїнових СО-груп.

к л ю ч о в і  с л о в а: протеїни, карбонільні групи, 2,4-динітрофенілгідразон. 

В наслідок окисно-відновних реакцій 
в живих організмах відбувається 
генерація активних форм кисню (АФК: 

О2
•-, О2

1, •ОН, RО2, ОН2, Н2О2 та ін.), які бе-
руть участь у фізіологічних та патологічних 
процесах [1, 2]. Однією з найреактивніших 
форм є гідроксильний радикал (•ОН), який 
спричинює пероксидне окислення ліпідів 
(ПОЛ), окисну модифікацію протеїнів (ОМП), 
деструкцію нуклеїнових кислот і вуглеводів, 
що у свою чергу, призводить до структурних і 
метаболічних порушень [2, 3]. 

Залежно від інтенсивності генерації АФК 
ступінь ОМП може бути різним: від пооди-
ноких пошкоджень амінокислотних залишків 
до агрегації та фрагментації протеїнових мо-
лекул. Досить детально вивчено модифікацію 
протеїнів за дії АФК з утворенням додатко-
вих карбонільних груп у бічних ланцюгах 
амінокислот [4–7]. 

Вміст СО-груп може бути показником ок-
сидативного стресу при таких патологічних ста-
нах, як старіння, діабет і його ускладнення, ате-
росклероз, остеоартрози, нефропатії, септичні 
стани, колагенози, опіки, катаракта, гепатити, 
онкозахворювання, кардіоваскулярні, легеневі, 
нейродегенеративні захворювання і хвороби 
Альцгеймера, Паркінсона тощо [8]. Саме тому, 
визначення вмісту СО-груп протеїнів є важли-
вим для діагностики [9].

Найпоширеніший метод визначення 
продуктів окислення протеїнів базується 

на ковалентному зв’язуванні протеїнових 
СО-груп (утворених внаслідок ОМП) із 
2,4-динітрофенілгідразином (ДНФГ) [10]. 
Кількість гідразонового адукту ДНФГ-СО 
(рис. 1) визначається спектрофотометрично за 
поглинанням при λ = 370 нм та розраховується 
по молярному коефіцієнту поглинання 
22 000 М-1см-1 [11]. 

Однак, під час застосування цього мето-
ду у нас виникли певні труднощі. Наприклад, 
зразок розчину протеїну, що був оброблений 
ДНФГ, мав менше значення поглинання при 
370 нм, ніж контрольний зразок без обробки 
ДНФГ. Тому виникла необхідність ретельного 
дослідження спектрів поглинання розчинів на 
різних етапах проведення методу. Крім того, 

рис. 1. Утворення 2,4-динітрофенілгідразону за 
взаємодії 2,4-днФГ із СО-групами протеїну
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виникли сумніви, що смуга у спектрі погли-
нання з максимумом на 370 нм характеризує 
тільки гідразоновий адукт ДНФГ-СО. 
З’ясування цього питання важливо тому, що 
у разі несуттєвих відмінностей оптичного 
спектра ДНФГ та ДНФГ-СО особливу ува-
гу необхідно приділяти процедурі видалення 
надлишку незв’язаного ДНФГ. 

Мета роботи полягала у дослідженні 
адекватності існуючого спектрофотометрич-
ного методу визначення протеїнових СО-груп 
та модифікації цього методу для зменшення 
похибки вимірювання.

Матеріали і методи

У роботі використовували реактиви: 2,4-
ДНФГ, етилацетат, сечовину, формальдегід 
(Альфарус, Україна), соляну кислоту, трихлор-
оцтову кислоту, етанол, БСА, пероксид водню, 
сульфат заліза. 

До 200 мкл протеїну (100 г/л) додавали 
1 мл 2,5 мМ розчину 2,4-ДНФГ, розчиненого в 
2,5 М HCl; до контролю додавали 1 мл 2,5 М 
НСl. Всі проби інкубували 1 год при кімнатній 
температурі у темряві, потім додавали 1 мл 
20%-го розчину охолодженої ТХО, витримува-
ли 10 хв у холодильнику та центрифугували. 
Для екстракції ліпідів та видалення залишків 
ДНФГ, що не прореагував, осад промивали 
2 мл суміші етанол : етилацетат (1 : 1), вису-
шували для видалення залишків розчинника 
та розчиняли у 2 мл попередньо нагрітого роз-
чину 10 М сечовини. 

Для одержання гідразону до 500 мкл 
120 мкМ формальдегіду (ФА) додавали 100 мкл 
120 мкМ 2,4-ДНФГ (у НСl) та 300 мкл 10 М 
сечовини. Далі до 200 мкл БСА (100 г/л) до-
давали 100 мкл суміші 1,5%-го розчину Н2О2 

та 100 мМ розчину FeSO4 (10 : 1), витримува-
ли протягом доби при 37 °С. Одержаний роз-
чин БСА (БСА-СО) містив СО-групи на рівні 
2 нмоль/мг, які визначили спектрофотоме-
тричним методом.

Абсорбцію зразків вимірювали в діапазоні 
від 250 до 600 нм за допомогою автоматично-
го мікроспектрофотометру μQuant («Biotek», 
США).

Для розрахунку концентрації карбо-
нільних продуктів окислення на 1 мг протеїну 
використовували формулу:

С(нмоль/мг) =
= (Abs370 нм⋅X⋅10

6/ε370 нм⋅ℓ)/Спротеїну(г/л),       (1)

де С – концентрація карбонільних груп у 
пробі (нмоль/мг); Abs370 нм – абсорбція зразка 

при 370 нм; ε370 нм – 22 000 М-1см-1 – коефіцієнт 
молярного поглинання при 370 нм; ℓ – довжи-
на оптичного шляху, см; X – фактор розведен-
ня; Спротеїну – концентрація протеїну в пробі 
[12].

Експериментальні дані обробляли мето-
дами варіаційної статистики з використанням 
t-критерію Стьюдента у програмі Excel. 

результати та обговорення

Внаслідок окислення протеїнів можуть 
утворюватися додаткові альдегідні та кетонові 
групи амінокислотних залишків, які здатні 
взаємодіяти з ДНФГ. З даних літератури 
відомо, що для аліфатичних альдегід-
динітрофенілгідразонів нейтрального харак-
теру максимум абсорбції лежить у діапазоні 
від 260 до 558 нм, тоді як для гідразонів ос-
новного характеру – у діапазоні від 258 до 
264 нм та від 428 до 520 нм. Для аліфатичних 
кетон-динітрофенілгідразонів нейтрального 
характеру максимум поглинання знаходиться 
між 363–367 нм, основного характеру – між 
430–434 та 524–535 нм [13]. 

На рис. 2. наведено спектр поглинання 
розчинів: ДНФГ (а); ДНФГ-СО, що утворився 
за реакції ДНФГ з ФА (Б); похідного ДНФГ-
СО-БСА (В) – продукту взаємодії ДНФГ з 
БСА-СО, що є розчином БСА, який поперед-
ньо оброблений Н2О2 та FeSO4 для індукції 
СО-груп. Максимум спектрів поглинання 
реєстрували у діапазоні від 352 до 376 нм. Ха-
рактерних піків на інших значеннях довжини 
хвилі не спостерігали. 

Якщо порівняти одержані спектри 
гідразонів (рис. 2, Б, В) зі спектром ДНФГ 
(рис. 2, а), видно, що різниця їх максимумів 
поглинання складає відповідно 6 та 24 нм, 

рис. 2. Cпектри поглинання: а – днФГ 
(125 мкМ) у сечовині; Б – днФГ + Фа; В – 
днФГ + розчин БСа-СО

Довжина хвилі, нм
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а напівширина смуг поглинання дорівнює 
60–66 нм, що набагато більше від різниці 
максимумів. Таким чином, різниця між спек-
трами поглинання ДНФГ та його адукту з СО-
групами (ДНФГ-СО) не дозволяє окремо виз-
начити гідразони на фоні вільного гідразину. 
Задача методу полягає саме у визначенні 
кількості ковалентно зв’язаного ДНФГ із 
протеїнами. Тому важливою умовою цього 
методу є відмивання протеїнів від вільного 
ДНФГ до того стану, поки його концентрація 
не буде набагато меншою від очікуваного 
вмісту СО-груп.

Для визначення кількості ДНФГ, який 
вимивається із проби, відбирали надосадо-
ву рідину після кожної стадії відмивання та 
вимірювали абсорбцію. Було з’ясовано, що 
після першого відмивання видаляється 75% 
ДНФГ, після другого – 12%, після третього – 
8% (рис. 3).

Після кожної із зазначених процедур у 
пробі залишається деяка кількість незв’язаного 
гідразину, а саме: після 1-го відмивання вміст 
ДНФГ у зразку БСА в нашому досліді складав 
приблизно 1,6 нмоль/мг протеїну, після 2- та 
3-го – 0,3 та 0,2 нмоль/мг відповідно. Кількість 
незв’язаного ДНФГ, навіть після 3-ї процеду-
ри, несуттєво менша за очікуваний вміст СО-
груп зразка протеїну, що досліджується.

Для того, щоб зменшити похибку 
вимірювання концентрації протеїнових СО-
груп необхідно ретельно відбирати надосадову 
рідину та добре ресуспендувати осад. Для кон-
тролю кількості гідразину, який залишається 
у пробі, після кожного відмивання вимірювати 
поглинання надосадової рідини. 

Було досліджено діапазон змін абсорбції 
у розчині БСА (20 г/л), який використовува-
ли як контрольний зразок цього методу, тоб-
то без додавання ДНФГ (рис. 4). Наведений 
спектр є «фоном» (базовою лінією) до смуги 
поглинання гідразонів ДНФГ-СО. У восьми 
паралельних зразках при 370 нм спостерігали 
поглинання у діапазоні від 0,041 до 0,064 опт. 
од., середнє значення коливання складає 
0,05 ± 0,01. Похибка поглинання «фону» по 
величині є не меншою за інтенсивність по-
глинання гідразонів ДНФГ-СО, наприклад, 
у зразках сироватки крові інтактних щурів. 
Саме тому можливі «абсурдні» результати, 
коли оптичне поглинання контрольного зраз-
ка протеїнів (без ДНФГ, 370 нм) перевищує 
цей показник для обробленого ДНФГ зразка.

Внаслідок взаємодії ДНФГ із розчином 
БСА-СО одержано характерний спектр погли-
нання гідразонів (рис. 5) із максимумом при 
376 нм та напівшириною 66 нм. цей спектр 

рис. 3. Вміст днФГ у надосадовій рідині після 
відмивання протеїнового осаду сумішшю ета-
нол : етилацетат (1 : 1)
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рис. 4. Спектр поглинання контрольного розчину 
БСа (без додавання днФГ)

Довжина хвилі, нм

можна розділити на дві частини: «фонове» по-
глинання, що апроксимується лінією (АВ), та 
інтенсивність смуги поглинання ДНФГ-СО – 
відрізок (СО). Наведені результати шести па-
ралельних зразків вказують на наявність коли-
вань «фонової» інтенсивності (ОD). Видно, що 
«фонове» поглинання при 376 нм змінюється 
у діапазоні від 0,01 до 0,03. ці зміни вплива-
ють і на кінцевий результат визначення вмісту 
протеїнових СО-груп відомим методом, де 
вимірювання відбувається на одній довжині 
хвилі [9]. 

Пропонуємо модифікацію цього спек-
трофотометричного методу за рахунок 
відокремлення інтенсивності «фонового» по-
глинання від гідразонового. Модифікація 
полягає у реєстрації поглинання на трьох 
дов жинах хвилі замість однієї. Дві додаткові 

МЕТОДи
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рис. 5. Спектр поглинання розчину днФГ-СО-
БСа

Довжина хвилі, нм Довжина хвилі, нм

точки вибираються для лінійної апроксимації 
«фонового» спектра, третя точка – макси-
мум смуги поглинання гідразону. «Істинну» 
інтенсивність поглинання гідразонів (відрізок 
(ОС) на рис. 5) пропонуємо розраховувати за 
наступною формулою: 

,     (2)

де D1, D2, D3 – абсорбція при λ1, λ2, λ3. Дов-
жину хвилі вибирають з експериментального 
спектра поглинання гідразону. У даному ви-
падку λ1 – 308 нм, λ2 – 376 нм, λ3 – 500 нм.

результати розрахунку інтенсивності 
поглинання за трьома точками наведено у 
таблиці. Як видно, вміст протеїнових СО-груп 
у досліджуваному зразку БСА-СО становив: за 
класичним методом – 2,4 ± 0,3 нмоль/мг, за 
модифікованим – 2,2 ± 0,1 нмоль/мг, що до-
зволило знизити похибку в 3 рази.

На рис. 6 представлено спектр погли-
нання модифікованої ДНФГ сироватки крові 
інтактних щурів (А) та контрольного зраз-
ка без додавання ДНФГ (Б). Привертає увагу 
співвідношення між «фоном» та смугою погли-

Приклад розрахунку інтенсивності поглинання смуги днФГ-СО-БСа

Довжина 
хвилі, нм

Абсорбція, опт. од. 

1 2 3 4 5 6

308 0,005 0,024 0,017 0,014 0,025 0,045

376 0,132 0,156 0,154 0,147 0,160 0,192

500 0,002 0,006 0,003 0,004 0,006 0,009

розрахунок ∆D 0,128 0,139 0,143 0,137 0,143 0,161

нання ДНФГ-СО – інтенсивність поглинання 
гідразонового адукту (0,01 опт. од.) набагато 
менша від величини «фону» (0,064 опт. од.). 
Тому вихідна методика вимірювання за однією 
довжиною хвилі може мати суттєву похибку. У 
цьому разі для лінійної апроксимації «фонової 
лінії» вибрали довжину хвилі з такими зна-
ченнями: 420, 370 та 330 нм. Концентрація 
СО-груп, яку розрахували по формулі (2), 
дорівнювала 1,8 ± 0,1 нмоль/мг.

Таким чином, на основі детального 
дослідження спектрів абсорбції протеїнових 
гідразонів модифіковано спектрофотоме-
тричний метод визначення карбонільних 
груп протеїнів, суть якого полягає у тому, що 
розрахунок інтенсивності поглинання смуги 
гідразону відбувається за результатами виз-
начення поглинання на трьох довжинах хвилі 
(320, 370 та 420 нм), замість однієї (370 нм). Дві 
додаткові точки використовують для лінійної 
апроксимації спектра «фону» та розрахунку 
«істинної» інтенсивності смуги гідразону. За-
пропонована модифікація дозволяє покращи-
ти специфічність методу, підвищити точність 
та зменшити похибку визначення протеїнових 
СО-груп. 

рис. 6. Спектр поглинання: днФГ-модифікованої 
сироватки крові інтактного щура (а); контроль-
ний зразок без реагента днФГ(Б)
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Модификация 
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карбонильнЫх групп 
протеинов

О. В. Зайцева, С. Г. Шандренко

институт биохимии им. А. В. Палладина 
НАН Украины, Киев;

e-mail: Olgga__89@mail.ru

На основе детального исследования 
спект ров оптического поглощения гидразонов 
протеинов модифицировано спектрофотоме-
трический методы определения содержания 
карбонильных групп протеинов. Суть модифи-
кации состоит в том, что определение содер-
жания гидразонового аддукта проводится по 
оптическому поглощению не на одной длине 
волны (370 нм), а при трех (320, 370 и 420 нм). 
Две дополнительные длины волн необходимы 
для линейной аппроксимации оптического 
спектра «фона». Предложенная формула по-
зволяет рассчитать интенсивность гидразоно-
вого пика поглощения и значительно умень-
шить погрешность определения содержания 
протеиновых СО-групп. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а: протеины, карбо-
нильные группы, 2,4-динитрофенилгидразон.
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S u m m a r y

Basing on detailed study of optical absorp-
tion spectra of protein-hydrazones a modification 
of the spectrophotometric method determination 
of the protein carbonyl groups has been proposed. 
For the hydrazone adduct determination we pro-
posed to measure the optical absorption at three 

wavelengths (320, 370 and 420 nm) instead of only 
one (at 370 nm). Two additional wavelengths are 
used for the linear approximation of the back-
ground optical spectrum. This modification im-
proves the specificity and reduces the error when 
determining the content of CO groups in proteins.

K e y  w o r d s: proteins, carbonyl groups, 
2,4-dinitrophenylhydrazone.
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