
Новий флуоресцентний маркер патологічних амілоїдних агрегатів білків 
 

Опис:  
Агрегація водорозчинних білків, що 
супроводжується утворенням 
високовпорядкованих β-складчатих 
фібрилярних структур, які звуться амілоїдами, є 
ключовим фактором в етіології цілої низки так 
званих конформаційних хвороб, включаючи 
хвороби Альцгеймера, Паркінсона, Хантінгтона, 
діабет другого типу, ревматоїдний артрит, 
губчасті енцефалопатії, тощо. 
Основними методами ідентифікації амілоїдних 
агрегатів білків є електронна мікроскопія та 
флуоресцентна спектроскопія. Класичним 
флуоресцентним маркером амілоїдів є 
бензотіазольний барвник Тіофлавін Т (ТТ). 
Однак, цей маркер має ряд суттєвих недоліків, 
обумовлених залежністю його спектральних 
характеристик від морфології фібрил, рН та 
іонної сили, впливом ТТ на кінетику 
фібрилізації та стабільність фібрилярних 
інтермедіатів, а також чутливістю флуоресценції 
ТТ до присутності різних сполук, наприклад, 
поліфенолів.  
Шляхом тестування великої кількості 
флуорофорів різних класів було виявлено, що 
амінопохідна бензантрону 3-морфоліно-7Н-
бензо[де]антрацен-7-один (АБМ) має 
фотофізичні характеристики, які дозволяють 
значно підвищити чутливість та специфічність 
процесу тестування амілоїдних агрегатів, 
поліпшити інтерпретацію результатів, знизити 
матеріальні та часові витрати. Завдяки таким 
властивостям, як а) великий Стоксів зсув, б) 
високий коефіцієнт екстинкції, в) слабка 
флуоресценція у водному розчині, г) висока 
специфічність зв’язування з амілоїдними 
агрегатами білків, АБМ є виключно 
перспективним амілоїдним маркером. АБМ 
локалізується у порожнечах, каналах та 
борозенках білкових агрегатів, притаманних 
амілоїдним фібрилам. Це призводить до 
значного зростання інтенсивності флуоресценції 
зонду при його асоціації з амілоїдними 
агрегатами та дозволяє розрізнити сигнали 
флуоресценції АБМ, який зв’язаний з 
фібрилярними структурами та нативним білком. 
Новизна й основні переваги:  
Використання нового флуоресцентного 
амілоїдного маркера АБМ дозволить: 
• - підвищити чутливість детектування 
патологічних амілоїд них агрегатів білків за 

рахунок більшої спорідненості АБМ до фібрил 
та нижчого ступеня зв’язування із нативним 
білком у порівнянні з класичним амілоїдним 
маркером Тіофлавіном Т; 

• - поліпшити точність експериментальних 
вимірювань за рахунок незначного внеску 
ефектів світлорозсіяння у вимірюваний сигнал 
флуоресценції; 

• - знизити вартість визначення за рахунок 
використання значно нижчих концентрацій 
зонду. 

 
Галузь(і) застосування: 
Медична діагностика, медична візуалізація, 
дослідження амілоїдів 
 
Стадія розробки:  
Прототип, доступний для випробування 
 
Фотографія(і)/малюнки: 
 

Мал. 1. Візуалізація фібрилярних агрегатів, 
рюваних в альбумін-ліпідних системах мето

флуоресцентної мікроскопії 
утво дом 
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