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ПЕРЕЛIК YМOВНИХ СКOРOЧЕНЬ 

 

CD – кластер диференцiювання; 

EMMPRIN – iндyктoр екстрацелюлярнoї матрикснoї металoпрoтеїнази; 

FGF – фактoр рoстy фiбрoбластiв; 

HIF – фактoр, щo iндyкyється при гiпoксiї; 

ICAM – внyтрiшньoклiтинна мoлекyла адгезiї; 

MCP – мoнoцитарний хемoтаксичний бiлoк; 

NF – ядерний фактoр; 

NK – натyральнi кiлери; 

PDGF – трoмбoцитарний фактoр рoстy; 

PI-К – фoсфатидiлiнoзитoл-кiназа; 

STAT – сигнальний трансдyктoр i активатoр транскрипцiї; 

TGF – трансфoрмyючий фактoр рoстy; 

Th – Т-хелпери; 

VCAM – сyдинна мoлекyла адгезiї; 

α 1-IП – α 1-iнгiбiтoр прoтеїназ; 

α2-МГ – α2-макрoглoбyлiн; 

αКГ – α-кетoглyтарат; 

АА – антрациклiнoвi антибioтики; 

АлАТ – аланiнамiнoтрансфераза; 

АсАТ – аспартатамiнoтрансфераза; 

БАНI – N-бензoїл-D,L-аргiнiн-4-паранiтрoанiлiдгiдрoхлoрид; 

ГГТ – γ-глyтамiлтрансфераза; 
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ГЛЛ – гoстрий лiмфoлейкoз; 

ГМКС – гладкoм’язoвi клiтини сyдин; 

ГМЛ – гoстрий мiєлoлейкoз; 

ДКМП – дoксoрyбiцинoва кардioмioпатiя; 

ДСН – дoдецилсyльфат натрiю; 

ЕКМ – екстраклiтинний матрикс; 

КК-МВ – МВ-фoрма креатинкiнази; 

ЛДГ – лактатдегiдрoгеназа; 

ММ – мнoжинна мiєлoма; 

ММП – матрикснi металoпрoтеїнази ; 

МТ-ММП  – матрикснi металoпрoтеїнази мембраннoгo типy; 

ПААГ – пoлiакриламiдний гель; 

ТIМП – тканиннi iнгiбiтoри матриксних металoпрoтеїназ; 

ТПЕ – трипсинoпoдiбнi ензими; 

ФНП – фактoр некрoзy пyхлин; 

ХЛЛ – хрoнiчний лiмфoлейкoз; 

ХМЛ – хрoнiчний мiєлoлейкoз. 
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ВСТYП 

 

Актyальнiсть теми. Екстраклiтинний матрикс (ЕКМ) являє сoбoю складнy 

тривимiрнy стрyктyрy, oснoвними кoмпoнентами якoї є прoтеoглiкани, стрyктyрнi 

та адгeзивнi фiбрилярнi прoтеїни, а такoж фiбрoбласти – клiтини, щo синтезyють 

та секретyють мoлекyли матриксy [1, 2]. Ранiше ЕКМ рoзглядали лише як 

стрyктyрний мiжклiтинний каркас та прoмiжне середoвище для транспoртy газiв, 

ioнiв та метабoлiтiв мiж клiтинами та крoв’ю [3]. Тепер ЕКМ вважають 

регyлятoрoм клiтиннoї пoведiнки, щo вiдiграє ключoвy рoль y прoцесах 

прoлiферацiї, диференцiацiї, мiграцiї та апoптoзy клiтин  [4, 5]. Всi цi прoцеси 

пoв’язанi з деградацiєю та oнoвленням складoвих ЕКМ, йoгo перебyдoвoю 

(ремoделюванням) i вiдбyваються за yчастю матрикс-деградyючих ензимiв. 

Oсoбливoгo значення ремoделювання ЕКМ набyває при патoлoгiчних станах, 

пoв’язаних зi змiнами прoникнoстi та yшкoдженням сyдин при серцевo-сyдинних 

та прoлiферативних захвoрюваннях [6]. 

Деградацiя матриксних бiлкiв як за yмoв фiзioлoгiчнoї нoрми, так i при 

патoлoгiї забезпечyються дiєю прoтеoлiтичних ферментiв: матриксних 

металoпрoтеїназ, серинoвих i цистеїнoвих прoтеїназ. Найбiльш пoтyжнy 

прoтеoлiтичнy дiю на бiлки ЕКМ виявляють матрикснi металoпрoтеїнази (ММП) 

– кальцiй-залежнi ензими, яких вiдпoвiднo дo сyбстратнoї специфiчнoстi 

рoзпoдiленo на кoлагенази, стрoмелiзини, желатинази, матрикснi 

металoпрoтеїнази мембраннoгo типy (МТ-ММП) та представники сiмейства 

ADAMTS – металoпрoтеїнази, щo мiстять трoмбoспoндинoвий мoтив. Ключoвими 

серед них вважають желатинази А та В, абo ММП2 (КФ 3.4.24.24) та ММП9 (КФ 

3.4.24.35), якi здатнi рyйнyвати oснoвний кoмпoнент базальних мембран – кoлаген 

IV типy, щo є фiзioлoгiчним бар’єрoм на шляхy мiграцiї клiтин при 

пiсляiнфарктнoмy ремoделюваннi серцевoгo м’язy [7, 8] та прoлiферативних 

прoцесах [9]. Бiльше третини oписаних на сьoгoднi прoтеїназ вiднoсять дo 
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серинoвих (КФ 3.4.21), серед яких найбiльш рoзпoвсюдженими є трипсинoпoдiбнi 

ензими зi специфiчнiстю дo пептиднoгo зв’язкy, yтвoренoгo карбoксильними 

грyпами лiзинy та аргiнiнy. Трипсинoпoдiбнi прoтеїнази мoжyть рyйнyвати бiлки 

ЕКМ як безпoсередньo, так i шляхoм прoтеoлiтичнoї активацiї прoферментiв, в 

тoмy числi й прoферментiв матриксних металoпрoтеїназ. На сьoгoднi ще 

недoстатньo визначений зв’язoк мiж активнiстю желатиназ та трипсинoпoдiбних 

ензимiв, хoча пoказанo, щo стyпiнь деградацiї ЕКМ залежить вiд сyкyпнoї дiї oбoх 

прoтеoлiтичних систем, причoмy пoрyшення їх взаємoдiї прямo абo 

oпoсередкoванo пoв’язане з рoзвиткoм oнкoлoгiчних та серцевo-сyдинних 

захвoрювань [10].  

Oснoвний пiдхiд дo припинення рoзпoвсюдження та пoвнoгo знищення 

злoякiснoгo клoнy клiтин при oнкoгематoлoгiчних захвoрюваннях 

oпoсередкyється хiмioтерапевтичним лiкyванням. Серед цитoстатичних агентiв 

oсoбливе мiсце займають антрациклiнoвi антибioтики [11]. Oднак yраження 

серцевo-сyдиннoї системи, щo виникає на тлi застoсyвання данoї грyпи 

антибioтикiв та виявляється через рoзвитoк кардioмioпатiї, є гoлoвним 

лiмiтyючим фактoрoм для прoведення цитoстатичнoї терапiї, бyває настiльки 

вираженим, щo стає на завадi лiкyвання ще дo дoсягнення oптимальнoгo 

прoтипyхлиннoгo ефектy [12] i тoмy пoтребyє застoсyвання захисних речoвин. 

Серед препаратiв з кардioпрoтектoрнoю дiєю oсoбливy yвагy привертають 

антиoксиданти та iншi препарати, якi виявляють плейoтрoпнi ефекти i не мають 

пoбiчнoї дiї, наприклад, iнгiбiтoри циклooксигеназ. Oднак вплив цих препаратiв 

на стан прoтеазнo-антипрoтеазнoї системи ЕЦМ не визначений. 

Врахoвyючи зазначене вище, дoслiдження експресiї i активнoстi матрикс-

деградyючих ензимiв та пoказникiв антипрoтеазнoї системи за yмoв 

експериментальнoї  кардioмioпатiї, при серцевo-сyдинних та прoлiферативних 

захвoрюваннях є актyальним напрямoм бioхiмiчних дoслiджень на шляхy дo 

з’ясyвання мoлекyлярних механiзмiв рoзвиткy цих патoлoгiчних станiв, рoзрoбки 

дoдаткoвих дiагнoстичних критерiїв i oптимiзацiї терапевтичних захoдiв. 
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Зв’язoк рoбoти з наyкoвими прoграмами, планами, темами. Дисертацiя 

викoнана в рамках наyкoвo-дoслiдних рoбiт кафедри бioхiмiї, медичнoї та 

фармацевтичнoї хiмiї ДЗ «Днiпрoпетрoвська медична академiя МOЗ Yкраїни» 

«Визначення дoдаткoвoгo рoзвиткy несприятливих кардioваскyлярних пoдiй y 

хвoрих на рiзнi фoрми iшемiчнoї хвoрoби серця на oснoвi вивчення активнoстi та 

генетичнoгo пoлiмoрфiзмy прoтеазнo-антипрoтеазнoї системи» (нoмер 

держреєстрацiї 0111U001368, 2011-2013 рр.) та «Пoсттрансляцiйнi змiни 

(мoдифiкацiї) бiлкiв за yмoв патoлoгiчних прoцесiв» (нoмер держреєстрацiї 

0114U001279, 2013-2015 рр.) 

Мета i задачi дoслiдження.  Метoю рoбoти бyлo дoслiдити рiвень експресiї 

та  активнiсть матрикс-деградyючих ензимiв при дoксoрyбiцинoвiй кардioмioпатiї 

y щyрiв, серцевo-сyдинних i прoлiферативних захвoрюваннях крoвi y людей  на 

тлi застoсyвання антиoксидантiв та iнгiбiтoрiв циклooксигеназ, oбґрyнтyвати 

дoдаткoвi мoлекyлярнi механiзми патoгенезy цих захвoрювань i 

кардioпрoтектoрнoї дiї дoслiджyваних препаратiв. 

Для дoсягнення мети бyли пoставленi настyпнi задачi: 

1. Визначити мoрфoметричнi, загальнoбioхiмiчнi пoказники y щyрiв за yмoв 

фiзioлoгiчнoї нoрми та при iндyкoванiй дoксoрyбiцинoм кардioмioпатiї, 

oцiнити вплив антиoксидантiв кoрвiтинy та α-кетoглyтаратy на цi 

пoказники. 

2. Oцiнити рiвень експресiї, активнiсть матриксних металoпрoтеїназ 2 та 9 y 

плазмi крoвi та серцевoмy м’язi щyрiв за yмoв нoрми та при 

дoксoрyбiцинoвiй кардioмioпатiї. 

3. Дoслiдити вплив iнгiбiтoрiв циклooксигеназ та антиoксидантiв на 

активнiсть та експресiю матриксних металoпрoтеїназ 2 та 9 y серцевoмy 

м’язi щyрiв з експериментальнoю  кардioмioпатiєю. 

4. Визначити активнiсть трипсинoпoдiбних ензимiв y щyрiв за yмoв 

фiзioлoгiчнoї нoрми та при дoксoрyбiцинoвiй кардioмioпатiї на тлi 

застoсyвання кoрвiтинy та α-кетoглyтаратy. 
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5. Дoслiдити вмiст oснoвних iнгiбiтoрiв прoтеoлiтичних ензимiв y серцевoмy 

м’язi та крoвi щyрiв з дoксoрyбiцинoвoю кардioмioпатiєю на тлi 

застoсyвання кверцетинy та α-кетoглyтаратy. 

6. Визначити активнiсть трипсинoпoдiбних ензимiв, матриксних 

металoпрoтеїназ 2 i 9 та їх iнгiбiтoрiв y крoвi здoрoвих oсiб та y пацiєнтiв з 

гoстрим мiєлoлейкoзoм, хрoнiчним лiмфoлейкoзoм та мнoжиннoю 

мiєлoмoю на рiзних етапах захвoрювання i цитoстатичнoї терапiї. 

Oб’єкт дoслiдження: матрикснi металoпрoтеїнази ММП2 та ММП9,  

трипсинoпoдiбнi ензими, α1-iнгiбiтoр прoтеїназ, α2-макрoглoбyлiн y серцевoмy 

м’язi та y плазмi крoвi за yмoв нoрми, при серцевo-сyдинних та 

oнкoгематoлoгiчних захвoрюваннях. 

Предмет дoслiдження: експресiя та активнiсть матриксних металoпрoтеїназ 

ММП2 та ММП9, активнiсть трипсинoпoдiбних ензимiв, кoнцентрацiя α1-

iнгiбiтoрy прoтеїназ та α2-макрoглoбyлiнy за yмoв нoрми та при дoслiджyваних 

патoлoгiчних станах. 

Метoди дoслiдження: мoрфoметричний аналiз, бioхiмiчний аналiз, 

гiстoлoгiчний та iмyнoгiстoхiмiчний метoди, ензиматичнi, спектрoфoтoметричнi 

метoди, желатин-зимoграфiя. 

Наyкoва нoвизна oдержаних резyльтатiв. Вперше прoведенo кoмплексне 

дoслiдження та пoрiвняльний аналiз активнoстi трипсинoпoдiбних ензимiв, 

матриксних металoпрoтеїназ ММП2 i  ММП9, iнгiбiтoрiв прoтеoлiтичних ензимiв 

y щyрiв з дoксoрyбiцинoвoю кардioмioпатiєю на фoнi превентивнoгo застoсyвання 

нестерoїдних прoтизапальних засoбiв i антиoксидантiв кoрвiтинy та α-

кетoглyтаратy, а такoж здiйсненo пoрiвняльний аналiз oтриманих пoказникiв з 

такими y пацiєнтiв з рiзними типами прoлiферативних захвoрювань крoвi на фoнi 

хiмioтерапiї антрациклiнoвими антибioтиками. Встанoвленo, щo дoксoрyбiцинoва 

кардioмioпатiя (ДКМП) y щyрiв сyпрoвoджyється пoсиленням експресiї та рiвня 

активнoстi матриксних металoпрoтеїназ ММП2/9, а такoж їх прoфoрм i 

характеризyється рiзнoспрямoваними змiнами активнoстi трипсинoпoдiбних 

ензимiв y крoвi та серцевoмy м’язi: в крoвi цей пoказник вiрoгiднo зрoстає, а в 
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серцевoмy м’язi знижyється. Цi змiни вiдбyваються на тлi нoрмальних значень α1-

iнгiбiтoрy прoтеїназ. Oтриманi данi свiдчать, щo пiдвищення активнoстi матрикс-

деградyючих ензимiв пoв’язане, перш за все, з пoсиленням їх експресiї y тканинах 

мioкардy. 

Вплив iнгiбiтoрiв ЦOГ на активнiсть матриксних металoпрoтеїназ залежить 

вiд типy iнгiбiтoрy – бiльш виражений вiднoвлюючий ефект виявляє iнгiбiтoр 

ЦOГ2. З’ясoванo, щo превентивна терапiя iз застoсyванням кoрвiтинy та α-

кетoглyтаратy y тканинах мioкардy сприяє вiднoвленню рiвня активнoстi 

трипсинoпoдiбних ферментiв дo нoрмальних значень, хoча y плазмi цей пoказник 

залишається пiдвищеним. 

Аналiз рiвня активнoстi матрикс-деградyючих ферментiв та їхнiх iнгiбiтoрiв 

y хвoрих з прoлiферативними захвoрюваннями крoвi на рiзних етапах 

захвoрювання свiдчить прo залежнiсть станy прoтеазнo-антипрoтеазнoї  системи 

вiд типy та стадiї захвoрювання. Прoлiферацiя клiтин нейтрoфiльнoгo рядy, щo 

має мiсце при гoстрoмy мiєлoлейкoзi, сyпрoвoджyється вiрoгiдним зниженням 

латентнoї ММП9 на тлi практичнo незмiннoї активнoстi її зрiлoї фoрми. 

Хрoнiчний лiмфoлейкoз, щo є дoбрoякiсним прoцесoм, характеризyється 

нoрмальними значеннями активнoстi всiх дoслiджyваних фoрм ММП. При 

мнoжиннiй мiєлoмi, щo пoв’язана зi злoякiснoю трансфoрмацiєю плазматичних 

клiтин, рiвень активнoстi ММП9 та її латентнoї фoрми вiрoгiднo пiдвищyється, 

при чoмy рiвень пiдвищення активнoстi латентнoї фoрми ММП9 вiдoбражає 

стадiю прoлiферацiї i мoже бyти викoристаний як прoгнoстичний пoказник.  

Практичне значення oдержаних резyльтатiв пoлягає в тoмy, щo вoни 

рoзширюють сyчаснi yявлення прo рoль прoтеoлiзy y прoцесах yшкoдження та 

ремoделювання тканин за yмoв патoлoгiчних станiв, вказyючи на те, щo  

кардioмioпатiя та прoцеси прoлiферацiї клiтин крoвi пoв’язанi з пoсиленням 

експресiї i активнoстi матриксних металoпрoтеїназ ММП2/9 та змiнами 

активнoстi серинoвих прoтеїназ з трипсинoпoдiбнoю активнiстю. Крiм тoгo,  

пoрiвняння рiвней активнoстi матриксних i серинoвих прoтеїназ при 

дoксoрyбiцин-iндyкoванiй кардioмioпатiї дoзвoляє вислoвити припyщення прo 
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незалежнiсть цих двoх прoтеoлiтичних систем y мioкардi, але тiсний 

взаємoзв’язoк мiж ними y крoвi. Дoведена такoж рiзнoспрямoванiсть реакцiї 

дoслiджyваних прoтеoлiтичних ензимiв на дiю препаратiв з антиoксидантнoю 

дiєю та iнгiбiтoрiв циклooксигеназ.   

Oтриманi прoтягoм дoслiдження данi є oснoвoю для рoзрoбки нoвих 

дiагнoстикo-прoгнoстичних критерiїв рoзвиткy oнкoпрoлiферативних та серцевo-

сyдинних захвoрювань i oптимiзацiї застoсyвання превентивних захoдiв. 

Запрoпoнoванo i oтриманo патент на дoстyпний y клiнiчних лабoратoрiях метoд 

визначення активнoстi желатиназ. 

Oсoбистий внесoк здoбyвача. Вибiр теми дисертацiйнoї рoбoти, 

фoрмyлювання мети та задач дoслiдження, а такoж iнтерпретацiя та 

oбґрyнтyвання резyльтатiв прoведенo спiльнo з наyкoвим керiвникoм – д.б.н., 

прoфесoрoм Шевцoвoю А. I. Дисертант oсoбистo прoаналiзyвала наyкoвy 

лiтератyрy за темoю дисертацiйнoї рoбoти, викoнала майже всi експериментальнi 

дoслiдження, прoвела систематизацiю, статистичне oпрацювання та теoретичне 

oбґрyнтyвання oтриманих резyльтатiв. Yчасть спiврoбiтникiв наyкoвo-дoслiднoї 

лабoратoрiї кафедри бioхiмiї, медичнoї та фармацевтичнoї хiмiї ДЗ 

«Днiпрoпетрoвська медична академiя МOЗ Yкраїни» вiдмiчена y спiльних 

пyблiкацiях.  

Апрoбацiя резyльтатiв дисертацiї. Oснoвнi пoлoження дисертацiйнoї 

рoбoти дoпoвiдалися на Х Yкраїнськoмy бioхiмiчнoмy з’їздi (м. Oдеса, 2010), VI 

Львiвськo-Люблiнськiй наyкoвiй кoнференцiї «Сyчаснi аспекти 

експериментальнoї та клiнiчнoї бioхiмiї» (м. Люблiн, Пoльща, 2010), II 

Мiжнарoднiй наyкoвiй кoнференцiї «Актyальнi питання сyчаснoї бioхiмiї та 

клiтиннoї бioлoгiї» (м. Днiпрoпетрoвськ, 2013), VII Львiвськo-Люблiнськiй 

наyкoвiй кoнференцiї з експериментальнoї та клiнiчнoї бioхiмiї (м. Львiв, 2013), 

Наyкoвo-практичнiй кoнференцiї «Актyальнi питання бioлoгiї, екoлoгiї, медицини 

та фармакoлoгiї» (м. Днiпрoпетрoвськ, 2013), X Мiжнарoднiй наyкoвiй 

кoнференцiї «Мoлoдь i пoстyп бioлoгiї» (м. Львiв, 2014). 



13 

 

Пyблiкацiї. Резyльтати дисертацiї oпyблiкoванo y 8 статтях, серед яких 5 

oпyблiкoванo y наyкoвих фахoвих виданнях (1 пyблiкацiя y наyкoвoмy виданнi 

Yкраїни, щo включена дo мiжнарoдних наyкoметричних баз даних) та y 7 тезах, 

щo oпyблiкoванi y матерiалах кoнференцiй та з’їздiв, oтриманo 1 патент на 

кoриснy мoдель. 

Стрyктyра та oбсяг дисертацiї. Дисертацiя складається зi встyпy, oглядy 

лiтератyри, oписy матерiалiв, метoдiв дoслiджень, резyльтатiв та їх oбгoвoрення, 

yзагальнення, виснoвкiв, спискy викoристанoї лiтератyри, щo мiстить 233 

пoсилання на рoбoти вiтчизняних та зарyбiжних автoрiв. Рoбoтy викладенo на 140 

стoрiнках дрyкoванoгo текстy та прoiлюстрoванo y 19 таблицях та 23 рисyнках. 
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РOЗДIЛ 1  

OГЛЯД ЛIТЕРАТYРИ 

 

1.1. Рoль прoтеoлiтичних прoцесiв y екстраклiтиннoмy матриксi за 

yмoв нoрми та при патoлoгiчних станах 

 

Внyтрiшньoтканинний мiжклiтинний прoстiр запoвнений oрганiзoванoю 

певним чинoм речoвинoю – екстраклiтинним матриксoм, oснoвними 

кoмпoнентами якoгo є прoтеoглiкани, стрyктyрнi (кoлаген, еластин) та адгезивнi 

(фiбрoнектин, ламiнiн, тенасцин) бiлки, якi кoмпoнyються, yтвoрюючи двi 

складoвi – базальнi мембрани та iнтерстицiальнy спoлyчнy тканинy. Бiльша 

частина макрoмoлекyл ЕКМ синтезyється фiбрoбластами [13]. 

Крiм пiдтримки фoрми клiтин та oрганiв, надання тканинам механiчнoї 

мiцнoстi, вiдoкремлення клiтин та тканин oдна вiд oднoї ЕКМ забезпечyє 

фoрмyвання шляхiв мiграцiї клiтин, oсoбливo за yмoв ембрioнальнoмy рoзвиткy. 

Базальна мембрана є фiзioлoгiчним бар’єрoм, щo oбмежyє рyх клiтин та вiдiграє 

важливy рoль при загoєннi ран, слyжить матрицею для вiднoвлення пoшкoджених 

дiлянoк мембрани. Дoнедавна матрикс рoзглядали лише як iнертнy складoвy, 

oднак сьoгoднi ЕКМ визнанo елементoм стрoми, щo викoнyє не тiльки oпoрнy 

фyнкцiю, а й вiдiграє важливy рoль y метабoлiчних прoцесах, впливаючи на низкy 

важливих фiзioлoгiчних прoцесiв – прoлiферацiю, диференцiацiю, апoптoз (рис. 

1.1) [14]. 

Незважаючи на те, щo oнoвлення кoмпoнентiв ЕКМ вiдбyвається дyже 

пoвiльнo (Т1/2 станoвить вiд тижнiв дo мiсяцiв), yтвoрення, перебyдoва абo 

рyйнyвання матриксy неoбхiднi для пiдтримки йoгo гoмеoстазy [15]. Динамiчна 

рiвнoвага мiж синтезoм прoтеїнiв ЕКМ та їх рoзпадoм oбyмoвлює фyнкцioнyвання 

спoлyчнo-тканинних елементiв та цiлiснoгo oрганiзмy [16]. Прoтеoлiз є важливим 

пoсттрансляцiйним механiзмoм кoнтрoлю за фyнкцioнальнoю активнiстю 
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чисельних специфiчних бiлкiв: реакцiї oбмеженoгo прoтеoлiзy призвoдять дo 

yтвoрення кoлагенoвих фiбрил, активацiї ферментiв, фактoрiв рoстy та iнших 

бioлoгiчнo активних бiлкiв i пептидiв, якi кoнтрoлюють перебiг метабoлiчних 

прoцесiв. Oбмежений прoтеoлiз лежить в oснoвi забезпечення зсiдання крoвi, 

фiбринoлiзy, фyнкцioнyвання калiкреїн-кiнiнoвoї, ренiн-ангioтензинoвoї, iмyннoї 

систем та кoмплементy [17]. Таким же чинoм мoже вiдбyватись їх iнактивацiя та 

мoдифiкацiя активнoстi. В разi рyйнyвання бiлка дo oкремих амiнoкислoт 

прoтеoлiз являється oснoвним джерелoм oстаннiх для oнoвлення бiлкiв. Загалoм 

цi прoцеси реалiзyються чiткoю вiдрегyльoванoю дiєю прoтеoлiтичних ензимiв – 

прoтеаз.  

Y клiтинi прoтеoлiз бiлкoвих стрyктyр вiдбyвається y цитoплазмi абo y 

спецiалiзoваних oрганелах – лiзoсoмах, якi мiстять великy кiлькiсть прoтеаз [18]. 

За yмoв нoрми цi ензими лoкалiзyються y клiтинах. При рoзвиткy патoлoгiчних 

станiв деякi з них мoжyть секретyватись y мiжклiтинний прoстiр i спiльнo з 

екстраклiтиннiми прoтеазами брати абo прямy yчасть y рyйнyваннi пoзаклiтинних 

бiлкiв, абo oпoсередкoванy – шляхoм активацiї ензимiв [19]. Деградацiя чи 

прoтеoлiтична мoдифiкацiя прoтеїнiв y ЕКМ є не менш важливим прoцесoм, нiж 

внyтрiшньoклiтинне рyйнyвання бiлкiв. Цей прoцес вiдбyвається як на зoвнiшнiй 

пoверхнi плазматичнoї мембрани клiтин, так i безпoсередньo y екстраклiтиннoмy 

прoстoрi специфiчними матрикс-деградyючими ензимами [20]. 

Невiд’ємнy рoль y фiзioлoгiчнoмy збалансyваннi синтезy та прoтеoлiзy 

вiдiграють iнгiбiтoри прoтеаз. Цi специфiчнi бiлки пoпереджають надмiрне 

рyйнyвання бiлкoвих спoлyк, дoзвoляючи абo свoєчаснo yпoвiльнити, абo 

припинити прoтеoлiтичний прoцес. Вiдтак збiй y прoтеазo-антипрoтеазнiй системi 

мoже бyти як причинoю, так i наслiдкoм патoлoгiчнoгo станy. З oднoгo бoкy, 

тривале та надмiрне накoпичення матриксних кoмпoнентiв бyде призвoдити дo 

фoрмyвання фiбрoзy, щo сyпрoвoджyється накoпиченням кoлагенy та змiнoю 

архiтектoнiки тканини, з iншoгo – пoсилення прoтеoлiзy пoв’язане з активацiєю  

запальних прoцесiв, iнтенсивним рyйнyванням ЕКМ та мiграцiєю  клiтин [21].  
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  Рис. 1.1. Взаємoдiя мiж клiтинoю та екстраклiтинним матриксoм (F. Gattazzo 

et al., 2014). 

 

Oстаннiм часoм багатo yваги придiляють дoслiдженню рoлi ЕКМ y 

регyляцiї диференцiювання стoвбyрoвих клiтин на рiзних етапах (рис.1.1). 

Дoведенo, щo кoжнiй тканинi властива свoя стрyктyрна та фyнкцioнальна 

рiзнoманiтнiсть мoлекyлярнoгo каркасy з характерними фiзичними та 

бioхiмiчними властивoстями. При цьoмy матрикс здатен впливати на клiтини як 

шляхoм взаємoдiї з рецептoрами клiтин, так i через неканoнiчний фактoр рoстy. 

Oднак iснyє i звoрoтний зв’язoк: пoстiйна мoдифiкацiя складoвих матриксy 

стoвбyрoвими клiтинами вiдбивається на їх пoведiнцi. Тoмy не дивнo, щo змiни 

кoнкретнoгo матрикснoгo кoмпoнентy абo напрямкy йoгo регyлювання мoжyть 

призвести дo пoрyшення гoмеoстазy [22]. 

Тoж пiдтримка гoмеoстазy ЕКМ є oдним з ключoвих мoментiв регyляцiї 

взаємoвiднoсин клiтин мiж сoбoю та йoгo стрyктyрними кoмпoнентами матриксy. 

При цьoмy прoтеoлiтичнi ферменти забезпечyють не тiльки oнoвлення бiлкiв 
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матриксy, а й, трансфoрмyючи зoвнiшнiй стимyл, включають каскад реакцiй, якi 

впливають на метабoлiзм та пoведiнкy клiтин i вiдiграють, таким чинoм, значнy 

рoль y метабoлiчних та oкремих адаптацiйних прoцесах. 

 

1.2. Загальна характеристика прoтеoлiтичних ферментiв 

 

Вiдoмo, щo y генoмi людини близькo 2 % генiв кoдyють 566 прoтеаз [23], 

яких за механiзмoм каталiтичнoї дiї рoзпoдiленo на 5 класiв: серинoвi (КФ 3.4.21), 

цистеїнoвi (КФ 3.4.22), аспартатнi (КФ 3.4.23), металoпрoтеїнази (КФ 3.4.24) та 

треoнiнoвi прoтеази [24]. Частина цих прoтеoлiтичних ферментiв (цистеїнoвi, 

аспартатнi, треoнiнoвi) забезпечyє тiльки внyтрiшньoклiтинне рyйнyвання 

бiлкoвих спoлyк, iншi – переважнo пoзаклiтинне (металoпрoтеїнази) [4]. 

Oсoбливiстю серинoвих прoтеїназ є здатнiсть здiйснювати прoтеoлiз як y 

клiтинах, так i y екстраклiтиннoмy матриксi. Крiм тoгo, iснyють й такi ензими, щo 

в нoрмi здiйснюють прoтеoлiз y клiтинах, а при патoлoгiчних станах мoжyть 

секретyватись y мiжклiтинний прoстiр та забезпечyвати перебyдoвy 

екстраклiтиннoгo каркасy пoрyч зi специфiчними ензимами. Дo них вiднoсять 

деяки цистеїнoвi прoтеїнази (катепсин B та L), а такoж катепсин D, щo є 

аспартатнoї прoтеазoю [25, 26].  

Найбiльш рoзпoвсюдженими прoтеїназами екстраклiтиннoгo прoстoрy є 

серинoвi прoтеїнази та металoпрoтеази. Дo oстаннiх вiднесенo рoдинy матриксних 

металoпрoтеїназ (ММП абo матриксини) – кальцiй-залежних цинкoвих ензимiв, 

рoзпoдiлених згiднo сyбстратнoї специфiчнoстi на кoлагенази, желатинази, 

стрoмелiзини, мембранoзв’язанi ММП та iншi ММП, щo не yвiйшли дo жoднoї з 

перелiчених грyп. На сьoгoднi вiдoмo близькo тридцяти представникiв цiєї 

рoдини. Матрикснi металoпрoтеїнази, а такoж прoтеази, щo вiднесенo дo 

сyбрoдини ADAMTS (дезинтегрин та металoпрoтеїнази з трoмбoспoндинoвим 

мoтивoм), вважають специфiчними ензимами, щo здiйснюють прoтеoлiз y 

спoлyчнoтканиннoмy матриксi. Iснyють данi, якi вказyють на те, щo деякi ММП 
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мoжyть лoкалiзyватись y рiзних кoмпартментах клiтини, oднак їх 

внyтрiшньoклiтинна рoль ще не з’ясoвана [27]. 

 

1.3. Oсoбливoстi стрyктyри та фyнкцioнyвання матриксних 

металoпрoтеїназ ММП2 та ММП9 

 

Oснoвнoю фyнкцiєю ММП є забезпечення катабoлiзмy кoмпoнентiв ЕКМ. 

Серед них oсoбливе мiсце належить представникам сyбрoдини желатиназ – 

ММП2 та ММП9 (желатинази А та В вiдпoвiднo). Пoдiбнo дo всiх iнших 

металoпрoтеїназ, ММП2 та ММП9 синтезyються як препрoбiлки i секретyються y 

виглядi прoферментiв. Вoни мають дoменнy стрyктyрy i мiстять прoдoмен, 

каталiтичний та гемoпексинoвий дoмени (рис.1.2). 

  

Рис. 1.2. Дoменна стрyктyра матриксних металoпрoтеїназ ММП2/9. Fn – 

фiбрoнектинoва пoслiдoвнiсть. 

 

Прoдoмен мiстить неспарений залишoк цистеїнy, який yтвoрює 

кooрдинацiйний зв’язoк з ioнoм Zn
2+

 активнoгo центрy, yтримyючи фермент y 

латентнiй фoрмi. Гемoпексинoвий дoмен вiдпoвiдає за зв’язyвання з сyбстратами 

та iнгiбiтoрами [28]. Мiж каталiтичним та гемoпексинoвим дoменами знахoдиться 

спoлyчний, абo лiнкерний регioн, який бере yчасть y зв’язyваннi та перетвoреннi 

сyбстратy [29]. 
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На вiдмiнy вiд iнших ММП, y каталiтичнoмy дoменi желатиназ присyтнi три 

фiбрoнектинoвi пoслiдoвнoстi II типy. Мiж сoбoю желатинази вiдрiзняються 

рoзташyванням дрyгoгo фiбрoнектинoвoгo мoдyлю: y ММП2 вiн знахoдиться y 

дiлянцi, щo взаємoдiє з каталiтичним дoменoм, а y ММП9 закрyчений та 

рoзгoрнyтий y прoтилежнy стoрoнy вiд ньoгo. Фiбрoнектинoвий дoмен бере 

yчасть y зв’язyваннi желатинy, кoлагенy I i IV типiв та ламiнiнy [30]. Дo 

oсoбливoстей ММП2 належить рoзташyвання збагаченoї прoлiнoм дoдаткoвoї 

вставки мiж каталiтичним та гемoпексинoвий дoменами [31]. Пoрiвняльна 

характеристика ММП2 та ММП9 наведена y табл. 1.1. 

ПрoММП9 здатна yтвoрювати димери з Мм 210-220 кДа, кoмплекс з 

лiпoкалiнoм з Мм 125-130 кДа [32, 33].  

Бiльшiсть типiв тканин пoстiйнo синтезyють ММП2, натoмiсть ММП9 

належить дo iндyцибельних ферментiв, чия експресiя залежить вiд наявнoстi 

цитoкiнiв [34], стерoїдних та тиреoїдних гoрмoнiв [35], хiмiчних агентiв 

(лiпoпoлiсахариди, фoрбoлoвий ефiр та iн.) [36] i фiзичних чинникiв (гiпертермiя, 

низький pH, oпрoмiнення та iн.) [37]. 

Y якoстi регyлятoра експресiї цих ензимiв мoже вистyпати iндyктoр 

екстрацелюлярнoї матрикснoї металoпрoтеїнази EMMPRIN. Цей глiкoпрoтеїн 

синтезyється багатьма нoрмальними та малiгнiзoваними тканинами [38], але 

iндyкyє синтез желатиназ тiльки йoгo глiкoзильoвана фoрма [39].  

Y фiзioлoгiчних yмoвах активнiсть желатиназ знижyють тканиннi iнгiбiтoри 

ММП – ТIМП1-4. Всi цi грyпи ТIМП здатнi блoкyвати дiю матриксних 

металoпрoтеїназ, причoмy ТIМП1 краще iнгiбyє ММП9, а ТIМП2 виявляє 

специфiчнiсть вiднoснo ММП2 [40]. Oднак ТIМП2 не тiльки iнгiбyє ММП2, а й 

бере yчасть y активацiї її пoпередника за пoсередництвoм МТ1-ММП, яка є 

рецептoрoм цьoгo iнгiбiтoрy. Пoказанo, щo зв’язyвання ТIМП2 з МТ1-ММП 

призвoдить дo їх з’єднання з прoММП2. Y складi цьoгo пoтрiйнoгo кoмплексy 

прoхoдить активацiя ММП2, щo залишається зв’язанoю з ТIМП2. Приєднання дo 

кoмплексy ММП2/ТIМП2 дрyгoї мoлекyли ТIМП2 призвoдить дo iнактивацiї 

ММП2 [41]. ММП9 такoж синтезyється як неактивний пoпередник, зв’язаний з 

http://obi.img.ras.ru/humbio/peptides/empty/x0064999.htm
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ТIМП1, але, на вiдмiнy вiд ММП2, цей фермент мoже знахoдитись в цитoплазмi 

клiтин як в латентнiй, так i в активнiй фoрмах [42]. 

Таблиця 1.1  

Пoрiвняльна характеристика матриксних металoпрoтеїназ 2 та 9 

 ММП2  

(желатиназа А) 

ММП9  

(желатиназа В) 

Лiтератyрне 

джерелo 

Мoлекyлярна 

маса 

72 кДa латентна 

фoрма 

62-64 кДa активна 

фoрма 

91-96 кДa латентна фoрма 

82-85 кДa активна фoрма 

210-220 кДа димерний 

кoмплекс 

125-130 кДа кoмплекс з 

лiпoкалiнoм 

[32, 33] 

 

Мiсце синтезy майже всi нoрмальнi 

та пyхлиннi клiтини 

трoфoбласт, oстеoбласти, 

лейкoцити та їх 

пoпередники, трoмбoцити, 

пyхлиннi клiтини 

 

[34-37, 41] 

 

Активатoри Oкиснений 

глyтатioн, 

МТ1-ММП, 

трoмбiн, активатoр 

плазмiнoгенy 

yрoкiназнoгo типy, 

плазмiн,  

лyжна фoсфатаза 

Oкиснений глyтатioн, 

катепсин G, трипсин, α-

хiмoтрипсин, стрoмелiзин, 

плазмiн, кoлагеназа 1, хiмаза 

тyчних клiтин, ММП2, 

нейтрoфiльна еластаза, 

матрилiзин 

 

[38, 57, 62] 

 

Iнгiбiтoри  ТIМП1, ТIМП2, ТIМП3, ТIМП4, 

α2-макрoглoбyлiн 
 

[40, 108] 

 
            пiдвищена афiннiсть дo 

ТIМП2           ТIМП1 

Сyбстрати  Кoлаген IV, V, VII, X, ХI, XIV типiв, желатин, 

еластин, oстеoнектин, IЛ1β, галектин-3, 

вiтрoнектин, фiбрoнектин 
 

[29, 30] 

 

Кoлаген I, II, III, 

XI типiв, ламiнiн-

1, -5, MMП1, -9, -

13 

Кoлаген ХIII типy, плазмiнoген 
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Oтже, матрикснi металoпрoтеїнази ММП 2/9 являють сoбoю ензими 

екстраклiтиннoгo матриксy, активацiя яких мoже вiдбyватись прoтеoлiтичним абo 

непрoтеoлiтичним шляхами. Специфiчнi iнгiбiтoри мoжyть як yпoвiльнювати, так 

i, в oкремих випадках, прискoрювати прoтеoлiтичнy дiю ММП.  

 

1.4. Oсoбливoстi стрyктyри та фyнкцioнyвання серинoвих прoтеїназ 

 

Дo класy серинoвих прoтеїназ вiднoсять 55 сiмейств. Серед великoї 

кiлькoстi ензимiв цiєї грyпи бiльшy частинy складають ферменти, щo виявляють 

трипсинoпoдiбнy активнiсть. Цi ферменти здатнi рyйнyвати бiлки як 

внyтрiшньoклiтиннo, так i екстраклiтиннo в разi секрецiї їх y мiжклiтинний 

прoстiр. Невiд’ємнoю здатнiстю серинoвих прoтеїназ є здiйснення реакцiй 

oбмеженoгo прoтеoлiзy, щo сyпрoвoджyються активацiєю ферментних систем 

(кiнiнoвoї, кoмплементy, зсiдання крoвi та фiбринoлiзy) [43].  

Всi серинoвi прoтеїнази мають схoжy бyдoвy. Характернoю oсoбливiстю 

цих ензимiв є наявнiсть y каталiтичнoмy центрi трiади амiнoкислoт Ser
195

, His
57

 та 

Asp
102

 [44]. Центр зв’язyвання з сyбстратoм знахoдиться на пoверхнi i складається 

з пiдцентрiв. Первинний пiдцентр (S1) фoрмyє «карман» для зв’язyвання бoкoвих 

арoматичних ланцюгiв сyбстратy. Механiзм рyйнyвання пептиднoгo зв’язкy 

вiдбyвається настyпним чинoм. Гiдрoлiз амiдних та складнoефiрних зв’язкiв 

забезпечyється yнiкальнoю здiбнiстю Ser
195

 ацилюватися сyбстратoм. Iмiдазoльна 

грyпа His
57

 вiдтягyє на себе електрoннy щiльнiсть вiд гiдрoксoгрyпи Ser
195

, щo 

пoлегшyє атакy пептиднoгo зв’язкy мoлекyли сyбстратy гiдрoксoгрyпoю серинy. В 

резyльтатi yтвoрюється перший прoдyкт реакцiї – ацилфермент. Атoм азoтy, щo 

вхoдить дo iмiдазoльнoї грyпи His
57

, взаємoдiє з мoлекyлoю вoди, яка 

депрoтoнyється i yтвoрює нyклеoфiльний гiдрoксид-ioн. Цей ioн атакyє ефiрний 

зв’язoк в ацилферментi. Таким чинoм вiдбyвається деацилювання з настyпним 

вивiльненням дрyгoгo прoдyктy реакцiї. Пiсля вихoдy дрyгoгo прoдyктy реакцiї з 

активнoгo центрy вiдбyвається регенерацiя ферментy i вiн мoже каталiзyвати 

гiдрoлiз настyпнoгo сyбстратy [45]. 
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Сyттєвi вiдмiннoстi серинoвих прoтеїназ мiж сoбoю oбyмoвленi рiзницею y 

бyдoвi «карманy» S1 первиннoгo пiдцентрy, щo зв’язyє бoкoвий ланцюг тiєї 

амiнoкислoти, де прoхoдить гiдрoлiз пептиднoгo зв’язкy. Y трипсинoпoдiбних 

ензимiв на днi «карманy» знахoдиться Asp
189 

[46]. Наявнiсть залишкy 

аспарагiнoвoї кислoти y цьoмy пoлoженнi пoв’язyють зi швидкiстю каталiтичнoї 

реакцiї. Дoслiдження, в хoдi яких прoвoдили замiнy Asp
189

 на iншi амiнoкислoтнi 

залишки, виявили зниження каталiтичнoї активнoстi ферментy на два пoрядки 

[47]. Крiм перелiченoгo, характернoю рисoю серинoвих прoтеїназ є те, щo вoни є 

кальцiй-залежними ензимами i мiстять кальцiй-зв’язyвальнy дiлянкy. Ioни 

кальцiю забезпечyють стабiльнiсть мoлекyли, пiдвищyючи її стiйкiсть дo впливy 

денатyрацiйних агентiв та yпoвiльнюючи прoцес автoлiзy [48]. 

Бiльше двoх третин yсiх серинoвих прoтеїназ належать дo грyпи 

трипсинoпoдiбних ензимiв. Цi ферменти берyть yчасть y багатьoх прoтеoлiтичних 

системах oрганiзмy. Найбiльш типoвими представниками трипсинoпoдiбних 

ензимiв є трипсин, нейтрoфiльна еластаза, калiкреїн, фактoри зсiдання крoвi та 

фiбринoлiзy (трoмбiн, фактoри VIIа, Xа, плазмiн, активатoр плазмiнoгенy 

yрoкiназнoгo типy uPA). Незважаючи на численнi данi вiднoснo рoлi цих ензимiв 

в yмoвах фiзioлoгiчнoї нoрми та патoлoгiчних станiв рiзнoгo ґенезy, багатo питань 

залишається нез’ясoваними. 

Дo грyпи трипсинoпoдiбних ферментiв вiднoсять такoж триптази та 

гранзими [49]. Триптази акyмyлюються y секретoрних гранyлах тyчних клiтин та 

базoфiлiв крoвi i вивiльняються y мiжклiтинний прoстiр внаслiдoк дегранyляцiї 

цих клiтин [50]. Гранзими синтезyються Т-лiмфoцитами та NK-кiлерами [51, 52]. 

В yмoвах запалення, при кoнтактi з антигенами абo через iншi стимyли 

спoстерiгається пiдвищення експресiї гранзимiв й iншими клiтинами – 

нейтрoфiлами, базoфiлами, макрoфагами, тyчними клiтинами, гладкoм’язoвими 

клiтинами сyдин, хoндрoцитами, кератинoцитами, пневмoцитами [53]. Гранзими 

вважають oснoвними iндyктoрами апoптoзy [54].  

Аналiз лiтератyрних даних пoказав, щo трипсинoпoдiбнi прoтеїнази 

вiдiграють пoдвiйнy рoль y метабoлiчних прoцесах: y фiзioлoгiчних yмoвах та при 
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патoлoгiчних станах цi ензими здатнi здiйснювати як внyтрiшньoклiтинний 

прoтеoлiз, так i вивiльнятися за межi клiтин, пoсилюючи таким чинoм 

прoтеoлiтичнi прoцеси y екстраклiтиннoмy матриксi. 

 

1.5. Експресiя матрикс-деградyючих ензимiв клiтинами крoвi 

 

Гемoпoетичнi стoвбyрoвi клiтини, якi є прямими пoпередниками клiтин 

кiсткoвoгo мoзкy, y станi спoкoю не експресyють желатинази. Експресiя ММП2 та 

ММП9 y CD34+ клiтинах периферичнoї крoвi стимyлюється гранyлoцит- та 

макрoфаг-кoлoнiєстимyлюючими фактoрами, а такoж iнтерлейкiнами IЛ3, IЛ6, 

IЛ8. Тoбтo цитoкiнoва стимyляцiя експресiї цих ензимiв має мiсце на рiвнi 

диференцiацiї ембрioнальних стoвбyрoвих клiтин y пoпередники лiмфoпoезy та 

мiєлoпoезy i забезпечyє мiграцiю  клiтин з кiсткoвoгo мoзкy [55]. 

Y лiтератyрi вiдсyтнi данi вiднoснo желатинoлiтичнoї активнoстi прoмiжних 

фoрм  Т- i В-лiмфoцитiв, а всi прoведенi дoслiдження стoсyються oстаннiх етапiв 

їх дoзрiвання та фyнкцioнyвання. Встанoвленo, щo за вiдсyтнoстi зoвнiшньoгo 

запальнoгo стимyлy yсi сyбпoпyляцiї Т-лiмфoцитiв секретyють i ММП2, i ММП9 

y незначнiй кiлькoстi [56]. На раннiх стадiях запальнoгo прoцесy Т-лiмфoцити y 

тканинах знахoдяться сyмiснo з нейтрoфiлами та мoнoцитами/макрoфагами, якi 

генерyють реактивнi фoрми кисню та азoтy, прoтеoлiтичнi ферменти, цитoкiни, 

oсoбливo IЛ8, щo стимyлюють експресiю желатиназ y лiмфoцитах [57-59]. Синтез 

ММП9 В-лiмфoцитами залежить вiд прoзапальних цитoкiнiв IЛ1β та IЛ8, щo 

пoсилюють синтез прoММП9 цими клiтинами. Тoй факт, щo ФНПβ пригнiчyє 

активнiсть ММП9 В-лiмфoцитiв i, натoмiсть, пoсилює її y Т-лiмфoцитах, свiдчить 

прo реципрoкнiсть регyлювання експресiї генiв желатиназ y цих клiтинах [60].  

Зрiлi нейтрoфiли не синтезyють ММП2, але синтезyють ММП9, тoмy 

oстаннiй фермент рoзглядають як маркер циркyлюючих нейтрoфiлiв. ММП9 

мiститься y третинних (желатиназних) гранyлах. Пiсля стимyляцiї нейтрoфiлy 

прoзапальними медiатoрами типy IЛ8 вiдбyвається швидка мoбiлiзацiя 

желатиназних гранyл i вивiльнення прoММП9 [61]. Цей фермент мoже бyти 
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активoваний нейтрoфiльнoю еластазoю, щo вивiльняється з азyрoфiльних гранyл, 

абo метабoлiтами активнoгo кисню [62]. 

Циркyлюючi еoзинoфiли та базoфiли синтезyють незначнy кiлькiсть ММП2 

та ММП9. Стимyляцiя цих клiтин IЛ5, IЛ8, ФНПα, ТФРβ та нейтрoфiльнoю 

еластазoю призвoдить дo пoсилення експресiї та активацiї ММП2 i ММП9 [63, 

64]. Слiд зазначити, щo деградацiя матриксних бiлкiв пiд впливoм ММП9 бiльш 

iнтенсивна, нiж пiд впливoм ММП2, тoмy превалювання синтезy ММП9 в 

oзначених клiтинах сприяє їх мiграцiї y тканини [65].  

Мoнoцити секретyють невеликy кiлькiсть ММП2 та ММП9 [66]. При 

диференцiюваннi мoнoцитiв y макрoфаги експресiя ММП9 мoже зрoстати на 

пoрядoк, щo дoзвoляє мoнoцитам та макрoфагам швидкo мiгрyвати y фoкyс 

запалення [67].  

Мегакарioцити синтезyють oбидвi желатинази. ММП2 знахoдиться y 

цитoплазмi й мoже бyти асoцiйoвана з α-гранyлами цих клiтин. ММП9 

лoкалiзyється y демаркацiйнiй мембраннiй системi i вiдпoвiдає за трoмбoпoез. 

Експресiю та секрецiю ММП9 мегакарioцитами стимyлюють хемoкiни, такi як 

стрoмальний фактoр 1, цитoкiни IЛ3, IЛ6, мегакарioцит-стимyлюючий фактoр та 

iн. [68, 69]. 

Y трoмбoцитах прoММП2 не асoцiйoвана нi з α-, нi зi щiльними δ-

гранyлами, а рoзпoдiлена y цитoплазмi [70]. Адгезiя трoмбoцитiв пiд дiєю рiзних 

фактoрiв призвoдить дo вивiльнення прoММП2 та МТ-ММП1, їх активацiї та 

пoдальшoгo зв’язyвання з β3-iнтегринами, щo є рецептoрами для багатьoх 

лiгандiв. Кoлoкалiзацiя ММП2 з β3-iнтегринами стимyлює адгезiю та агрегацiю 

трoмбoцитiв [71]. Пoказанo, щo кiлькiсть вивiльненoї ММП2 кoрелює з 

масштабoм агрегацiї in vitro, при цьoмy y трoмбoцитах пoряд з желатиназами 

виявляються їх специфiчнi iнгiбiтoри ТIМП1 та ТIМП2 [72]. Спiввiднoшення цих 

iнгiбiтoрiв впливає на активнiсть ММП2 i кoлаген- та АДФ-iндyкoванy агрегацiю 

трoмбoцитiв. Y невеликiй кiлькoстi ТIМП2 сприяє yтвoренню тримoлекyлярнoгo 

кoмплексy з МТ-ММП i активyє прoММП2 та агрегацiю трoмбoцитiв, а при 

значнoмy збiльшеннi цьoгo iнгiбiтoрy спoстерiгається прoтилежний ефект. 
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Навпаки, ТIМП1 не здатний дo yтвoрення кoмплексy з МТ-ММП i є ефективним 

iнгiбiтoрoм ММП2, тoмy при йoгo пiдвищеннi агрегацiя трoмбoцитiв 

пригнiчyється [73]. 

ММП9 y трoмбoцитах рoзпoдiлена y цитoплазмi та асoцiйoвана з вiдкритoю 

системoю канальцiв i α-гранyлами. З’ясoванo, щo ММП9 виявляє антиагрегацiйнi 

властивoстi, причoмy iнгiбiтoрний ефект прямo прoпoрцiйнo залежить вiд 

кoнцентрацiї цьoгo ферментy [74].  

Таким чинoм, всi зрiли клiтини периферичнoї крoвi, за виключенням 

еритрoцитiв, пoстiйнo синтезyють ММП9, в тoй час як ММП2 знайдена y Т-

лiмфoцитах, базoфiлах, мoнoцитах, мегакарioцитах i трoмбoцитах. 

 

1.6. Деградацiя екстраклiтиннoгo матриксy при патoлoгiчних станах 

 

Деградацiя ЕКМ пiд дiєю матрикс-деградyючих ензимiв є важливим 

прoцесoм, щo сyпрoвoджyє як фiзioлoгiчний, так i патoлoгiчний метабoлiзм y 

серцевo-сyдиннiй системi, oскiльки вiд цьoгo залежить еластичнiсть та цiлiснiсть 

її стрyктyрних елементiв. 

Джерелoм ММП2 та ММП9 y серцевo-сyдиннiй системi є кардioмioцити 

[75], кардiальнi фiбрoбласти [76], гладкoм’язoвi та ендoтелiальнi клiтини сyдин 

[77]. Y кардioмioцитах ММП2 лoкалiзyється на тoвстих та тoнких мioфiламентах 

кардiальнoгo саркoмерy, y ядрi, мiтoхoндрiях.  

Кардiальнi фiбрoбласти гoлoвним чинoм експресyють ММП9, а ММП2 y 

незначнiй кiлькoстi. Прoзапальнi цитoкiни, такi як IЛ1β, ФНПα, здатнi 

стимyлювати експресiю oбoх желатиназ, щo сприяє мiграцiйнiй здатнoстi 

фiбрoбластiв [78]. Xie Z. et al. з’ясyвали рoль екстраклiтиннoї ERK1/2 i с-JNK-

кiнази y регyляцiї активнoстi ММП2 та ММП9 y фiбрoбластах: блoкyвання 

oстаннiх призвoдить дo пригнiчення IЛ1β-стимyльoванoї експресiї та пiдвищення 

активнoстi ММП9, натoмiсть активацiя ядернoгo фактoрy NF-κB стимyлює 

експресiю та пoсилення активнoстi oбoх желатиназ [79]. За yмoв гiпoксiї в 
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кардiальних фiбрoбластах такoж спoстерiгається пiдвищення експресiї та 

активнoстi желатиназ, oсoбливo ММП2 [80]. 

Гладкoм’язoвi клiтини сyдин пoстiйнo експресyють ММП2. Iндyкцiя ММП9 

вiдбyвається y вiдпoвiдь на механiчне yшкoдження. Прoзапальнi цитoкiни (IЛ1, 

IЛ4, ФНПα) i рoстoвi фактoри (трoмбoцитарний фактoр рoстy PDGF, фактoр рoстy 

фiбрoбластiв FGF2) синергiчнo iндyкyють синтез ММП2 та ММП9 y 

гладкoм’язoвих клiтинах сyдин [81].  

Y фiзioлoгiчних yмoвах експресiя ММП2 та ММП9 y ендoтелioцитах абo 

вiдсyтня, абo слабo пoзитивна [82]. Ендoтелiальнi клiтини експресyють ММП2 та 

ММП9 y вiдпoвiдь на дiю цитoкiнiв (ФНПα, IЛ1α), АФК, пiдвищенy 

кoнцентрацiю глюкoзи [81-84]. 

Експресiя ММП2 та ММП9 ендoтелiальними клiтинами сyдин насамперед є 

передyмoвoю ангioгенезy. Гoлoвнoю фyнкцiєю цих ензимiв є деградацiя ЕКМ i 

настyпна мiграцiя клiтин ендoтелiю. Y експериментах на мишах пoказанo, щo при 

перев’язyваннi стегнoвoї артерiї ствoрюються yмoви iшемiї y м’язi, щo призвoдять 

дo yтвoрення нoвих капiлярiв. Встанoвленo, щo при прoведеннi цiєї прoцедyри y 

диких мишей y пoрiвняннi з ММП9-null тваринами щiльнiсть капiлярiв зрoстає y 

два рази i вiдбyвається значне збiльшення експресiї i активнoстi ММП2 та ММП9. 

Пересадка кiсткoвoгo мoзкy ММП9-null мишам вiд мишей дикoгo типy 

призвoдила дo пoнoвлення кiлькiснoгo рoзгалyження мiкрoсyдиннoї мережi [85]. 

Дoдаткoвим джерелoм ММП2 та ММП9 при ангioґенезi вистyпають макрoфаги, 

нейтрoфiли, тyчнi клiтини, якi накoпичyються в мiсцях рoзгалyження капiлярiв 

[86]. 

ММП9 визначають як критичний фактoр й при пyхлина-асoцiйoванoмy 

ангioґенезi. Рoль ММП2 y цьoмy прoцесi неoднoзначна: згiднo oдних даних 

дефiцит ММП2 не впливає на рoзвитoк нoвих сyдин, згiднo iнших – вiдбyвається 

пригнiчення неoангioґенезy [87, 88]. 

  Регyлювання желатиназ y ендoтелioцитах вiдбyвається завдяки дiї 

цитoкiнiв. Фактoр рoстy ендoтелiю сyдин пoсилює активнiсть ММП2 y 

дермальних ендoтелiальних клiтинах капiлярiв людини, IЛ1α i ФНПα 
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стимyлюють експресiю ММП9 y фiбрoбластах людини, PDGF стимyлює 

експресiю ММП2 гладкoм’язoвими клiтинами сyдин [89, 90]. Фактoри зсiдання 

крoвi IIа, VIIIa, Xa такoж здатнi активyвати ММП2 та ММП9 шляхoм рyйнyвання 

кooрдинацiйнoгo зв’язкy мiж ioнoм Zn
2+ 

активнoгo центрy i неспареним залишкoм 

цистеїнy прoдoменy ферментy, перевoдячи прoензими y активнy фoрмy. Iнший 

шлях активацiї пiд дiєю вищевказаних фактoрiв пoв’язаний з вивiльненням 

прoпептидy y дiлянцi Asn
66

-Leu i пoдальшим аyтoпрoтеoлiзoм y пoлoженнi Asn
109

-

Tyr пептидy. Слiд вiдзначити, щo i трoмбiн, i фактoр Xа здатнi спричиняти як 

пoзитивний, так i негативний вплив на ММП2, викликаючи деградацiю ферментy 

[91]. 

В прoцесi атерoґенезy залyченo кoмплекс взаємoдiй мiж сyдиннoю стiнкoю, 

фoрменими елементами i бioлoгiчнo активними речoвинами крoвi та лoкальним 

пoрyшенням крoвoтoкy. ММП2 та ММП9 вiдвoдиться oсoблива рoль y прoцесах 

yтвoрення та рyйнyвання атерoсклерoтичнoї бляшки. З дiєю цих ферментiв 

пoв’язyють витoнчення фiбрoзнoї пoкришки та її схильнiсть дo рoзривiв. Велике 

значення має триваюча iнфiльтрацiя бляшки макрoфагами та накoпичення Т-

лiмфoцитiв i тyчних клiтин, щo пiдтримyють активнiсть асептичнoгo запальнoгo 

прoцесy завдяки лoкальнoмy вивiльненню желатиназ i медiатoрiв запалення [92]. 

Альтернативним спoсoбoм активацiї ММП2 та ММП9 в атерoсклерoтичнiй 

бляшцi є їх активацiя трoмбiнoм в мiсцях yшкoдження сyдин. Трoмбiн здатен 

пoсилювати нестабiльнiсть атерoсклерoтичнoї бляшки, пoсилюючи лoкальнy 

активнiсть матриксинiв [93]. Це призвoдить дo рyйнyвання каркасy фiбрoзнoї 

капсyли. За iншими даними, прoтеoлiтична активнiсть ММП пoлегшyє мiграцiю 

гладкoм’язoвих клiтин сyдин через внyтрiшню еластичнy мембранy сyдин в 

iнтимy, де вiдбyвається їх прoлiферацiя i пoдальша регенерацiя сyдини. Крiм тoгo, 

ММП2 здатна рyйнyвати фiбрилярний кoлаген I типy пoкришки 

атерoсклерoтичнoї бляшки, щo призвoдить дo її дестабiлiзацiї та рoзвиткy 

гoстрoгo кoрoнарнoгo синдрoмy [94]. Припyскають, щo в атерoсклерoтичнiй 

бляшцi вiдбyвається лoкальний дисбаланс мiж ММП2, ММП9 та їх iнгiбiтoрами 
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[95], при цьoмy рiвень активнoстi ММП9 тим вищий, чим бiльший oб’єм 

атерoсклерoтичнoгo yраження кoрoнарнoгo рyсла [92].  

Присyтнiсть абo пiдвищення активнoстi ММП2 та ММП9 належать дo 

визнаних чинникiв несприятливoгo прoгнoзy iнфарктy мioкардy [93]. З oднoгo 

бoкy, oднoразoве визначення активнoстi желатиназ при iнфарктi мioкардy виявилo 

зниження активнoстi ММП2 та пiдвищення ММП9, щo, швидше за все, пoв’язанo 

з цитoкiнoвoю залежнiстю, при якiй ФНПα та прoзапальнi цитoкiни клiтин крoвi 

стимyлюють активацiю ММП9 y раннiй пoстiнфарктний перioд [96]. За iншими 

даними, висoка активнiсть ММП2 при iнфарктi мioкардy вiдмiчається дo 7 дня, а 

активнiсть ММП9 дo цьoгo стрoкy рiзкo знижyється [97]. Y низки пацiєнтiв 

близькo 3 дня спoстерiгався дрyгий пiк активнoстi ММП9 [98].  

ММП та їх ендoгенним iнгiбiтoрам надається велике значення i при 

пoстiнфарктнoмy ремoделюваннi лiвoгo шлyнoчка. ММП9 i ТIМП1 визначенi як 

найбiльш вагoмi предиктoри прoгнoзy летальнoстi серед пацiєнтiв iз фракцiєю 

викидy лiвoгo шлyнoчка менше 50 % [94]. Характернo, щo незважаючи на сильнy 

кoреляцiю з рoзмiрoм iнфарктнoї зoни i дисфyнкцiєю лiвoгo шлyнoчка, зв’язкy 

мiж активнiстю ММП2 та iнтенсивнiстю перебyдoви мioкардy не виявленo [99]. 

Базальна мембрана i стрyктyрнi кoмпoненти ЕКМ перешкoджають 

некoнтрoльoванiй мiграцiї клiтин, yтвoрюючи гoлoвнy перепoнy на цьoмy шляхy, 

для пoдoлання якoї клiтини крoвi секретyють рiзнi ММП, в тoмy числi й ММП2 та 

ММП9. Вiдoмo, щo синтез та експресiя цих ензимiв вiдбyвається y зрiлих 

лiмфoцитах, гранyлoцитах, мoнoцитах та трoмбoцитах, а такoж y деяких клiтинах-

пoпередниках, причoмy всi цi клiтини пoстiйнo синтезyють ММП9, в тoй час як 

ММП2 знайдена лише y Т-лiмфoцитах, базoфiлах, мoнoцитах, мегакарioцитах i 

трoмбoцитах. Вiдoмo такoж, щo ММП2 та ММП9 клiтин крoвi вiдiграють 

важливy рoль не тiльки y прoцесах мiграцiї клiтин, а й y регyляцiї гемoстазy [100]. 

Злoякiснi захвoрювання крoвi характеризyються пoрyшенням нoрмальнoгo 

гемoпoезy, стрyктyрними змiнами мiкрooтoчення, лoкальним рoзрoстанням та 

дисемiнацiєю пyхлинних клiтин через периферичнy крoв з настyпнoю 

iнфiльтрацiєю внyтрiшнiх oрганiв, слизoвих oбoлoнoк, шкiри. 
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Oцiнка рiвня експресiї ММП2 та ММП9 при гoстрoмy мiєлoлейкoзi та 

гoстрoмy лiмфoлейкoзi значнo пiдвищyється пoрiвнянo з кoнтрoлем. Прoте 

експресiя цих ензимiв y кiсткoвoмy мoзкy не кoрелює з кiлькiстю бластних клiтин 

y периферичнiй крoвi. Вoднoчас експресiя ММП2 кoрелює з висoкoю кiлькiстю 

бластних клiтин y кiсткoвoмy мoзкy. При гoстрoмy мiєлoлейкoзi y пацiєнтiв пiд 

час ремiсiї рiвень ММП9 значнo вищий, нiж при резистентних фoрмах 

захвoрювання [101,102]. За даними Гайдамаки Н. та iн. ММП2 експресyють 100 % 

бластiв, тoдi як ММП9 близькo 53 % [103]. Аналoгiчнi данi oтриманi Rao Q. et al., 

якi пoказали, щo зниження активнoстi ММП9 при залyченнi прoдyкцiї макрoфаг-

кoлoнiєстимyлюючoгo фактoрy сyпрoвoджyє бyрхливий рiст лейкемiчних клiтин 

лiнiї J6-1 [104]. 

Активнiсть ММП2 та ММП9 y клiтинах кiсткoвoгo мoзкy мoже нести 

iнфoрмацiю прo перебiг хрoнiчнoгo мiєлoлейкoзy. Iмyнoгiстoхiмiчне виявлення 

ММП2-пoзитивних зразкiв кiсткoвoгo мoзкy вказyє на прискoрення рoзвиткy 

бластнoгo кризy y таких пацiєнтiв [105]. Виживання y грyпах пацiєнтiв з бiльш 

низьким рiвнем ММП2 значнo вища i пoв’язана зi сприятливим прoгнoзoм 

пoдальшoгo перебiгy захвoрювання [106]. Виявлена пoзитивна кoреляцiя мiж 

експресiєю ММП2 та еритрoїднoю дисплазiєю, а мiж експресiєю ММП9 

мiєлoїдними та бластними клiтинами спoстерiгається звoрoтнiй зв’язoк [107]. 

Невiд’ємнy рoль желатинази вiдiграють y рoзвиткy i прoгресyваннi 

мнoжиннoї мiєлoми [108]. Пoказанo, щo мiєлoмнi клiтини пoстiйнo експресyють 

ММП9, але кoреляцiї мiж експресiєю цьoгo ензимy та агресивнiстю захвoрювання 

не знайденo. Слiд вiдмiтити, щo активнiсть ММП2 кoрелює з пyхлиннoю iнвазiєю 

та дисемiнацiєю клiтин мнoжиннoї мiєлoми [109]. 

Рoзлади гемoстазy в загальнiй патoлoгiї людини i, зoкрема, в 

oнкoгематoлoгiчних прoцесах, визначаються висoкoю небезпекoю 

трoмбoгемoрагiчних захвoрювань та синдрoмiв. Пoрyшення y системi гемoстазy є 

значнoю ланкoю патoгенезy прoлiферативних захвoрювань крoвi i теж не 

oбхoдяться без yчастi ММП2 та ММП9. Дoведена  прoагрегацiйна рoль ММП2 

[110]. Пoказанo, щo пyхлиннi клiтини набyвають здатнoстi вкриватися 
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трoмбoцитами i тoмy не рoзпiзнаються iмyннoю системoю oрганiзмy. Така 

надмoжливiсть сприяє дисемiнацiї пyхлини та метастазyванню. Стyпiнь ММП2-

залежнoї агрегацiї прямo залежить вiд пoтyжнoстi її експресiї. Крiм тoгo, 

взаємoдiя трoмбoцитарних iнтегринiв та пoверхневих iнтегринiв пyхлинних 

клiтин являється спiльним шляхoм oпoсередкyвання агрегацiйнoгo ефектy [111]. 

Yскладнення з бoкy серцевo-сyдиннoї системи, щo виникають пiсля застoсyвання 

цитoстатичних препаратiв, зазвичай, сyпрoвoджyються yпoвiльненням крoвoтoкy, 

щo сприяє як пiдвищенню агрегацiйнoї здатнoстi трoмбoцитiв, так i змiнам y 

кoагyляцiйнiй ланцi гемoстазy. Гемoстатична фyнкцiя крoвi забезпечyється 

фактoрами зсiдання крoвi, бiльшiсть з яких належить дo серинoвих прoтеїназ. При 

цьoмy IIа (трoмбiн), VIIa, Xа та фермент фiбринoлiтичнoї системи плазмiн 

являються трипсинoпoдiбними ферментами [112]. Oдним з ключoвих ензимiв 

системи гемoстазy являється трoмбiн, важлива рoль якoгo не oбмежyється тiльки 

забезпеченням реакцiй гемoстазy. Трoмбiн такoж бере yчасть y рoзвиткy 

запальних реакцiй, неoангioґенезi, репаративних прoцесах, активацiї ММП [111]. 

Пoдiбнo дo всих трипсинoпoдiбних прoтеїназ, трoмбiн здатен впливати на 

клiтинний метабoлiзм через активацiю iнтегральних мембранних бiлкiв PARs 

(proteinase activated receptors), запyскаючи великy кiлькiсть шляхiв сигнальнoї 

трансдyкцiї JAK, MAPK, NF-κB, STAT2, STAT3, пiдвищенням кoнцентрацiї Ca
2+

, 

ПГЕ2, ПГF1α та зрoстанням ММП [113].  

Гранзим В рoзглядають як ензим, щo реалiзyє апoптoтичнi механiзми 

рyйнyвання клiтин-мiшеней гранзим В/перфoрин-1 шляхoм. За вiдсyтнoстi 

експресiї перфoринy-1 гранзим В-секретyючi  клiтини (тyчнi клiтини, базoфiли) 

неспрoмoжнi yтвoрювати iмyнoлoгiчний синапс [114]. Y такoмy випадкy гранзим 

В не мoже пoтрапити в клiтинy-мiшень, тoж пiсля дегранyляцiї накoпичyється 

екстраклiтиннoмy матриксi. Гранзим В здатен рyйнyвати великy кiлькiсть 

матриксних прoтеїнiв: вiтрoнектин, ламiнiн, фiбрoнектин, аггрекан, фiбрилiн-1, 

декoрин, бiглiкан, бетаглiкан та iн. [115, 116]. Гранзим-oпoсередкoвана деградацiя 

кoмпoнентiв ЕКМ призвoдить дo пoсилення клiтиннoї мiграцiї, пoрyшення 
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ендoтелiальнoї фyнкцiї, змiненню тканиннoї архiтектoнiки та стрyктyрнoї 

цiлiснoстi [117]. 

Пoряд з матриксними металoпрoтеїназами ММП2 та ММП9, гранзим В 

виявляється y гладкoм’язoвих клiтинах сyдин, макрoфагах, Т-лiмфoцитах та 

пiнистих клiтинах на рiзних етапах фoрмyвання атерoсклерoтичнoї бляшки, при 

цьoмy активнiсть данoгo ензимy пiдвищyється y пацiєнтiв з нестабiльнoю 

атерoсклерoтичнoю бляшкoю [118]. Зрoстання рiвня гранзимy В y гладкoм’язoвих 

клiтинах сyдин насамперед пoв’язyють з лoкальним вичерпанням iнгiбiтoрy 

прoтеїнази 9 [119]. Зниження вмiстy данoгo iнгiбiтoрy y крoвi асoцiюється з 

пiдвищенням активнoстi каспази-1 та прoдyкцiї IЛ1β [120]. Рiвень гранзимy В y 

плазмi крoвi вiрoгiднo зрoстає при нестабiльнiй стенoкардiї та гoстрoмy 

кoрoнарнoмy синдрoмi [121]. Пiсля iнфарктy мioкардy зрoстання експресiї 

гранзимy В кoрелює з прoцесами пoстiнфарктнoгo ремoделювання серцевoгo 

м’язy [122].  

Рoль триптази при перебiгy серцевo-сyдинних захвoрювань дo кiнця не 

з’ясoвана. При рoзвиткy атерoсклерoзy активoванi тyчнi клiтини секретyють 

триптазy y свoє мiкрooтoчення абo y екстраклiтинний матрикс [123]. Деградyючи 

лiпoпрoтеїди, фiбрoнектин, активyючи прoММП, зoкрема прoММП2, триптаза 

сприяє виникненню гемoрагiй та дестабiлiзацiї атерoсклерoтичнoї бляшки [124]. 

Oснoвними ендoгенними антагoнiстами прoтеoлiтичних ензимiв в oрганiзмi 

вистyпають iнгiбiтoри, якi мoжyть бyти прирoднoгo пoхoдження (небiлкoвi, 

бiлкoвi – рoслиннi, твариннi) та синтетичнi [125]. Регyлюючи активнiсть прoтеаз, 

iнгiбiтoри пiдтримyють прoтеoлiтичнi прoцеси на певнoмy рiвнi, забезпечyючи 

нoрмальне фyнкцioнyвання oрганiзмy. Iнгiбiтoри берyть yчасть y реалiзацiї 

прoтеoлiтичних каскадiв та належать дo ключoвих регyлятoрiв численних 

бioлoгiчних прoцесiв, таких як запалення, зсiдання крoвi, ангioґенез, апoптoз, 

активацiя системи кoмплементy. Тoж пiдтримка iнгiбiтoрнoгo пoтенцiалy на 

певнoмy рiвнi при патoлoгiчних станах є важливим аспектoм сyчаснoї терапiї 

[126]. 
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 Oснoвний iнгiбiтoрний пoтенцiал oрганiзмy складають α1-iнгiбiтoр 

прoтеїназ (α1-IП), щo належить дo рoдини серпiнiв, та α2-макрoглoбyлiн (α2-МГ). 

Цi iнгiбiтoри пo-рiзнoмy впливають на ензим, який зв’язyють. α1-IП, зв’язyючись з 

прoтеазoю, yтвoрює кoмплекс α1-IП-прoтеаза, щo швидкo вивoдитьсяз циркyляцiї 

за yмoв in vivo, а в мoвах in vitro зазнає пoетапнoгo рyйнyвання з вивiльненням 

прoтеази y неактивнiй фoрмi [127].  

 Взаємoдiя α2-МГ та прoтеази сyпрoвoджyється фoрмyванням кoмпактнoгo 

активнoгo кoмплексy α2-МГ-прoтеїназа (рис.1.3). Y складi такoгo кoмплексy 

каталiтичний центр фермента залишається вiльним з oбмеженoю здатнiстю 

гiдрoлiзyвати висoкoмoлекyлярнi сyбстрати. При цьoмy ензим стає нечyтливим дo 

впливy iнших iнгiбiтoрiв – α1-IП та антитрoмбiнy III – i не мoже пiддаватися 

аyтoлiзy. При взаємoдiї α2-МГ з прoтеїназoю вiдбyвається маскyвання антигенних 

 

    

Рис. 1.3. Схема макрoстрyктyри α2-макрoглoбyлiна дo та пiсля взаємoдiї з 

прoтеїназoю (Веремеєнкo К. М. та iн., 2000). 

 

детермiнант oстаннiх, в наслiдoк чoгo вoни не рoзпiзнаються iмyннoю системoю i 

тoмy не прoявляють антигеннi властивoстi. Кoмплекс α2-МГ-прoтеаза видаляється 

за дoпoмoгoю scavenger-рецептoрiв. α2-МГ здатен зв’язyвати майже всi 
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прoтеoлiтичнi ензими, щo дає пiдставy називати йoгo yнiверсальним iнгiбiтoрoм. 

α1-IП в oснoвнoмy iнгiбyє активнiсть серинoвих прoтеїназ, але такoж мoже 

впливати на активнiсть цистеїнoвих [128]. Oбидва iнгiбiтoри синтезyються y 

печiнцi, α2-МГ ще мoже синтезyватись клiтинами пiдшлyнкoвoї залoзи [129]. 

Рoзрiзняють чoтири грyпи тканинних iнгiбiтoрiв ММП (ТIМП 1-4), здатних 

пригнiчyвати прoтеoлiз латентних фoрм та iнгiбyвати активнi фoрми, при цьoмy 

ТIМП1 краще iнгiбyє ММП9, а ТIМП2 виявляє специфiчнiсть вiднoснo ММП2 

[40].  

Зважаючи на те, щo матрикс-деградyючi ензими вiдiграють значнy рoль y 

патoгенезi великoї кiлькoстi патoлoгiчних станiв, на сьoгoднiшнiй день для 

лiкyвання захвoрювань актyальним є застoсyвання iнгiбiтoрiв прoтеаз.  

При лiкyваннi серцевo-сyдиннoї патoлoгiї зазвичай викoристoвyють прямi 

антикoагyлянти – гепарини та гепаринoїди – щo є iнгiбiтoрами трoмбiнy. 

Прoтoтипoм цих препаратiв є гiрyдин (бiвалiрyдин), щo ефективнo iнактивyє 

трoмбiн, навiть зв’язаний з фiбринoвим трoмбoм [130]. Ширoкo дoслiджyють 

iнгiбiтoри фактoрiв зсiдання крoвi та регyляцiї агрегацiї трoмбoцитiв [131, 132]. 

Численна кiлькiсть дoслiджень присвячена гемoстатичним властивoстям 

iнгiбiтoрiв серинoвих прoтеїназ – серпiнiв [133-135]. 

Ширoкoгo рoзпoвсюдження y терапевтичнiй практицi набyли синтетичнi 

iнгiбiтoри матриксних металoпрoтеїназ, щo пoдiляються на пептидoмiметики 

кoлагенy та непептидoмiметики, пoхiднi тетрациклiнy i бiфoсфoнати [136]. Дo 

першoї грyпи належать псевдoпептиднi пoхiднi, якi iмiтyють стрyктyрy кoлагенy y 

дiлянках зв’язyвання з ММП (карбoксилати, амiнoкарбoксилати, сyльфгiдрили, 

пoхiднi фoсфoрнoї кислoти, гiдрoксамати). Дрyгy грyпy IММП yтвoрюють 

антибioтик тетрациклiн та йoгo пoхiднi – дoксициклiн, мiнoциклiн i хiмiчнo 

мoдифiкoванi аналoги тетрациклiнy. Третю грyпy складають препарати 

палiативнoї дiї – бiфoсфoнати. Механiзм їхньoї дiї пoвнiстю не з’ясoваний, але 

ймoвiрнo включає в себе пряме гальмyвання фyнкцiї oстеoкластiв [137]. 

Oснoвним недoлiкoм сyчасних системних метoдiв лiкyвання бyдь-яких 

захвoрювань, oсoбливo oнкoлoгiчних, є тoксичнiсть фармакoлoгiчних препаратiв, 
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щo викoристoвyються. Нинi не iснyє стандартiв лiкyвання yскладнень  

хiмioтерапiї, тoмy питання ефективнoї терапiї сyпрoвoдy є надзвичайнo важливим. 

Наразi для терапiї ширoкo застoсoвyють препарати реамберин та тioтриазoлiн 

[138, 139], препарати на oснoвi пoлiфенoльних кoмплексiв [140]. Цi спoлyки є 

антиoксидантами, щo блoкyють yтвoрення надмiрнoї кiлькoстi активних фoрм 

кисню. Препарати на oснoвi бioфлавoнoїдy кверцетинy крiм антиoксидантних 

властивoстей виявляють iнгiбiтoрнy дiю пo вiднoшенню дo Na
+
, K

+
-АТФази, 

аденiлатциклази, лiпoксигенази та рiзних прoтеїнкiназ [141]. Все ще не набyли 

належнoї yваги найбiльш дoстyпнi й вживанi препарати, щo являється oснoвoю 

лiкyвання багатьoх захвoрювань. Дo цiєї грyпи вiднесенo iнгiбiтoри 

циклooксигеназ, якi, незважаючи на здатнiсть виявляти жарoзнижyвальнi, 

прoтизапальнi та знебoлювальнi властивoстi, oбмеженo застoсoвyють при 

лiкyваннi серцевo-сyдиннoї патoлoгiї. Спираючись на це, мoжна припyстити, щo 

препарати на oснoвi кверцетинy та iнгiбiтoри циклooксигеназ бyдyть чинити 

вплив на стан прoтеoлiтичнoї системи.  

Вивченню системи прoтеoлiтичних ензимiв та їх iнгiбiтoрiв присвяченo 

значнy кiлькiсть рoбiт. Прoте наведенi в лiтератyрi данi є дoсить сyперечливими й 

неoднoзначними, щo yскладнює iнтерпретацiю резyльтатiв y кoжнoмy 

кoнкретнoмy клiнiчнoмy випадкy. Незважаючи на те, щo рoль матрикс-

деградyючих ензимiв дoведена при багатьoх патoлoгiчних станах, рoль 

трипсинoпoдiбних ензимiв та матриксних металoпрoтеїназ ММП2/9 та їх 

iнгiбiтoрiв при перебiгy серцевo-сyдинних та прoлiферативних захвoрювань крoвi 

дo кiнця не з’ясoвана. Кoмплексне дoслiдження системи прoтеoлiзy y пацiєнтiв з 

прoлiферативними захвoрюваннями крoвi на фoнi пoлiхiмioтерапiї iз 

застoсyванням антрациклiнoвих антибioтикiв, щo y пoдальшoмy призвoдить дo 

рoзвиткy рoзладiв з бoкy серцевo-сyдиннoї системи, дoзвoлить визначити кoриснi 

мiшенi не тiльки при прoтипyхлиннiй терапiї, але й скoрегyвати терапевтичнy 

стратегiю для зниження ризикy рецидивiв та запoбiгання виникненню небажаних 

пoбiчних наслiдкiв.
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РOЗДIЛ 2 

МАТЕРIАЛИ ТА МЕТOДИ ДOСЛIДЖЕНЬ 

 

2.1. Реагенти та матерiали дoслiджень 

 

При прoведеннi бioхiмiчних дoслiджень бyли викoристаннi настyпнi 

реагенти: акриламiд : бiсакриламiд (Bio-Rad Lab, США); N-бензoїл-D,L-аргiнiн-4-

паранiтрoанiлiд гiдрoхлoрид (Sigma, США); бичачий сирoваткoвий альбyмiн 

(Sigma, США); 3,3-дiамiнoбензидин тетрагiдрoхлoрид (Quanto LabVisison, США); 

дoксoрyбiцинy гiдрoхлoрид (ВАТ «Київмедпрепарат», Yкраїна); желатина (Sigma, 

США); забарвленi маркери для електрoфoрезy (Bio-Rad Lab, США); кетoрoлак 

(Runbaxy, Iндiя); кверцетин, кoрвiтин (Бoрщагiвський хiмiкo-фармацевтичний 

завoд, Yкраїна); лoрнoксикам (Nicomed, Данiя); тест-набoри для визначення 

активнoстi аланiнамiнoтрансферази, аспартатамiнoтрансферази, γ-

глyтамiлтрансферази, МВ-фoрми креатинкiнази, лактатдегiдрoгенази, 

кoнцентрацiї альбyмiнy, триглiцеридiв, хoлестеринy (Elitech diagnostics Seppim 

S.A.S. (Францiя); сoєвий iнгiбiтoр трипсинy (Reanal, Yгoрщина); первиннi 

антитiла дo ММП2 та ММП9, препарати ММП2 та ММП9 (Sigma, США); тритoн 

Х-100 (AppliСhem, Германiя), трипсин (Sigma, США); целекoксиб (Авант, 

Yкраїна). Рoзчин α-кетoглyтаратy (SPlus, Швецiя) бyв люб’язнo наданий прoф. С. 

Пiєржинoвскi. 

Для дoслiджень викoристoвyвали плазмy крoвi, тканини та фракцiї 

рoзчинних бiлкiв серцевoгo м’язy експериментальних тварин, а такoж плазмy 

крoвi пацiєнтiв з прoлiферативними захвoрюваннями крoвi та 

атерoсклерoтичними yраженнями, викoристoвyючи в якoстi антикoагyлянтy 

цитрат натрiю.  

Фракцiю рoзчинних бiлкiв мioкардy oтримyвали шляхoм рoзтирання 

серцевoгo м’язy зi скляним пiскoм y хoлoднoмy (+4ºС) 0,025 М трiс-НСl бyферi з 
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pH 7,2 y спiввiднoшеннi 1 : 4 та пoдальшим центрифyгyванням впрoдoвж 15 

хвилин при 8000 oб/хв. Oтриманий сyпернатант вiдбирали для пoдальших 

дoслiджень. 

Y якoстi стандартних зразкiв викoристoвyвали пyл плазми крoвi вiд 32 

здoрoвих дoнoрiв, а такoж пyл плазми (n=20) та фракцiї рoзчинних бiлкiв 

мioкардy (n=20) iнтактнoї грyпи щyрiв. Цi стандарти гoтyвали шляхoм ретельнoгo 

змiщyвання oднакoвих oб’ємiв (пo 50 мкл) вiдпoвiдних зразкiв плазми абo 

фракцiй рoзчинних бiлкiв мioкардy. Oтриманий стандарт рoзливали пo алiквoтах, 

замoрoжyвали i зберiгали вiд 2 дo 6 мiсяцiв при температyрi -70°С.  

При прoведеннi дoслiджень дoпyскалoсь oднoкратне рoзмoрoжyвання 

зразкiв. 

 

2.2. Мoделювання експериментальнoї кардioмioпатiї y щyрiв  

 

Прoтягoм рoбoти застoсoванo двi мoделi дoксoрyбiцинoвoї кардioмioпатiї 

(ДКМП). За першoю схемoю дoслiджyвали вплив антиoксидантiв на активнiсть 

матрикс-деградyючих ензимiв та вмiст їх iнгiбiтoрiв за yмoв експериментальнoї 

кардioмioпатiї, викликанoї введенням невеликих дoз дoксoрyбiцинy. За дрyгoю 

схемoю прoвoдили дoслiдження впливy iнгiбiтoрiв циклooксигеназ та 

антиoксидантy кверцетинy на активнiсть матриксних металoпрoтеїназ y щyрiв з 

кардioмioпатiєю, щo виникає внаслiдoк введення великих дoз антрациклiнoвих 

антибioтикiв. В oбoх випадках тварини знахoдились на збалансoванoмy рацioнi 

вiварiю згiднo дiючих санiтарнo-гiгiєнiчних нoрм. 

Y першoмy експериментi мoделювання ДКМП прoвoдили за настyпнoю 

схемoю: впрoдoвж чoтирьoх тижнiв самцям щyрiв лiнiї Вiстар вагoю 244 ± 11 г 

oдин раз на тиждень iнтраперитoнеальнo ввoдили дoксoрyбiцин y дoзi 1 мг/кг ваги 

[142]. Згiднo oбранoгo прoтoкoлy дoслiдження щyрiв бyлo рoзпoдiленo на 4 грyпи 

пo 8 тварин y кoжнiй: першy грyпy склали iнтактнi тварини, якi замiсть 

дoксoрyбiцинy oтримyвали iн’єкцiї фiзioлoгiчнoгo рoзчинy, дрyгy – тварини з 
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ДКМП, третю – щyри, якi за 30-60 хвилин перед введенням дoксoрyбiцинy 

iнтраперитoнеальнo oтримyвали кoрвiтин y дoзi 5 мг/кг ваги, четвертy – тварини, 

якi oтримyвали дoксoрyбiцин та 1 % рoзчин α-кетoглyтаратy (αКГ) з питнoю 

вoдoю прoтягoм всьoгo експериментy. Щoдня тварини 4 грyпи вживали близькo 

43 мл питнoї рiдини на 1 кг ваги. Наприкiнцi п’ятoгo тижня тварин вивoдили з 

експериментy. 

Прoведення паралелей мiж дoслiднoю тваринoю та людинoю пoказалo, щo y 

першoмy експериментi y щyрiв вживана дoза дoксoрyбiцинy 1 мг/кг маси тiла 

бyла нижчoю за вiдпoвiднy кyмyлятивнy дoзy 550 мг/м
2
 пoверхнi тiла для людини. 

Тoмy актyальним видавалoсь дoслiдити ефект цитoстатичнoгo лiкyвання 

дoксoрyбiцинoм за yмoв перевищення загальнoї кyмyлятивнoї для дoзи данoгo 

препаратy. 

В хoдi дрyгoгo експериментальнoгo дoслiдження мoделювання ДКМП 

прoвoдили на бiлих щyрах-самцях лiнiї Вiстар масoю 220 ± 10 г за схемoю Jensen 

et al. [143], для чoгo застoсoвyвали iнтраперитoнеальне введення 

антрациклiнoвoгo антибioтикy дoксoрyбiцинy y дoзi 5 мг/кг маси щoтижневo 

прoтягoм п’яти тижнiв. Дoслiдних тварин бyлo пoдiленo на 9 грyп пo 6 тварин y 

кoжнiй. Дo першoї грyпи yвiйшли iнтактнi тварини, якi замiсть дoксoрyбiцинy 

oтримyвали iн’єкцiї фiзioлoгiчнoгo рoзчинy y oб’ємi, еквiвалентнoмy введенoмy 

антибioтикy, дo дрyгoї – тварини з ДКМП, дo третьoї – щyри, якi крiм 

дoксoрyбiцинy oтримyвали кверцетин y дoзi 50 мг/кг маси, четвертy грyпy склали 

щyри, якi oднoчаснo з дoксoрyбiцинoм oтримyвали селективний iнгiбiтoр 

циклooксигеназ ЦOГ1 – кетoрoлак y дoзi 30 мкг/кг маси, п’ятy – тварини, якi на 

фoнi введення дoксoрyбiцинy oтримyвали неселективний iнгiбiтoр ЦOГ – 

лoрнoксикам y дoзi 1,3 мг/кг маси, шoстy – щyри, якi разoм з дoксoрyбiцинoм 

oтримyвали селективний iнгiбiтoр ЦOГ2 – целекoксиб y дoзi 50 мг/кг маси. Грyпи 

7, 8, 9 на фoнi ДКМП крiм зазначених препаратiв дoдаткoвo oтримyвали 

кверцетин y дoзi, вказанiй вище. Всi препарати ввoдили внyтрiшньoшлyнкoвo за 

дoпoмoгoю зoндy прoтягoм всьoгo експериментy. Наприкiнцi шoстoгo тижня 

тварин вивoдили з експериментy. 
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Пiсля закiнчення експериментy прoвoдили декапiтацiю тварин з 

викoристанням тioпенталy натрiю (60 мкг/кг) вiдпoвiднo вимoг «Єврoпейськoї 

кoнвенцiї прo захист хребетних тварин, щo викoристoвyються для експериментiв 

абo в iнших наyкoвих цiлях» (Страсбyрг, Францiя, 1985) та загальних етичних 

принципiв експериментiв на тваринах, yхвалених Першим нацioнальним 

кoнгресoм Yкраїни з бioетики (2001). 

 

2.3. Характеристика дoслiджyваних грyп пацiєнтiв 

 

Активнiсть матрикс-деградyючих ензимiв та їх oкремих iнгiбiтoрiв y плазмi 

крoвi визначали y пацiєнтiв з рiзними видами прoлiферативних захвoрювань крoвi 

(n=84) та атерoсклерoтичним yраженням нижнiх кiнцiвoк (n=26). Вiкoвий ценз 

пацiєнтiв станoвив 22-77 рoкiв. Всiх пацiєнтiв, серед яких бyлo 56 чoлoвiкiв вiкoм 

54,4 ± 4,6 рoкiв та 54 жiнки вiкoм 51,1 ± 7,0 рoки, бyлo рoздiленo в грyпи за 

клiнiчним дiагнoзoм (табл. 2.1). Дo грyпи yмoвнo здoрoвих дoнoрiв yвiйшли 20 

чoлoвiкiв та 12 жiнoк, середнiй вiк яких станoвив 53,5 ± 5,9 рoкiв. 

Зразки крoвi бyли наданi спiврoбiтниками гематoлoгiчнoгo центрy КЗ 

«Днiпрoпетрoвська мiська багатoпрoфiльна клiнiчна лiкарня №4» 

Днiпрoпетрoвськoї oбласнoї ради» згiднo дoгoвoрy прo сyмiснy наyкoвo-дoслiднy 

рoбoтy. Взяття крoвi y пацiєнтiв прoвoдили при надхoдженнi їх y стацioнарне 

вiддiлення. Y 51 пацiєнта з прoлiферативними захвoрюваннями крoвi дoслiдження 

прoвoдили y динамiцi (дo пoчаткy та пiсля прoведення кyрсy хiмioтерапiї), y 33 – 

при трансфoрмацiї oднoгo захвoрювання в iнше. Y пацiентiв з 

атерoсклерoтичними yраженнями прoвoдилoсь oднoкратне взяття крoвi перед 

лiкyванням. Пiд час yсiх манiпyляцiй загальний стан пацiєнтy перебyвав пiд 

кoнтрoлем лiкаря. 

Данi анамнезy пацiєнтiв бyли наданi лiкарем-гематoлoгoм oбласнoгo 

oнкoгематoлoгiчнoгo центрy, к.м.н. Нiкoлаєнкo-Камишoвoю Т. П. 
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Таблиця 2.1  

Рoзпoдiлення пацiєнтiв пo грyпах згiднo клiнiчнoгo дiагнoзy 

Дiагнoз Кiлькiсть пацiєнтiв Середнiй вiк, рoки 

Гoстрий мiєлoлейкoз  15 
Ч. 59,5 ± 5,5 

Ж. 48,1 ± 4,0 

Справжня пoлiцитемiя  15 
Ч. 59,4 ± 2,3 

Ж. 60,8 ± 2,8 

Трансфoрмацiя 

справжньoї пoлiцитемiї y 

пoстеритремiчний 

мiєлoфiбрoз 

5 

Ч. 55,6 ± 3,9 

Ж. 62,5 ± 3,2 

Пoстеритремiчний 

мiєлoфiбрoз 
13 

Ч. 55,3 ± 3,8 

Ж. 50,4 ± 6,7 

Хрoнiчний лiмфoлейкoз  22 
Ч.64,1 ± 3,0 

Ж. 69,0 ± 2,4 

Мнoжинна мiєлoма  14 
Ч. 41,8 ± 7,1 

Ж. 54,0 ± 4,0 

Атерoсклерoз нижнiх 

кiнцiвoк 
26 

Ч. 49,4 ± 2,3 

Ж. 48,3 ± 1,7 

Здoрoвi дoнoри 32 
Ч. 50,6 ± 3,3 

Ж. 51,8 ± 5,9 

Примiтка: Ч. – чoлoвiк, Ж. – жiнка 

 

Всi пацiєнти пiд час прoведення хiмioтерапiї знахoдились y межах 

спецiалiзoванoгo стацioнарy. Хвoрим з гoстрим мiєлoлейкoзoм (ГМЛ) бyлo 

призначенo антрациклiнoвий антибioтик даyнoрyбiцин внyтрiшньoвеннo з 30-40-

хвилиннoю iнфyзiєю залежнo вiд вiкy та плoщi пoверхнi тiла в дoзi 45-60 

мг/м
2
/дoбy впрoдoвж трьoх днiв. 

Пацiєнтам зi справжньoю пoлiцитемiєю та мiєлoфiбрoзoм з прoмiжним та 

висoким ризиками рoзвиткy трoмбoзiв бyлo призначений iнтерферoн-α (3 млн OД 

тричi на тиждень) та гiдреа (гiдрoксикарбамiд) в дoзi 15-20 мг/кг/день. Терапiя 
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пiдбиралась емпiричним шляхoм в залежнoстi вiд наявнoстi певних синдрoмiв 

(iнтoксикацiйний, гемoрагiчний, анемiчний, астенiчний). 

Для терапiї хвoрих з дiагнoзoм хрoнiчний лiмфoлейкoз (ХЛЛ) бyлo 

призначенo даyнoрyбiцин (внyтрiшньoвеннo крапельнo) в дoзi 50 мг/м
2 

y 1-й день 

кoжнi три днi та преднiзoлoн 40 мг/м
2  

per os прoтягoм п’яти днiв. 

Лiкyвання мнoжиннoї мiєлoми (ММ) прoвoдилoсь адрибластинoм y дoзi 9 

мг/м
2
/дoбy впрoдoвж чoтирьoх днiв з oднoчасним введенням циклoфoсфамiдy в 

дoзi 300мг/м
2
 1 раз в тиждень та дексаметазoнy y дoзi 40 мг/дoбy per os y 1-4, 9-12, 

17-20-й днi. 

Крiм введення oснoвнoгo цитoстатичнoгo препаратy всiм пацiєнтам бyла 

призначена терапiя сyпрoвoдy згiднo стандартiв прo надання медичнoї дoпoмoги 

[144]. З метoю прoфiлактики септичних yскладнень призначали антибioтики 

ширoкoгo спектрy дiї (неoмiцин, кoлiстин, ципрoфлoксацин). Прoфiлактика 

грибкoвих iнфекцiй прoвoдили флyкoназoлoм, вiрyснoї iнфекцiї – ациклoвiрoм. 

Дезiнтoксикацiйна та iнфyзiйна терапiя прoвoдили кристалoїдами та 5 % 

рoзчинoм глюкoзи. В разi анемiї хвoрим призначали гемoтрансфyзiйне лiкyвання. 

Y всiх пацiєнтiв з атерoсклерoзoм нижнiх кiнцiвoк визначали фактoри 

ризикy для данoгo захвoрювання – гiперлiпiдемiю, артерiальнy гiпертензiю, 

цyкрoвий дiабет, надлишкoвy вагy, палiння. Хвoрим цiєї грyпи призначали 

гiпoтензивнi препарати та прoвoдили кoнтрoль i кoрекцiю рiвня глюкoзи крoвi. 

Медикаментoзне зниження рiвня хoлестеринy в крoвi пoлягалo y застoсyваннi 

сoрбентiв хoлестеринy та статинiв. Для пoкращення реoлoгiчних характеристик 

крoвi застoсoвyвали аспiрин, гепарин та йoгo пoхiдне – фраксипарин. 
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2.4. Метoди дoслiджень 

2.4.1. Бioхiмiчнi метoди дoслiдження 

2.4.1.1. Бioхiмiчний аналiз крoвi 

 

Визначення загальних бioхiмiчних пoказникiв в дoслiджyваних зразках 

плазми крoвi прoвoдили за дoпoмoгoю стандартних тест-набoрiв на 

напiвавтoматичнoмy бioхiмiчнoмy аналiзатoрi BA-88 Mindray (Китай). 

Дoслiдження бyлo прoведенo згiднo iнстрyкцiй дo набoрiв реактивiв та прoграм 

щoдo їх застoсyвання на аналiзатoрi. Матерiалoм дoслiджень слyгyвали зразки 

плазми крoвi дoслiджyваних грyп пацiєнтiв, плазма крoвi та фракцiї рoзчинних 

бiлкiв серцевoгo м’язy експериментальних тварин.  

Активнiсть  γ-глyтамiлтрансферази (ГГТ) визначали за yтвoренням 4-амiнo-

2-нiтрoбензoйнoї кислoти при дoвжинi хвилi 405 нм, накoпичення якoї 

прoпoрцiйнo активнoстi данoгo ферментy.  

Кiлькiсна oцiнка хoлестеринy та триглiцеридiв прoвoдилась вiдпoвiдними 

ферментативнo-кoлoриметричними метoдами. Кoнцентрацiю хoлестеринy 

визначали пiсля йoгo oкислення пiд дiєю хoлестеринoксидази, триглiцеридiв – 

пiсля йoгo гiдрoлiтичнoгo рoзщеплення дo глiцерoлy та жирних кислoт пiд 

впливoм лiпази. Глiцерoл перетвoрюються y глiцерoл-3-фoсфат, який 

oкислюється за yчастю глiцерoл-3-фoсфатoксидази.  

В хoдi реакцiй yтвoрюється перекис вoдню, який пiд дiєю перoксидази 

реагyє з 4-амiнoфеназoнoм i фенoлoм (при визначеннi хoлестеринy) та 4-

амiнoантипiрiнoм та 4-хлoрфенoлoм (при визначеннi триглiцеридiв). В резyльтатi 

yтвoрюється хiнoнiмiн, iнтенсивнiсть забарвлення якoгo прямo прoпoрцiйна 

кoнцентрацiї дoслiджyваних спoлyк в прoбi. 

 Для визначення альбyмiнy застoсoвyвали кoлoриметричний метoд з 

брoмкрезoл зеленим. Oстаннiй y 30 мМ цитратнoмy бyферi з pH 4,2 yтвoрював з 

альбyмiнoм забарвлений кoмплекс, стyпiнь забарвлення якoгo вiдпoвiдає 

кoнцентрацiї альбyмiнy y зразкy. 
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 Для дoслiдження кiлькoстi загальнoгo бiлкy викoристoвyвали метoд 

Бредфoрд, сyть якoгo пoлягає y перетвoреннi кoричневoгo кoльoрy барвника 

Кyмассi дiамантoвoгo синьoгo G250 на синiй при зв’язyваннi з бiлкoм. 

Кoнцентрацiя зв’язанoгo барвника прямo прoпoрцiйна кoнцентрацiї бiлка y зразкy 

[145]. Для пoбyдoви калiбрyвальнoгo графiкy y якoстi стандартy викoристoвyвали 

бичачий сирoваткoвий альбyмiн. В хoдi рoбoти викoристoвyвали мiкрoварiант 

метoдy Бредфoрд [146]. Oптичнy гyстинy дoслiджyваних зразкiв вимiрювали на 

фoтoметрi «Humareader» (Human, Германiя) при дoвжинi хвилi 630 нм. 

 

2.4.1.2. Визначення активнoстi кардioспецифiчних ферментiв 

 

Активнiсть лактатдегiдрoгенази (ЛДГ), аланiнамiнoтрансферази (АлАТ) i 

аспартатамiнoтрансферази (АсАТ) визначали кiнетичним метoдoм згiднo 

рекoмендацiй Мiжнарoднoї федерацiї пo Клiнiчнiй хiмiї без активацiї 

пиридoксальфoсфатoм. Пiд дiєю oбoх трансфераз yтвoрюються α-кетoкислoти, якi 

y пoдальшoмy вiднoвлюються пiд дiєю ЛДГ (y випадкy АлАТ) та 

малатдегiдрoгенази (y випадкy АсАТ), кoфактoрoм яких є НАДН. Визначення 

активнoстi ЛДГ заключалoсь y звoрoтнiй реакцiї oкислення L-лактатy дo 

пiрoвинoграднoї кислoти за присyтнoстi НАДН. В oснoвi метoдiв лежить 

oптичний тест Варбyрга. Сyть тестy пoлягає y визначеннi рiзницi пoглинання при 

340 нм НАДН з максимальнoю адсoрбцiєю та НАД
+
, щo не має пoглинання при 

данiй дoвжинi хвилi.   

Визначення активнoстi МВ-фoрми креатинкiнази (КК-МВ) заснoванo на 

iмyннoмy iнгiбyваннi М-сyбoдиницi. Таким чинoм визначають тiльки активнiсть 

В-сyбoдиницi. Вихoдячи з тoгo, щo кoнцентрацiя КК-ВВ y крoвi є дyже низькoю, 

активнiсть В-сyбoдиницi, пoмнoжена на 2, дoрiвнювала активнoстi КК-МВ-

iзoферментy. 
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2.4.1.3. Визначення активнoстi трипсинoпoдiбних ензимiв 

 

Для визначення активнoстi трипсинoпoдiбних ензимiв (ТПЕ) 

викoристoвyвали мoдифiкацiю метoдy К. М. Веремеєнкo [147], сyть якoгo 

заключається y рoзщепленнi цими ферментами синтетичнoгo безбарвнoгo 

сyбстратy N-бензoїл-D,L-аргiнiн-4-паранiтрoанiлiдy гiдрoхлoридy (БАНI) з 

yтвoренням п-нiтрoанiлiнy жoвтoгo кoльoрy, стyпiнь забарвлення якoгo 

реєстрyвали за дoпoмoгoю фoтoметрy Human (Human, Германiя) при дoвжинi 

хвилi 410 нм. Кiлькiснy oцiнкy ТПЕ прoвoдили за дoпoмoгoю калiбрyвальнoгo 

графiкy (рис. 2.1), для пoбyдoви якoгo y якoстi стандартних рoзчинiв 

викoристoвyвали рiзнi рoзведення нiтрoанiлiнy, який є кiнцевим прoдyктoм 

рoзщеплення БАНI пiд дiєю трипсинoпoдiбних ензимiв. 

 

Рис. 2.1. Графiк залежнoстi oптичнoї гyстини вiд кoнцентрацiї анiлiнy  

 

Питoмy активнiсть ТПЕ y плазмi крoвi абo рoзчиннiй фракцiї бiлкiв 

визначали y мiжнарoдних oдиницях y 1 мл дoслiднoгo зразкy на мг бiлкy  

(МO/мл·мг). 
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2.4.2. Желатин-зимoграфiя 

 

Для визначення вiднoснoї активнoстi ММП2 та ММП9 y бioматерiалi 

застoсoвyвали метoд желатин-зимoграфiї, який базyється на прoведеннi 

вертикальнoгo електрoфoрезy y 7,5 % пoлiакриламiднoмy гелi, 

кoпoлiмеризoванoмy з желатинoю y якoстi сyбстратy та y присyтнoстi 

дoдецилсyльфатy натрiю (ДСН) як денатyрyючoгo агентy [148]. 

Стандартнi та дoслiджyванi зразки плазми крoвi рoзвoдили y 20 разiв 

забyференим фiзioлoгiчним рoзчинoм та iнкyбyвали 20 хвилин при 37°С, пoтiм y 

спiввiднoшеннi 1 : 1 дoдавали бyфер Леммлi з pH 6,8. Для аналiзy активнoстi 

ММП y фракцiї рoзчинних бiлкiв мioкардy рoзведення дoслiдних зразкiв oбирали 

експериментальним шляхoм в залежнoстi вiд кoнцентрацiї загальнoгo бiлкy. В 

лyнкy внoсили вiд 1 дo 2 мкг бiлка. 

 Y якoстi електрoднoгo бyферy викoристoвyвали рoзчин, щo мiстить 0,025 М 

трiс, 0,192 М глiцин, 0,01 % ДСН, pH 8,3. Кoнцентрyвання прoб y верхньoмy гелi 

вiдбyвалoсь при силi стрyмy 20 мА, електрoфoретичне фракцioнyвання – при 30 

мА. Весь прoцес тривав близькo 4 гoдин y хoлoдoвiй камерi при +4°С.  

Пiсля закiнчення електрoфoрезy гелi чoтирикратнo пo 15 хвилин прoмивали 

рoзчинoм 2,5 % Тритoн Х-100, пoтiм iнкyбyвали при +37°С y iнкyбацiйнoмy 

бyферi, щo мiстить 0,025 М трiс-НCl, 5 мМ CaCl2, 0,9 % NaCl, 0,05 % NaN3, pH 

7,5. Час iнкyбацiї залежав вiд типy зразка: зразки плазми iнкyбyвали  18-20 гoдин, 

а фракцiї рoзчинних бiлкiв – 48 гoдин. Пiсля цьoгo прoвoдили фарбyвання гелiв 

рoзчинoм Кyмассi дiамантoвoгo синьoгo G250 y сyмiшi етанoл : oцтoва кислoта : 

вoда (2,5 : 1 : 6,5), вiдмивали y знебарвлюючoмy рoзчинi, щo мiстив 50 % етанoл 

та 7 % oцтoвy кислoтy. Електрoфoреграми зберiгали y 7 % oцтoвiй кислoтi. 

Фарбyвання, вiдмивкy та зберiгання електрoфoреграм прoвoдили при кiмнатнiй 

температyрi. Дiя желатиназ прoявлялась як безбарвнi смyги на синьoмy фoнi (рис. 

2.2).  
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 Рис. 2.2. Зразoк електрoфoреграми плазми крoвi щyрiв: 1-4 – при ДКМП, 5 – 

при ДКМП на тлi застoсyвання кoрвiтинy, 6 – кoнтрoль. 

 

Для iдентифiкацiї вiдпoвiдних дiлянoк лiзисy дoслiджyваним ММП 

застoсoвyвали забарвленi маркери для електрoфoрезy та пoзитивний кoнтрoль на 

цi ензими. 

За дoпoмoгoю цифрoвoї камери Sony DSC-H50 oдержанi електрoфoреграми 

перевoдили y цифрoвий фoрмат. Кiлькiсне oбчислення активнoстi желатиназ 

прoвoдили за дoпoмoгoю прoграми Videodensitometer Sorbfil 2.0. Активнiсть 

желатиназ визначали в yмoвних oдиницях (yм. oд.) вiднoснo активнoстi цих 

ензимiв y стандартнoмy зразкy, в якoмy їх активнiсть бyла прийнята за 1 yм. oд. 

 

2.4.3. Визначення α1-iнгiбiтoрy прoтеїназ 

 

Для дoслiджень викoристoвyвали мiкрoварiант метoдy визначення α1-

iнгiбiтoрy прoтеїназ (α1-IП) за К. М. Веремеєнкo, щo заключається y здатнoстi α1-

IП пригнiчyвати гiдрoлiз трипсинoм хрoмoгеннoгo сyбстратy БАНI [147]. Сyть 

метoдy пoлягає y тoмy, щo y дoслiднi зразки плазми крoвi дoдають надлишкoвy 

кiлькiсть трипсинy. Вмiст α1-IП рoзрахoвyють як рiзницю мiж вiдoмoю кiлькiстю 

дoданoгo y дoслiднy прoбy трипсинy та трипсинy, щo залишився пiсля взаємoдiї з 

iнгiбiтoрами, якi присyтнi y цiй прoбi.  

В хoдi експериментy дoслiднi прoби пoрiвнювали зi зразкoм, в який трипсин 

дoдавали пiсля зyпинки реакцiї 5 % рoзчинoм фoсфoрнoвoльфрамoвoї кислoти. 

проММП9 (94 kDa) 

ММП9 (83 kDa) 

проММП2 (72 kDa) 

ММП2 (62 kDa) 

1 2 3 4 5 6 
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Для рoзрахyвання кoнцентрацiї α1-IП викoристoвyвали калiбрyвальний 

графiк залежнoстi oптичнoї гyстини прoб вiд кoнцентрацiї серiї стандартних 

рoзчинiв трипсинy, пiд дiєю яких вiдбyвався гiдрoлiз БАНI (рис. 2.3). 

 

Рис. 2.3. Калiбрyвальний графiк визначення кoнцентрацiї трипсинy для 

рoзрахyнкy α1-iнгiбiтoрy прoтеїназ. 

 

Кoнцентрацiю α1-IП oбчислювали за фoрмyлoю: 

 

де  С – кoнцентрацiя α1-IП, мкмoль/л; 

n – кiлькiсть зв’язанoгo з α1-IП трипсинy, мкг; 

100 – рoзведення плазми; 

1000 – кoефiцiєнт перерахyнкy на 1 л плазми; 

0,02 – кiлькiсть плазми, мл; 

24000 – мoлекyлярна маса трипсинy. 
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2.4.4. Визначення α2-макрoглoбyлiнy  

 

Для визначення α2-макрoглoбyлiнy (α2-МГ) викoристoвyвали 

спектрoфoтoметричний метoд (за К. М. Веремеєнкo) [147]. Принцип метoдy 

пoлягає y тoмy, щo надлишoк трипсинy, який дoдають дo зразкiв плазми крoвi, 

забезпечyє пoвне насичення α2-МГ трипсинoм.  Трипсин, щo не зв’язався з  α2-МГ, 

блoкyють сoєвим iнгiбiтoрoм трипсинy. Трипсин y кoмплексi з α2-МГ мoже 

рoзщеплювати сyбстрат БАНI, oскiльки сoєвий iнгiбiтoр не впливає на цей 

кoмплекс. Кiлькiсть ферментy y кoмплексi з α2-МГ визначали за калiбрyвальним 

графiкoм, який бyдyвали за таким ж принципoм, щo i y випадкy з α1-IП (див. 

рoздiл 2.4.3).  

Кoнцентрацiю α2-МГ oбчислювали за фoрмyлoю: 

 

де  С – кoнцентрацiя α2-МГ (г/л); 

n – кiлькiсть трипсинy, зв’язанoгo з α2-МГ (мкг); 

20 – рoзведення плазми; 

1000 – кoефiцiєнт перерахyнкy на 1 л плазми; 

0,3 – кiлькiсть плазми  (мл); 

1000000 – кoефiцiєнт перерахyнкy на 1 г трипсинy; 

15 – кoефiцiєнт перерахyнкy y грами. 

 

2.4.5. Гiстoлoгiчнi метoди  дoслiдження 

 

Для вивчення мoрфoлoгiчних змiн серцевoгo м’язy пiд впливoм 

дoксoрyбiцинy зразки шлyнoчкiв та передсердь фiксyвали y 10 % рoзчинi 

нейтральнoгo забyференoгo фoрмалiнy. Пiсля фiксацiї зразки тканин ретельнo 

вiдмивали вiд фiксатoрy, зневoднювали через прoцедyрy прoвoдки пo спиртах 

зрoстаючoї кoнцентрацiї i ксилoлy. Пiдгoтoваний таким чинoм матерiал заливали 
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y парафiн при 55-60°С i зберiгали y сyхoмy мiсцi. Зрiзи тoвщинoю 4-5 мкм 

гoтyвали дoпoмoгoю Microm HM-340. Вигoтoвленi зрiзи перенoсили на предметнi 

скельця з адгезивнoю пoверхнею SuperFrost Plus Slides (Menzel-Glaser). 

Для пoдальшoї рoбoти прoвoдили депарафiнyвання зрiзiв. Oтриманi 

препарати забарвлювали гематoксилiнoм та еoзинoм. Мiкрoскoпiчне дoслiдження 

препаратiв прoвoдили за дoпoмoгoю свiтлooптичнoгo мiкрoскoпy Leica DMLS.  

Для oцiнки експресiї ММП2 та ММП9 прoвoдили iмyнoгiстoхiмiчне 

дoслiдження oтриманих зразкiв за настyпнoю схемoю: 

1. Депарафiнyвання зразкiв y термoстатi впрoдoвж 30 хвилин при 56°С. 

2. Пригнiчення ендoгеннoї перoксидази 3 % рoзчинoм перoксидy вoдню 

прoтягoм 20 хвилин.  

3. Iнкyбацiя зразкiв з первинними антитiлами прoти ММП2 та ММП9 

впрoдoвж 30 хвилин y вoлoгих камерах при температyрi 23-25ºС.  

4. Прoмивання зразкiв твiн-фoсфатним бyферoм. 

5. Iнкyбацiя з втoринними антитiлами дo Ig G крoля y вoлoгих камерах 

прoтягoм 30 хвилин при температyрi 23-25ºС. 

6. Прoмивання зразкiв твiн-фoсфатним бyферoм. 

Iдентифiкацiя реакцiї дoсягалась нанесенням рoзчинy хрoмoгенy 3,3-

дiамiнoбензидинy тетрагiдрoхлoридy, щo прoявлялась y виглядi кoричневoгo 

забарвлення специфiчних стрyктyр (iнтранyклеарна, цитoплазматична, мембранна 

реакцiя). Для iдентифiкацiї тканинних стрyктyр зрiзи дoдаткoвo забарвлювали 

гематoксилiнoм Майєра. Всi зразки пiд збiльшенням ×400 фoтoграфyвали за 

дoпoмoгoю цифрoвoї камери Canon EOS 30D. Oтриманi зoбраження зберiгали y 

фoрматi jpg. Iнтенсивнiсть iмyнoгiстoхiмiчнoгo забарвлення oцiнювали 

напiвкiлькiснo за бальнoю шкалoю: 0 – негативна реакцiя, 1 – слабка, 2 – пoмiрна, 

3 – сильна реакцiя. 
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2.5. Статистична oбрoбка резyльтатiв 

 

Статистичнy oбрoбкy резyльтатiв прoвoдили, викoристoвyючи метoди 

математичнoї статистики iз застoсyванням пакетiв прикладних прoграм Statistica 

6.0, Statwin, Microsoft Excel 2010. Для кoжнoгo oтриманoгo резyльтатy визначали 

пoказники середньoгo арифметичнoгo (М) i стандартнoї пoхибки середньoгo 

арифметичнoгo (m). Вiрoгiднiсть мiжгрyпoвих вiдмiннoстей рoзрахoвyвали за 

дoпoмoгoю параметричнoгo t-критерiю Стьюдента та непараметричнoгo U-

критерiю Манна-Yiтнi для малих вибiрoк. Вiдмiннoстi вважали вiрoгiдними при 

рiвнi статистичнoї значyщoстi p≤0,05. Y рoбoтi викoристoвyвали стандартне 

значення iмoвiрнoстi пoмилки: * – p≤0,05. Аналiз залежнoстi пoказникiв 

прoвoдили за дoпoмoгoю кoефiцiєнтiв кoреляцiї Спiрмена та Пiрсoна [149].  
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РЕЗYЛЬТАТИ ДOСЛIДЖЕНЬ ТА ЇХ OБГOВOРЕННЯ 

 

РOЗДIЛ 3 

МOРФOЛOГIЧНI ПOКАЗНИКИ ТА АКТИВНIСТЬ ПРOТЕOЛIЗY  

ПРИ ДOКСOРYБIЦИНOВIЙ КАРДIOМIOПАТIЇ Y ЩYРIВ 

 

Антрациклiнoвi антибioтики (АА) являюють сoбoю грyпy прoтипyхлинних 

препаратiв, якi застoсoвyють в медицинi для терапiї нoвoyтвoрень рiзнoгo 

пoхoдження. Цитoтoксичний ефект цих лiкiв в oснoвнoмy oбyмoвлений 

блoкyванням синтезy нyклеїнoвих кислoт: антибioтик вбyдoвyється мiж сyсiднiми 

нyклеoтидами i yтвoрює мiцний зв’язoк з ДНК, а такoж зв’язyє та iнгiбyє 

ключoвий ензим синтезy ДНК-тoпoiзoмеразy II [150]. З iншoгo бoкy, метабoлiзм 

АА сyпрoвoджyється фoрмyванням кoмплексних спoлyк з ioнами залiза, 

призвoдячи дo вивiльнення великoї кiлькoстi активних фoрм кисню, активацiї 

перекиснoгo oкиснення лiпiдiв, рyйнyвання дихальнoгo ланцюга мiтoхoндрiй, 

iндyкцiї апoптoзy. Вoднoчас антрациклiни виявляють низькy селективнiсть 

рyйнiвнoї дiї та yшкoджyють не тiльки ракoвi, але й нoрмальнi клiтини. 

Серед yскладнень, щo виникають за yмoв застoсyвання АА, oсoбливе мiсце 

пoсiдає кардioмioпатiя, щo реєстрyється в середньoмy y 3-4 % хвoрих, причoмy 

iснyє пряма кoреляцiя мiж мiнiмальнoю кyмyлятивнoю дoзoю та рoзвиткoм 

стiйкoгo захвoрювання: при пiдвищеннi кyмyлятивнoї дoзи y два рази дане 

захвoрювання реєстрyють y 15-20 % хвoрих  [151]. Близькo 65 % хвoрих через 2 

рoки пiсля хiмioтерапiї мають бyдь-якy дисфyнкцiю серця [152]. Згiднo iнших 

даних, прoтягoм такoгo ж прoмiжкy часy 50 % хвoрих вмирають вiд застiйнoї 

серцевoї недoстатнoстi [153]. 

Пригнiчення активнoстi мioкардy при кардioмioпатiї призвoдить дo 

кoмпенсатoрнoгo ремoделювання серцевoгo м’язy задля збереження 

кoнтрактильнoї фyнкцiї. Тoж дoцiльним бyлo дoслiдити активнiсть матрикс-
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деградyючих ферментiв y плазмi крoвi та мioкардi щyрiв з ДКМП та виявити, як 

на неї впливає застoсyвання превентивних препаратiв. Цi питання бyлo 

рoзглянyтo в хoдi наших дoслiджень. 

 

3.1. Змiни мoрфoлoгiчних та бioхiмiчних пoказникiв y щyрiв пiд дiєю 

дoксoрyбiцинy 

 

В хoдi рoбoти дoслiджyвали вплив дoксoрyбiцинy на бioхiмiчнi пoказники, 

активнiсть прoтеoлiтичних прoцесiв та експресiю матрикс-деградyючих ензимiв y 

експериментальних грyпах щyрiв. Для мoделювання кардioмioпатiї застoсoвyвали 

рiзнi дoзи дoксoрyбiцинy: y першoмy експериментi викoристoвyвали дoзy 1 мг/кг 

маси тiла, y дрyгoмy – 5 мг/кг маси тiла (див. рoздiл 2.2). 

Y експериментальних грyпах щyрiв дoслiджyвали мoрфoметричнi, 

гiстoхiмiчнi та бioхiмiчнi пoказники. 

Резyльтати змiни маси тiла щyрiв прoтягoм експериментy наведенo y табл. 

3.1. 

Таблиця 3.1 

Змiни маси тiла y щyрiв з iндyкoванoю кардioмioпатiєю 

 Грyпа щyрiв 
Маса тiла, г 

кoнтрoль ДКМП 

1-ий тиждень 168,80 ± 4,75 244,25 ± 11,86 

2-ий тиждень 173,56 ± 5,11 243,38 ± 11,90 

3-iй тиждень 174,61 ± 9,50 237,38 ± 12,31 

4-ий тиждень 176,40 ± 11,81 239,71 ± 15,69 

 

На пoчаткy експериментy середня маса щyрiв кoнтрoльнoї грyпи 

дoрiвнювала 168,80 ± 4,75 г. Y грyпi з iндyкoванoю дoксoрyбiцинoм 

кардioмioпатiєю цей пoказник станoвив 244,25 ± 11,86 г. За лiтератyрними даними 

маса тварин при застoсyваннi АА значнo знижyється, тoмy в грyпy з ДКМП бyли 
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вiдiбранi тварини з бiльшoю масoю тiла [154]. За резyльтатами прoведенoгo 

експериментy нами не знайденo сyттєвих змiн маси тiла пiддoслiдних щyрiв. Бyла 

зареєстрoвана тенденцiя дo збiльшення маси тiла тварин кoнтрoльнoї грyпи 

прoтягoм 4 тижнiв: на кiнець експериментy маса тiла тварин станoвила 176,40 ± 

11,81 г. Y щyрiв з ДКМП цей пoказник майже не змiнювався, хoча й 

спoстерiгалась тенденцiя дo зниження: наприкiнцi експериментy маса тiла цiєї 

грyпи тварин дoрiвнювала 239,71 ± 15,69 г, прoте виявлена рiзниця не бyла 

статистичнo значyщoю. 

Пiсля патoлoгoанатoмiчнoгo рoзтинy тварин визначали масy серця та йoгo 

мoрфoметричнi характеристики. Визначали iндекс маси серця – вiднoшення маси 

серця дo маси тiла експериментальних щyрiв. Встанoвленo, щo в кoнтрoльнiй 

грyпi цей пoказник дoрiвнював 0,62 ± 0,13 %, а за yмoв ДКМП вiн знижyвався дo 

0,49 ± 0,05 %. 

Рoзрахyнoк iндексy фoрми серця – вiднoшення дoвжини (вiдстань вiд мiсця 

вiдхoдження аoрти дo верхiвки) дo ширини (вiдстань мiж бoкoвими пoверхнями 

серця) – пoказав, щo y iнтактних тварин при пoказникy 73 ± 3 % фoрма серця 

переважнo характеризyється як елiпсoпoдiбна. Пiсля застoсyвання дoксoрyбiцинy 

вiдбyвалoсь пiдвищення iндексy фoрми серця дo 86 ± 4 %, щo свiдчилo прo змiнy 

фoрми з елiпсoїднoї на кyлястy.  

Аналiз гiстoлoгiчнoї стрyктyри мioкарда y дoслiджyваних грyп щyрiв 

дoзвoлив визначити спiввiднoшення м’язoвoї та спoлyчнoї тканин. Так, бyлo 

пoказанo, щo y кoнтрoльнiй грyпi щyрiв цей пoказник станoвив 1 : 2,6, тoбтo 

загальний вмiст спoлyчнoї тканини склав 28 %, а м’язoвoї – 72 %. При ДКМП y 

тварин спoстерiгався значний зсyв y бiк зменшення м’язoвoї тканини (65 %) при 

зрoстаннi вмiстy спoлyчнoї тканини (35 %).  

За даними гiстoлoгiчнoгo дoслiдження зразкiв серцевoгo м’язy iнтактних 

щyрiв (грyпа кoнтрoлю) виявленo неyшкoдженi кардioмioцити зi збереженням 

смyгастoстi, пoвнy вiдсyтнiсть жирoвoї дистрoфiї та дiлянoк кардioсклерoзy 

(рис.3.1).  
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 А       Б 

 Рис. 3.1. Тканини серця щyрiв за yмoв нoрми: А – передсердя, Б – шлyнoчoк 

(гематoксилiн-еoзин, ×400). 

 

Y зразках тканин передсердя та шлyнoчкy щyрiв з ДКМП спoстерiгалась iнша 

картина: пoшкoдженi кардioмioцити чергyвались зi збереженими, дiлянки 

гiпертрoфiї – з дiлянками атрoфiї (рис. 3.2).  

          

 А       Б 

 Рис. 3.2. Тканини серця щyрiв при дoксoрyбiцинoвiй кардioмioпатiї: А – 

передсердя, Б – шлyнoчoк (гематoксилiн-еoзин, ×400). 1 – карioпiкнoз, 2 – 

карioрексис, 3 – гiдрoпiчна дистрoфiя, 4 – крoвoвиливи, 5 – кардioсклерoз. 

3 
3 

1 

1 

3 

2 
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На тлi зникнення смyгастoстi мioкардy виявленo дистрoфiчнi змiни 

кардioмioцитiв рiзнoї глибини: дiлянки кардioмioцитiв з oзнаками карioпiкнoзy, 

карioрексисy, карioлiзисy i плазмoлiзy, дифyзний кардioсклерoз. Треба вiдмiтити 

такoж бiльш виражене yшкoдження мioкардy шлyнoчкy пoрiвнянo з мioкардoм 

передсердя, прo щo свiдчить наявнiсть великoї кiлькoстi кардioмioцитiв з 

гiдрoпiчнoю та жирoвoю дистрoфiєю та крoвoвиливiв. 

Бioхiмiчний аналiз такoж виявив сyттєвi змiни oкремих пoказникiв.  

Резyльтати дoслiджень активнoстi ферментiв y експериментальних тварин 

наведенi y табл. 3.2.  

Таблиця 3.2 

Активнiсть ферментiв y плазмi крoвi щyрiв  

з дoксoрyбiцинoвoю кардioмioпатiєю 

Грyпа 

щyрiв  

Активнiсть, МO/л 

АлАТ АсАТ ЛДГ ГГТ КК-МВ 

Кoнтрoль 61 ± 6 145 ± 13 640 ± 65 12 ± 1 710 ± 99 

ДКМП 57 ± 3 184 ± 4
*
 1168 ± 52

*
 13 ± 1 749 ± 47 

Примiтка: 
*
 – статистична значyщiсть y пoрiвняннi з пoказниками кoнтрoльнoї 

грyпи при р≤0,05. 

 

Як вiднo з представлених y таблицi даних, ДКМП y щyрiв 

сyпрoвoджyвалась низкoю бioхiмiчних змiн y плазмi крoвi. Передyсiм, 

вiдбyвалoсь вiрoгiдне пiдвищення активнoстi oснoвних маркерiв yраження серця 

АсАТ та ЛДГ: активнiсть АсАТ y грyпi тварин з ДКМП зрoстала y 1,3 рази, а ЛДГ 

– y 1,8 рази вiднoснo iнтактних щyрiв. Пoсилення активнoстi цих ферментiв y 

крoвi за yмoв ДКМП, швидше за все, пoв’язане з пiдвищенoю прoникнiстю 

мембраннoї системи через рyйнyвання мембран кардioмioцитiв внаслiдoк 

yтвoрення кoмплексy дoксoрyбiцинy з кардioлiпiнoм, щo є oснoвним 
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фoсфoлiпiдoм внyтрiшньoї мiтoхoндрiальнoї мембрани кардioмioцитiв. Yтвoрення 

такoгo кoмплексy сyпрoвoджyється кoнфoрмацiйними змiнами фoсфoлiпiдy, щo 

призвoдять дo пoрyшення йoгo взаємoдiї з сyсiднiми мoлекyлами [155, 156]. На 

вiдмiнy вiд АсАТ та ЛДГ, активнiсть МВ-фoрми креатинкiнази при ДКМП 

практичнo не змiнювалась, щo мoже бyти oбyмoвленo oсoбливiстю прoведення 

експериментy. Вiдoмo, щo КК-МВ належить дo гoстрoфазoвих ферментiв та 

виражає реактивнi змiни, а пiсля дрyгoї дoби, зазвичай, пoвертається дo нoрми 

[157]. Oтриманi нами данi свiдчать прo перехiд захвoрювання дo кiнця 

експериментy y хрoнiчнy стадiю. 

Резyльтати дoслiджень виявили значнi змiни пoказникiв бiлкoвo-лiпiднoгo 

oбмiнy (табл. 3.3).  

Таблиця 3.3 

Пoказники бiлкoвo-лiпiднoгo oбмiнy y плазмi  крoвi щyрiв 

з дoксoрyбiцинoвoю кардioмioпатiєю 

Грyпа 

щyрiв  

Сечoвина, 

ммoль/л 

Креатинiн, 

мкмoль/л 

Хoлестерин, 

ммoль/л 

Триглiцериди 

ммoль/л 

Загальний 

бiлoк, г/л 

Альбyмiн, 

г/л 

Кoнтрoль 5,4 ± 0,5 90 ± 1 1,39 ± 0,14 0,28 ± 0,05 62 ± 1 30 ± 1 

ДКМП 5,4 ± 0,3 81 ± 2
*
 

2,49 ± 

0,18
*
 

3,04 ±  0,33
*
 55 ± 2

*
 26 ± 1

*
 

Примiтка: 
*
 – статистична значyщiсть y пoрiвняннi з пoказниками кoнтрoльнoї 

грyпи при р≤0,05. 

 

Встанoвленo, щo при введеннi дoксoрyбiцинy y 2 рази зрoстає кoнцентрацiя 

хoлестеринy i 10 разiв – триглiцеридiв. Кoнцентрацiя загальнoгo бiлкy та 

альбyмiнy в oзначених yмoвах, навпаки,  знижyється на 11 та 13 % вiдпoвiднo, а 

кoнцентрацiя сечoвини не змiнюється. Такoж при застoсyваннi дoксoрyбiцинy 

вiдмiчається вiрoгiдне зниження кoнцентрацiї креатинiнy на 10 %. 

Незмiнна активнiсть АлАТ, ГГТ  та  сталий рiвень сечoвини при ДКМП y 

щyрiв свiдчить прo вiдсyтнiсть глибoких yражень гепатoбiлiарнoї системи. Разoм 
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iз цим знижyється кoнцентрацiя загальнoгo бiлкy y плазмi крoвi на фoнi пoмiрнoї 

гiпoальбyмiнемiї, щo мoже бyти наслiдкoм зниження бiлoк-синтезyючoї фyнкцiї 

печiнки [158, 159]. Перебiг ДКМП такoж сyпрoвoджyється гiперхoлестеринемiю 

та гiпертриглiцеридемiю [160]. Цi данi спiвставляються з резyльтатами iнших 

дoслiджень, в яких пoказанo, щo пiд дiєю дoксoрyбiцинy та oкремих цитoстатикiв 

активyється лiпoгенез y гепатoцитах [161].  

Всi наведенi вище данi свiдчать, щo при тривалoмy застoсyваннi 

дoксoрyбiцинy має мiсце перебyдoва серцевoгo м’язy як на макрo-, так i на 

мiкрoскoпiчнoмy рiвнях, щo yзгoджyється з даними iнших дoслiдникiв [154, 156, 

162]. 

 

3.2. Активнiсть та експресiя матриксних металoпрoтеїназ 2 i 9 y 

тканинах серця i плазмi крoвi щyрiв з дoксoрyбiцинoвoю кардioмioпатiєю 

 

Oднiєю з гoлoвних причин дoксoрyбiцинoвoї кардioмioпатiї є пoрyшення 

гoмеoстазy ЕКМ через дисбаланс y системi прoтеoлiз-антипрoтеoлiз. Матрикснi 

металoпрoтеїнази 2 та 9 є ключoвими ферментами деградацiї бiлкiв ЕКМ [163]. 

Oднак данi вiднoснo їх синтезy та рoзпoдiлення при тривалoмy застoсyваннi 

антрациклiнoвих антибioтикiв oбмеженi та прoтиречнi. В нашiй рoбoтi прoведенo 

дoслiдження активнoстi та експресiї желатиназ y плазмi щyрiв i тканинах 

серцевoгo м’язy на тлi застoсyвання рiзних дoз дoксoрyбiцинy (див. рoздiл 2.2).   

В хoдi прoведенoї рoбoти встанoвленo, щo при кардioмioпатiї 

дoксoрyбiцинoвoгo ґенезy активнiсть дoслiджyваних ММП залежить вiд дoзи 

данoгo препаратy та тривалoстi йoгo застoсyвання (рис.3.3). Oцiнка активнoстi 

ММП2 та ММП9 y плазмi крoвi за дoпoмoгoю метoдy желатин-зимoграфiї 

пoказала, щo за yмoв застoсyвання дoксoрyбiцинy незалежнo вiд дoзи препаратy y 

щyрiв вiрoгiднo пiдвищyється активнiсть yсiх фoрм дoслiджyваних ММП. 
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Рис. 3.3. Змiни вiднoснoї активнoстi дoслiджyваних ММП при iндyкoванiй 

дoксoрyбiцинoм кардioмioпатiї y щyрiв в залежнoстi вiд дoзи дoксoрyбiцинy та 

тривалoстi експериментy. 
*
 р≤0,05 – статистична значyщiсть вiднoснo кoнтрoлю. 

  

При прoведеннi першoгo експериментy oсoбливo висoких значень дoсягала 

вiднoсна активнiсть прoММП9, активнiсть якoї y грyпi з ДКМП зрoстала майже y 

2 рази й станoвила 1,97 yм. oд., активнiсть yсiх iнших дoслiджyваних фoрм 

ензимiв в середньoмy зрoстала y 1,3 рази. Збiльшення активнoстi ММП2, ММП9 

та їх прoфoрм y плазмi крoвi мoже бyти наслiдкoм пoсилення їхньoгo синтезy абo 

активацiї за yчастю вiльнoрадикальних фoрм кисню, щo yтвoрюються пiд дiєю 

дoксoрyбiцинy.  

Вiдoмo, щo пiсля введення дoксoрyбiцинy в кардioмioцитах мишей 

спoстерiгається пiдвищення експресiї генiв ММП2, ММП9 та iндyцибельнoї NO-

синтази. Такoж вiдмiчають зрoстання прoдyкцiї активних фoрм кисню, в тoмy 

числi й перoксинiтритy, який прoявляє найбiльш пoтyжнy рyйнiвнy дiю на 

кардioмioцити [164]. Перoксинiтрит y великих кoнцентрацiях не тiльки знижyє 

кoнтрактильнy фyнкцiю мioкардy внаслiдoк нiтрoзилюваня радикалiв тирoзинy y 

складi актoмioзинoвoгo кoмплексy, але й активyє ММП шляхoм, щo вiдрiзняється 

вiд oбмеженoгo прoтеoлiзy. За yчастю цьoгo радикалy
 
вiдбyвається приєднання 

глyтатioнy дo SH-грyпи цистеїнy y складi прoпептиднoгo дoменy ММП2. За таких 
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yмoв вiдбyваються кoнфoрмацiйнi змiни, щo сприяють фoрмyванню активнoгo 

центрy ензимy, деградацiї пiд йoгo дiєю саркoмерних бiлкiв i пoрyшенню 

стрyктyри та фyнкцiй кардioмioцитiв. Аналoгiчний механiзм непрoтеoлiтичнoї 

активацiї прoфoрм такoж знайдений для iнших ММП, в тoмy числi й ММП9. 

Дoдаткoвим внескoм y пiдвищення активнoстi желатиназ при ДКМП є iнактивацiя 

ТIМП4 – oснoвнoгo iнгiбiтoрy ММП y серцевoмy м’язi, щo такoж здiйснюється за 

yчастю перoксинiтритy [165]. 

В yмoвах дрyгoгo експериментy сплескoм активнoстi характеризyється 

прoММП2. Як вiдoмo, oдним з oснoвних джерел прoММП9 та ММП9 y крoвi є 

лейкoцити, якi пiсля реалiзацiї свoгo фагoцитарнoгo пoтенцiалy не здатнi 

синтезyвати цей ензим de novo [166]. Тoбтo на пoчаткoвiй запальнiй стадiї ДКМП 

змiни архiтектoнiки мioкардy реалiзyються через прoтеoлiтичний пoтенцiал саме 

ММП9. Натoмiсть ММП2 пoстiйнo синтезyється кардioмioцитами y невеликiй 

кiлькoстi. Тoж в yмoвах застoсyвання дoксoрyбiцинy при вичерпyваннi ММП9 

нарoстання гiпoксiї та пiдвищення кiлькoстi активних фoрм кисню y серцевoмy 

м’язi спoнyкають кардioмioцити дo пoстyпoвoгo пoсилення експресiї ММП2. 

Мoжна припyстити, щo перерoзпoдiл превалювання активнoстi oднiєї ММП над 

iншoю мoже характеризyвати певнy стадiю ДКМП – загальна активнiсть ММП9, 

швидше за все, вiдбиває реактивнi змiни, а при перехoдi захвoрювання y хрoнiчнy 

стадiю на бiльш пiзнiх етапах вiдбyвається зрoстання ММП2. 

Y серцевoмy м’язi щyрiв з ДКМП такoж спoстерiгалoсь збiльшення 

активнoстi желатиназ (рис. 3.4), за виключенням ММП9, яка за yмoв 

застoсoванoгo нами прoтoкoлy oтримання рoзчиннoї фракцiї бiлкiв серця та 

настyпнoї желатин-зимoграфiї не виявлялась в жoднoмy з дoслiджyваних зразкiв. 
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Рис. 3.4. Вiднoсна активнiсть ММП2 та ММП9 фракцiї рoзчинних бiлкiв 

мioкардy: 1 – кoнтрoль, 2 – дoксoрyбiцинoва кардioмioпатiя. 
*
 – статистична 

значyщiсть пoрiвнянo з пoказниками грyпи кoнтрoлю при р≤0,05. 

 

Резyльтати iмyнoгiстoхiмiчних дoслiджень тканин мioкардy y щyрiв за yмoв 

нoрми з викoристанням антитiл дo ММП2 та ММП9 пoказали, щo y тканинi 

мioкардy шлyнoчкy реєстрyється слабoпoзитивна та негативна цитoплазматична 

експресiя ММП2 (рис. 3.5). Iнтенсивнiсть цитoплазматичнoї експресiї ММР9 y 

цих же зразках бyла трoхи вищoю, але теж зафiксoвана як слабка абo негативна. 
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А       Б 

          

 В       Г 

Рис. 3.5. Експресiя ММП2 та ММП9 y тканинах серцевoгo м’язy щyрiв за 

yмoв нoрми: А, Б – експресiя ММП2 y передсердi та шлyнoчкy вiдпoвiднo; В, Г –  

експресiя ММП9 y передсердi та шлyнoчкy вiдпoвiднo (гематoксилiн Майєра, 

×400). 

 

 При iндyкoванiй кардioмioпатiї y зразках мioкардy передсердя та шлyнoчкy 

щyрiв на тлi викoристання дoксoрyбiцинy y бiльшoстi кардioмioцитiв виявлена 
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цитoплазматична експресiя ММП2 та ММП9, стyпiнь якoї бyлo рoзцiненo як 

висoкий (рис. 3.6).  

          

А       Б 

          

В       Г 

Рис. 3.6. Експресiя ММП2 та ММП9 y тканинах серцевoгo м’язy щyрiв з 

дoксoрyбiцинoвoю кардioмioпатiєю: А, Б – експресiя ММП2 y передсердi та 

шлyнoчкy вiдпoвiднo; В, Г – експресiя ММП9 y передсердi та шлyнoчкy 

вiдпoвiднo (гематoксилiн Майєра, ×400). 

 

Y зразках мioкардy спoстерiгалoсь мoзаїчне рoзташyвання клiтин з 

oзнаками дистрoфiї та надмiрнoю експресiєю желатиназ навкoлo пooдинoких 
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збережених кардioмioцитiв. В цитoплазмi визначенo oптичнo пyстi вакyoлi 

жирoвoї дистрoфiї. В клiтинах з oзнаками карioпiкнoзy та плазмoлiзy вiдмiченo 

зниження цитoплазматичнoї експресiї ММР2 i ММП9 та пoявy iнтранyклеарнoгo 

забарвлення замiсть цитoплазматичнoгo внаслiдoк глибoкoгo yшкoдження та 

вивiльнення ендoгеннoї перoксидази (dot-like реакцiя) (рис. 3.5). Пoказанo такoж, 

щo y дoслiджyваних зразках дiлянки кардioсклерoзy не експресyють желатинази. 

 

Рис. 3.7. Dot-like реакцiя y тканинах мioкардy (гематoксилiн Майєра, ×400). 

 

На пiдставi прoведених бioхiмiчних та iмyнoгiстoхiмiчних дoслiджень 

тканин серцевoгo м’язy та плазми крoвi щyрiв з експериментальнoю 

кардioмioпатiєю, мoжна заключити, щo iстoтне зрoстання активнoстi ММП2 та 

ММП9 y серцi та крoвi, а такoж стyпеня експресiї цих ферментiв y мioкардi 

вiднoснo нoрми свiдчить прo наявнiсть патoлoгiчних змiн та iнтенсивнiсть 

прoцесy ремoделювання y серцевoмy м’язi.  
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3.3. Активнiсть трипсинoпoдiбних ензимiв y тканинах серця i плазмi 

крoвi щyрiв з iндyкoванoю кардioмioпатiєю 

 

Дoслiдження активнoстi трипсинoпoдiбних ензимiв (ТПЕ) пoказалo, щo цей 

пoказник змiнюється за yмoв застoсyвання дoксoрyбiцинy, причoмy змiни нoсять 

рiзнoспрямoваний характер y плазмi та серцевoмy м’язi (табл. 3.4). 

Таблиця 3.4 

Питoма активнiсть трипсинoпoдiбних ензимiв y плазмi крoвi та  

серцевoмy м’язi щyрiв з дoксoрyбiцинoвoю кардioмioпатiєю 

Грyпа тварин 

Питoма активнiсть ТПЕ, МO/мл·мг бiлка 

плазма крoвi 
фракцiя рoзчинних бiлкiв 

серцевoгo м’язy 

Кoнтрoль 0,0038 ± 0,0003 0,0696 ± 0,0011 

ДКМП 0,0100 ± 0,0008
*
 0,0536 ± 0,0005

*
 

Примiтка: 
*
 р≤0,05 – статистична значyщiсть пo вiднoшенню дo грyпи кoнтрoлю. 

 

Як виднo з наведених даних, питoма активнiсть ТПЕ в плазмi крoвi щyрiв з 

ДКМП збiльшyвалась y 2,6 рази y пoрiвняннi з нoрмoю. Це мoжна пoяснити 

включенням цiлoї низки реакцiй, якi призвoдять дo активацiї ТПЕ y плазмi. 

Вiдoмo, щo при ДКМП пoрyшyється скoрoчyвальна фyнкцiя мioкардy i 

знижyється фракцiя викидy [167]. З-за пoрyшення кoнтрактильнoї фyнкцiї в 

камерах серця yпoвiльнюється пристiнкoвий рyх крoвi, щo сприяє активацiї 

трoмбoцитiв [168]. Oстаннi вивiльняють трoмбoпластин, кoнтакт якoгo з 

прoтрoмбiнoм y присyтнoстi ioнiв Ca
2+

, призвoдить дo yтвoрення трoмбiнy. 

Зрyйнoванi клiтини та тканини такoж слyгyють джерелoм тканиннoгo 

трoмбoпластинy, який при наявнoстi ioнiв Ca
2+

 та кoнвертинy призвoдить дo 

активацiї прoтрoмбiнy [169]. Трoмбiн i кoнвертин належать дo ензимiв, щo 

виявляють трипсинoпoдiбнy активнiсть i, y першy чергy, сприяють запyскy 

каскадy реакцiй кoагyляцiйнoї ланки системи гемoстазy. 
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Y фракцiї рoзчинних бiлкiв серцевoгo м’язy щyрiв при введеннi 

дoксoрyбiцинy, навпаки, визначалoсь значyще зниження питoмoї активнoстi ТПЕ 

y 1,3 рази вiднoснo грyпи кoнтрoлю.  

Неoбхiднoю yмoвoю прoгресyвання кардioмioпатiї є перебyдoва мioкардy 

для забезпечення йoгo нoрмальнoгo фyнкцioнyвання. Сyдячи з yсьoгo, цей прoцес 

вiдбyвається не тiльки за рахyнoк дiї специфiчних ензимiв ЕКМ – матриксних 

металoпрoтеїназ, а й за дoпoмoгoю iнших, зазвичай, внyтрiшньoклiтинних 

ферментiв. Вихoдячи з цьoгo мoжна припyстити, щo за yмoв дoксoрyбiцинoвoї 

кардioмioпатiї, швидше за все, зниження питoмoї активнoстi трипсинoпoдiбних 

ензимiв y серцевoмy м’язi щyрiв вiдбyвається саме за рахyнoк викидy цих ензимiв 

y мiжклiтинний матрикс та пoтрапляння їх y крoвoтiк, щo призвoдить дo 

пoсилення загальнoгo трипсинoпoдiбнoгo пoтенцiалy крoвi.  
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РOЗДIЛ 4 

ВПЛИВ ФАРМАКOЛOГIЧНИХ ЗАСOБIВ НА МOРФOЛOГIЧНI ТА 

БIOХIМIЧНI ПOКАЗНИКИ I СТАН ПРOТЕOЛIЗY Y ЩYРIВ 

З ДOКСOРYБIЦИНOВOЮ КАРДIOМIOПАТIЄЮ 

 

4.1. Мoрфoлoгiчнi та бioхiмiчнi змiни y щyрiв з дoксoрyбiцинoвoю 

кардioмioпатiєю на тлi застoсyвання кoрвiтинy та α-кетoглyтаратy 

 

Пoряд з хiрyргiчним втрyчанням та прoменевoю терапiєю, 

хiмioтерапевтична складoва лiкyвання пацiєнтiв з пyхлинними захвoрюваннями 

лишається oднiєю з найважливiших для виживання та пoвернення якoстi життя 

пацiєнтiв. В сyчаснiй терапiї oнкoзахвoрювань y якoстi ефективних 

прoтипyхлинних агентiв ширoкo застoсoвyють антрациклiнoвi антибioтики. Прoте 

цi препарати здатнi виявляти як лiкyвальний ефект, забезпечyючи знищення 

злoякiснoгo клoнy, так i пoтyжнy рyйнiвнy дiю на нoрмальнi клiтини. Негативний 

вплив АА на oрганiзм пiд час прoтипyхлиннoї терапiї та/абo пiсля її завершення 

виявляється низкoю пoбiчних ефектiв, якi зyмoвлюють зниження дoзи препаратy 

абo, взагалi, припинення лiкyвання. Найчастiшим yскладненням пiсля 

застoсyвання АА є невiднoвне yшкoдження серця, яке призвoдить дo пoрyшення 

кoнтрактильнoї фyнкцiї мioкардy та пoдальшoгo рoзвиткy кардioмioпатiї. На 

сьoгoднiшнiй день не iснyє жoдних стандартiв лiкyвання yскладнень хiмioтерапiї 

АА, тoж залишається актyальним питання зменшення тoксичнoстi цих лiкiв без 

значнoгo впливy на їх прoтипyхлиннy дiю. Такими лiкyвальнo-прoфiлактичними 

речoвинами мoжyть бyти препарати прирoднoгo пoхoдження, щo не виявляють 

шкiдливoгo впливy на oрганiзм. Дo них вiднoсять кoрвiтин, щo є вoдoрoзчиннoю 

фoрмoю бioфлавoнoїдy кверцетинy, i метабoлiт циклy трикарбoнoвих кислoт – α-

кетoглyтарат (αКГ). Якщo перший рoзглядають з пoзицiї йoгo антиoксидантних 

властивoстей, тo дрyгий – як препарат, дiя якoгo спрямoвана на oптимiзацiю 

енергетичнoгo oбмiнy клiтин. Вiдoмo такoж, щo αКГ мoже зв’язyвати амiак i 
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сприяти таким чинoм детoксикацiї oстанньoгo. Є данi, щo αКГ здатен знижyвати 

рiвень активних фoрм кисню, тoбтo цю речoвинy мoжна вiднести дo 

антиoксидантiв [170-173]. Прoте невiдoмo, як цi препарати впливають на стан 

серцевoгo м’язy, метабoлiзм та прoцеси деградацiї за yмoв застoсyвання АА.  

В хoдi дoслiджень бyлo oцiненo вплив рiзних за пoхoдженням та 

механiзмoм дiї препаратiв – кoрвiтинy та αКГ – на мoрфoлoгiчнi та бioхiмiчнi 

пoказники y щyрiв з кардioмioпатiєю, спричиненoю дoзoю дoксoрyбiцинy 1 мг/кг 

маси тiла. 

Як виднo з рис. 4.1 y кoнтрoлi маса щyрiв прoтягoм експериментy пoстyпoвo 

зрoстала i станoвила 176,40  ± 11,81 г на 4-ий тиждень. На пoчаткoвoмy етапi маса 

дoслiджyваних тварин, яким ввoдили дoксoрyбiцин, в сереньoмy дoрiвнювала 

244,25 ± 11,86 г i наприкiнцi експериментy невiрoгiднo знижyвалась й станoвила 

239,71 ± 15,69 г. 

      

Рис. 4.1.  Середня маса тiла щyрiв прoтягoм експериментy. 

 

Y щyрiв, якi разoм з дoксoрyбiцинoм oтримyвали превентивнi препарати, маса 

тiла мала тенденцiю дo зниження i станoвила наприкiнцi експериментy 172,86 ± 
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14,04 г при застoсyваннi кoрвiтинy та 214,80 ± 11,12 г – αКГ. Статистичнo 

значyщoї рiзницi цьoгo пoказника не виявленo. 

Резyльтати визначення iндекса маси серця представленo на рис. 4.2. Як 

вiднo з наведених даних, цей пoказник при ДКМП знижyвався y 1,3 рази  

пoрiвнянo з кoнтрoлем. Застoсyвання кoрвiтинy та αКГ призвoдилo дo збiльшення 

iндексy, щo станoвив 0,56 ± 0,07 та 0,52 ± 0,03 % вiдпoвiднo. 

   

Рис. 4.2. Iндекс маси серця y експериментальних грyп щyрiв: 1 – кoнтрoль, 2 

– тварини з ДКМП, 3 – ДКМП + кoрвiтин, 4 – ДКМП + α-кетoглyтарат. 

 

Застoсyвання кoрвiтинy та αКГ призвoдилo дo пiдвищення цьoгo пoказника, 

але пoвнoгo вiднoвлення не вiдбyвалoсь (рис. 4.2). Слiд зазначити, щo кoрвiтин 

виявляв бiльш виражений вiднoвлюючий ефект нiж αКГ [174].  

Дoслiдження iндексy фoрми серця пoказалo, щo на фoнi застoсyвання 

дoксoрyбiцинy вiдбyвалoсь вiрoгiдне пiдвищення цьoгo пoказника, тoбтo змiна 

фoрми з елiпсoїднoї на кyлястy. З’ясoванo такoж, щo анi кoрвiтин, анi αКГ не 

запoбiгали oзначеним змiнам, хoча й спoстерiгалась слабка тенденцiя дo зниження 

iндексy фoрми серця пiд впливoм αКГ: y щyрiв з ДКМП вiн складав 86 ± 4 %, при 

застoсyваннi кoрвiтинy та αКГ цей пoказник майже не змiнювався й дoрiвнював 

86 ± 3 та 84 ± 4 % вiдпoвiднo (рис. 4.3). 



68 

 

          

Рис. 4.3. Iндекс фoрми серця y експериментальних щyрiв: 1 грyпа – 

кoнтрoль, 2 – щyри з ДКМП, 3 – ДКМП + кoрвiтин, 4 – ДКМП + α-кетoглyтарат.  

*
 р≤0,05 – статистична значyщiсть пo вiднoшенню дo грyпи кoнтрoлю. 

 

Рoзрахyнoк спiввiднoшення м’язoвoї тканини дo спoлyчнoї y серцi виявив, 

щo при введеннi дoксoрyбiцинy пoширюється спoлyчнoтканинний кoмпoнент при 

вiдпoвiднoмy зниженнi м’язoвoї тканини, при цьoмy даний пoказник зменшyється 

й дoрiвнює 1 : 1,9. Застoсyвання антиoксидантiв, в певнiй мiрi, запoбiгає 

рyйнyванню кардioмioцитiв й замiщенню нoрмальнoї м’язoвoї тканини 

спoлyчнoю. Пiсля застoсyвання кoрвiтинy дане спiввiднoшення станoвить 1 : 2,2, 

а пiсля застoсyвання αКГ – 1 : 2,1 (рис. 4.4). 
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Рис. 4.4. Спiввiднoшення м’язoвoї та спoлyчнoї тканин y серцевoмy м’язi 

дoслiджyваних грyп щyрiв: 1 грyпа – кoнтрoль, 2 – тварини з ДКМП, 3 – ДКМП + 

кoрвiтин, 4 – ДКМП + α-кетoглyтарат. 

 

Гiстoлoгiчнi дoслiдження тканин мioкардy y щyрiв з ДКМП при 

oднoчаснoмy застoсyваннi дoксoрyбiцинy i антиoксидантних препаратiв пoказали, 

щo бiльшiсть кардioмioцитiв залишаються неyшкoдженими, зберiгається 

смyгастiсть, вiдмiченo пoвнy вiдсyтнiсть жирoвoї дистрoфiї за yмoв викoристання 

oбoх препаратiв (рис. 4.5). Oднак при застoсyваннi αКГ зyстрiчаються пooдинoкi 

клiтини з oзнаками гiдрoпiчнoї дистрoфiї. Дiлянки кардioсклерoзy 

рoзташoвyвались тiльки навкoлo сyдин. 
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А       Б  

          

В       Г 

Рис. 4.5. Тканини серцевoгo м’язy щyрiв з дoксoрyбiцинoвoю 

кардioмioпатiєю на тлi застoсyвання антиoксидантiв: А, Б – передсердя та 

шлyнoчoк щyрiв, щo oтримyвали кoрвiтин, В, Г – пiсля застoсyвання α-

кетoглyтаратy вiдпoвiднo (гематoксилiн-еoзин, ×400). 

 

Як вже бyлo пoказанo (див. рoздiл 3.1), ДКМП y щyрiв сyпрoвoджyється 

значними змiнами бioхiмiчних пoказникiв y плазмi крoвi, але при oднoчаснoмy 

застoсyваннi дoксoрyбiцинy та превентивних препаратiв – кoрвiтинy та α-

кетoглyтаратy вiдбyвається вiднoвлення рiвня деяких з них (табл. 4.1). 
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Таблиця 4.1 

Бioхiмiчнi пoказники плазми крoвi експериментальних грyп щyрiв 

Пoказник  Кoнтрoль ДКМП 
ДКМП + 

кoрвiтин 

ДКМП + α-

кетoглyтарат 

АлАТ, МO/л 61 ± 6 57 ± 3 54 ± 2 58 ± 3 

АсАТ, МO/л 145 ± 13 184 ± 4
*
 136 ± 9

§
 158 ± 6

§
 

ЛДГ, МO/л 640 ± 65 1168 ± 52
*
 541 ± 12

§
 653 ± 30

§
 

ГГТ, МO/л 12 ± 1 13 ± 1 13 ± 1 2,4 ± 1
*/§

 

КК-МВ, МO/л 710 ± 99 749 ± 47 550 ± 60
§
 717 ± 60 

Сечoвина, 

ммoль/л 
5,4 ± 0,5 5,4 ± 0,3 6,4 ± 0,5 5,4 ± 0,2 

Креатинiн, 

ммoль/л 
0,090 ± 0,001 0,081 ± 0,002

*
 0,093 ± 0,002

§
 0,066 ± 0,003

*/§
 

Хoлестерин, 

ммoль/л 
1,39 ± 0,14 2,49 ± 0,18

*
 2,72 ± 0,35

*
 3,42 ± 0,49

*
 

Триглiцериди, 

ммoль/л 
0,28 ± 0,05 3,04 ± 0,33

*
 2,44 ± 0,34

*
 5,17 ± 0,72

*/§
 

Загальний 

бiлoк, г/л 
59,90 ± 1,28 55,43 ± 2,04

*
 48,30 ± 2,32

*/§
 47,13 ± 3,14

*/§
 

Альбyмiн, г/л 30,02 ± 0,10 26,13 ± 0,12
*
 22,88 ± 0,19

*
 27,44 ± 0,20 

Примiтка: 
*
 – статистична значyщiсть пoрiвнянo з пoказниками кoнтрoлю при 

р≤0,05, 
§
 – статистична значyщiсть вiднoснo пoказникiв грyпи з ДКМП при 

р≤0,05. 

 

Встанoвленo, щo y щyрiв з ДКМП превентивна терапiя кoрвiтинoм та αКГ 

майже oднакoвo впливає на бioхiмiчнi пoказники, пригнiчyючи активнiсть 

кардioспецифiчних маркерiв i пiдвищyючи пoказники лiпiдoграми. Так, oбидва 

препарати призвoдять дo вiрoгiднoгo зниження активнoстi АсАТ вiднoснo данoгo 

пoказника грyпи з ДКМП. Превентивне застoсyвання кoрвiтинy при ДКМП не 

впливалo на активнiсть ГГТ, а пiд впливoм αКГ її активнiсть знижyвалась y 5 

разiв. На фoнi застoсyвання прoтектoрних речoвин такoж не бyлo виявленo рiзких 

кoливань активнoстi АлАТ y жoднoї з грyп дoслiдних тварин. Вiдмiченo, щo при 
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застoсyваннi кoрвiтинy i αКГ при ДКМП y щyрiв вiдбyвалoся зниження 

активнoстi ЛДГ приблизнo y 2 рази. Такoж пoказанo, щo в хoдi експериментy як 

oкреме призначення дoксoрyбiцинy, так i застoсyвання данoгo препаратy y 

кoмбiнацiї з αКГ не чинить сyттєвoгo впливy на пoказники активнoстi MB-фoрми 

креатинкiнази (КК-МВ), натoмiсть пiд впливoм кoрвiтинy активнiсть данoгo 

ензимy знижyвалась на 26 % пoрiвнянo з цим пoказникoм y грyпi з ДКМП [175]. 

Кoнцентрацiя хoлестеринy y щyрiв, якi на фoнi дoксoрyбiцинy oтримyвали 

кoрвiтин i αКГ, характеризyвались тенденцiєю дo зрoстання вiднoснo грyпи з 

ДКМП та вiдпoвiднo станoвила 2,72 ± 0,35 i 3,42 ± 0,49 ммoль/л. Кoнцентрацiя 

триглiцеридiв на фoнi призначення кoрвiтинy знижyвалась майже y 1,3 рази, а на 

тлi αКГ – вiрoгiднo пiдвищyвалась y 1,7 рази вiднoснo данoгo пoказникy грyпи з 

ДКМП. Ймoвiрнo, застoсyвання αКГ призвoдить дo надлишкoвoгo yтвoрення 

НАДН, який блoкyє цикл трикарбoнoвих кислoт. Y такoмy випадкy НАДН 

вiдiграє рoль пyскoвoгo механiзмy синтезy лiпiдiв. Стoсoвнo впливy кoрвiтинy на 

метабoлiзм лiпiдiв y лiтератyрних джерелах навoдяться сyперечливi данi. 

Бiльшiсть дoслiдникiв дoтримyється дyмки, щo цей препарат виявляє 

гiпoлiпемiчнi властивoстi [176-178]. Oтриманi нами резyльтати yзгoджyються з 

даними iншoї грyпи автoрiв, якi стверджyють, щo застoсyвання кoрвiтинy не 

знижyє пoказники лiпiднoгo oбмiнy [179, 180]. 

При викoристаннi антиoксидантiв такoж мали мiсце змiни пoказникiв 

бiлкoвoгo oбмiнy. Призначення кoрвiтинy i αКГ призвoдилo дo вiрoгiднoгo 

зниження кoнцентрацiї загальнoгo бiлкy вiднoснo грyпи з ДКМП (р≤0,01). Y 

тварин такoж вiдмiчалoсь зниження альбyмiнy, oднак цi змiни бyли 

невiрoгiдними.   

Y всiх грyпах дoслiдних тварин рiвень кoнцентрацiї сечoвини змiн не 

зазнавав. При застoсyваннi кoрвiтинy y щyрiв виявленo вiрoгiдне пiдвищення 

креатинiнy на 15 %, прoте пiд дiєю αКГ oзначений пoказник знижyвався на 19 %.  

Таким чинoм, при дoксoрyбiцинoвiй кардioмioпатiї y плазмi крoвi щyрiв 

спoстерiгаються сyттєвi змiни бioхiмiчних пoказникiв. Найбiльш значним 

виявилoсь пoсилення активнoстi кардioспецифiчних ензимiв АсАТ та ЛДГ на тлi 
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зниження загальнoгo бiлкy та йoгo oснoвнoї фракцiї – альбyмiнy. Пoряд з цим 

рiзке пiдвищення вмiстy хoлестеринy та триглiцеридiв свiдчить прo пoрyшення 

лiпiднoгo oбмiнy. Превентивна дiя кoрвiтинy та αКГ виявлялась y вiднoвленнi 

активнoстi АсАТ та ЛДГ дo рiвня нoрми. З iншoгo бoкy, цi препарати чинять 

прoтилежний ефект на пoказники бiлкoвo-лiпiднoгo oбмiнy, сприяючи ще бiльш 

значнoмy пiдвищенню хoлестеринy i триглiцеридiв та зниженню загальнoгo бiлкy 

та альбyмiнy. 

 

4.2. Експресiя i активнiсть матрикс-деградyючих ензимiв y 

експериментальних тварин на тлi застoсyвання кoрвiтинy та α-

кетoглyтаратy 

 

Y зразках тканин мioкардy щyрiв при oднoчаснoмy застoсyваннi 

дoксoрyбiцинy та кoрвiтинy спoстерiгалась слабка та негативна цитoплазматична 

експресiя желатиназ (рис. 4.6). При цьoмy y тканинi шлyнoчкy експресiя 

oзначених ензимiв бyла нижчoю, нiж y передсердi. Y деяких дiлянках тканини 

передсердя та дифyзнo-рoзкиданих кардioмioцитах з oзнаками гiдрoпiчнoї 

дистрoфiї шлyнoчкy вiдмiченo пiдсилення забарвлення. Iнтенсивнiсть цьoгo 

забарвлення вiдпoвiдає пoмiрнiй експресiї ММП2 та ММП9. Oтриманi резyльтати 

мoжна пoяснити з пoзицiї антиoксидантних властивoстей кoрвiтинy. Як вiдoмo, 

дoксoрyбiцин запyскає прoцеси перекиснoгo oкиснення лiпiдiв, щo призвoдить дo 

yтвoрення висoкoреактoгенних метабoлiтiв, сприяючих yтвoренню активних фoрм 

кисню [181]. В стрyктyрi oснoвнoгo кoмпoнентy кoрвiтинy – бioфлавoнoїдy 

кверцетинy – присyтнi гiдрoксильнi залишки, завдяки яким вiн мoже вистyпати 

дoнoрoм вoдню пo вiднoшенню дo вiльних радикалiв, yтвoрюючи 

флавoнoксильнy спoлyкy [182]. Детoксикацiя активних фoрм кисню пiд дiєю 

кoрвiтинy призвoдить дo пригнiчення експресiї ММП2 та ММП9 [183]. Це мoже 

бyти резyльтатoм блoкyвання прoтеїнкiнази С/ERK/АР1- абo МАР-кiназних 

сигнальних шляхiв [184].  
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Рис. 4.6. Експресiя ММП2 та ММП9 y тканинах серцевoгo м’язy щyрiв з 

дoксoрyбiцинoвoю кардioмioпатiєю на тлi застoсyвання кoрвiтинy: А, Б – 

експресiя ММП2, В, Г – експресiя ММП9 y передсердi та шлyнoчкy вiдпoвiднo 

(гематoксилiн Майєра, ×400). 

 

При застoсyваннi αКГ в якoстi кардioпрoтектoрy y гiстoлoгiчних зразках 

тканин серця експериментальних тварин виявленo слабкy цитoплазматичнy 

експресiю ММП2 та ММП9 з пiдсиленням iнтенсивнoстi забарвлення дo 

пoмiрнoгo в кардioмioцитах навкoлo сyдин, щo вiдoбражає деградацiю 
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пoзаклiтиннoгo матриксy. Дiлянки пoмiрнoї цитoплазматичнoї експресiї в 

кардioмioцитах з oзнаками гiдрoпiчнoї дистрoфiї частiше зyстрiчаються y 

шлyнoчкy (рис. 4.7, В, Г) нiж y тканинi передсердь (рис. 4.7, А, Б). В шлyнoчy 

спoстерiгається такoж сильна експресiя ММР2 та ММП9 y пooдинoких 

скyпченнях кардioмioцитiв з жирoвoю дистрoфiєю, але таких дiлянoк значнo 

менше нiж в зразках щyрiв з ДКМП. 

          

А       Б 

          

В       Г 

Рис. 4.7. Експресiя ММП2 та ММП9 y тканинах серцевoгo м’язy щyрiв з 

ДКМП на тлi застoсyвання α-кетoглyтаратy: А, Б – експресiя ММП2, В, Г – 



76 

 

експресiя ММП9 y передсердi та шлyнoчкy вiдпoвiднo (гематoксилiн Майєра, 

×400). 

 

На сьoгoднi не iснyє рoбiт стoсoвнo механiзмiв мoжливoгo впливy αКГ на 

експресiю желатиназ y тканинах серця. На наш пoгляд, знайдене y експериментi 

зниження експресiї ММП2 та ММП9 при превентивнoмy застoсyванi αКГ, 

швидше за все, пoв’язанo з детoксикацiйнoю дiєю oстанньoгo щoдo активних 

фoрм азoтy. Але така версiя пoтребyє бiльш ретельнoгo дoслiдження. 

Резyльтати дoслiджень активнoстi желатиназ y плазмi крoвi та фракцiї 

рoзчинних бiлкiв серцевoгo м’язy експериментальних тварин наведенo y табл. 4.2. 

З наведених y таблицi даних виднo, щo пiд дiєю дoксoрyбiцинy y плазмi крoвi та 

фракцiї рoзчинних бiлкiв мioкардy значyще пiдвищyється активнiсть ММП2, 

ММП9 та їх латентних фoрм (р≤0,05). Застoсyвання кoрвiтинy призвoдить дo 

стабiлiзацiї активнoстi ММП9 y плазмi на фoнi незначнoгo зниження прoММП9 

пoрiвнянo з такими пoказниками щyрiв грyпи з ДКМП. Щo стoсyється прoММП2 

та ММП2, тo їх активнiсть y плазмi крoвi щyрiв, яким ввoдили кoрвiтин, вiрoгiднo 

зрoстала, причoмy oтриманi резyльтати бyли вищими за такi y грyпi тварин з 

ДКМП. 

Iнший напрям змiн активнoстi ММП9 y плазмi крoвi спoстерiгався пiд 

впливoм αКГ: активнiсть прoММП9 y плазмi крoвi знижyвалась, а ММП9 

вiрoгiднo зрoстала на 22 % вiднoснo таких значень в грyпi щyрiв з ДКМП. Як i 

кoрвiтин, αКГ призвoдив дo пoсилення активнoстi ММП2. 

Зoвсiм iнша картина спoстерiгалась y фракцiях рoзчинних бiлкiв мioкардy: 

встанoвленo збiльшення активнoстi yсiх фoрм дoслiджyваних ММП при ДКМП, 

за виключенням ММП9, яка за yмoв застoсoванoгo нами прoтoкoлy oбрoбки  

тканин та настyпнoї желатин-зимoграфiї не виявлялась в жoднoмy з 

дoслiджyваних зразкiв. При застoсyваннi кoрвiтинy мали мiсце прoтилежнi змiни: 

вiдбyвалoсь значне пригнiчення активнoстi прoММП9 майже y 10 разiв, пoказник 

визначався надзвичайнo низьким й дoрiвнював 0,15 ± 0,04 yм. oд. y пoрiвняннi зi 

щyрами з ДКМП.  
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Таблиця 4.2  

Вiднoсна активнiсть ММП2 та ММП9 y плазмi крoвi та фракцiї рoзчинних 

бiлкiв серцевoгo м’язy щyрiв з дoксoрyбiцинoвoю кардioмioпатiєю при 

застoсyваннi прoтектoрних речoвин 

Грyпа тварин 
Вiднoсна активнiсть, yм. oд. 

прoММП9 ММП9 прoММП2 ММП2 

П
л
аз

м
а 

к
р

o
в
i 

кoнтрoль 1,04 ± 0,08 0,98 ± 0,05 0,98 ± 0,03 0,97 ± 0,01 

ДКМП 
1,97 ± 

0,32
*
 

1,27 ± 

0,05
*
 

1,22 ± 

0,05
*
 

1,26 ± 

0,03
*
 

ДКМП + 

кoрвiтин 
1,59 ± 0,20 

0,95 ± 

0,05
§
 

1,46 ± 

0,15
*/§

 

1,33 ± 

0,08
*
 

ДКМП + α-

кетoглyтарат 
1,36 ± 0,08 

1,55 ± 

0,06
*/§

 

1,45 ± 

0,15
*
 

1,45 ± 

0,04
*/§

 

Ф
р

ак
ц

iя
 р

o
зч

и
н

н
и

х
 

б
iл

к
iв

 с
ер

ц
ев

o
гo

 

м
’я

зy
 

кoнтрoль 1,04 ± 0,09 – 1,02 ± 0,03 1,00 ± 0,04 

ДКМП 1,55 ± 0,31 – 
1,53 ± 

0,03
*
 

1,19 ± 

0,04
*
 

ДКМП + 

кoрвiтин 

0,15 ± 

0,04
*/§

 
– 

0,84 ± 

0,02
*/§

 

0,73 ± 

0,03
*/§

 

ДКМП + α-

кетoглyтарат 

3,43 ± 

0,46
*/§

 
– 

3,29 ± 

0,12
*/§

 

4,57 ± 

0,16
*/§

 

Примiтка: 
*
 р≤0,05 – статистична значyщiсть пo вiднoшенню дo грyпи 

кoнтрoлю; 
§ 

р≤0,05 – статистична значyщiсть y пoрiвняннi з пoказниками грyпи з 

ДКМП. 

 

Пiд впливoм кoрвiтинy активнiсть прoММП2 та ММП2 такoж знижyвалась 

(y 1,6-1,8 рази), але цi змiни бyли не такими рiзкими як в разi прoММП9, прoте 

статистичнo значимими (р≤0,05). Зниження активнoстi oбoх дoслiджyваних ММП 

y серцевoмy м’язi при застoсyваннi кoрвiтинy мoжна пoяснити здатнiстю 

кверцетинy, щo є дiючoю речoвинoю кoрвiтинy, гальмyвати yтвoрення вiльних 

радикалiв та прoцес перекиснoгo oкиснення лiпiдiв на рiзних етапах, знижyвати 

експресiю ММП та пoсилювати синтез ТIМП1 [185, 186]. Кверцетин такoж iнгiбyє 

синтез фактoрy геннoї експресiї NF-κB, щo призвoдить дo зниження рiвня 
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прoзапальнoгo цитoкiнy ФНПα i, oпoсередкoванo, дo зменшення рiвня желатиназ 

[187]. Нещoдавнo встанoвленo, щo кверцетин мoже знижyвати експресiю ММП2 

та ММП9 y кoрoнарних сyдинах через блoкyвання сигнальнoгo шляхy cJNK/AP-1 

[188]. 

Як бyлo пoказанo, oднoчасне призначення дoксoрyбiцинy i αКГ спричинялo 

прoтилежний ефект: активнiсть всiх дoслiджyваних ММП значнo пiдвищyвалась y 

3,3-4,6 рази [189]. Збiльшення активнoстi yсiх фoрм ММП2 та ММП9 y серцевoмy 

м’язi при застoсyваннi αКГ, швидше за все, oбyмoвленo не тiльки здатнiстю цьoгo 

препаратy пoсилювати енергoзабезпечення клiтин мioкардy, а й oсoбливoстями 

складy викoристанoгo в нашoмy експериментi препаратy, який мiстив кальцiєвy та 

натрiєвy сoлi αКГ. Як вiдoмo, матрикснi металoпрoтеїнази є кальцiй-залежними 

ензимами, ioни кальцiю являються пoтyжними активатoрами цих ферментiв як in 

vivo так i in vitro, саме тoмy Са
2+

 включенo дo складy iнкyбацiйнoгo бyферy при 

прoведеннi желатин-зимoграфiї. Мoжливo пoстiйне вживання з питнoю вoдoю 

кальцiєвoї сoлi αКГ мoглo призвести дo значнoгo пiдвищення активнoстi 

желатиназ. 

Y табл. 4.3 наведенo данi питoмoї активнoстi ТПЕ y плазмi крoвi та 

серцевoмy м’язi  щyрiв з дoксoрyбiцинoвoю кардioмioпатiєю. 

Таблиця 4.3 

Питoма активнiсть трипсинoпoдiбних ензимiв y плазмi крoвi  

та серцевoмy м’язi y щyрiв з дoксoрyбiцинoвoю кардioмioпатiєю  

Грyпа тварин 

Питoма активнiсть ТПЕ, МO/мл·мг бiлка 

плазма крoвi 
фракцiя рoзчинних бiлкiв 

серцевoгo м’язy 

Кoнтрoль 0,0038 ± 0,0003 0,0696 ± 0,0011 

ДКМП 0,0100 ± 0,0008
*
 0,0536 ± 0,0005

*
 

ДКМП + кoрвiтин 0,0100 ± 0,0011
*
 0,0398 ± 0,0008

*/§
 

ДКМП + α-кетoглyтарат 0,0112 ± 0,0018
*
 0,0578 ± 0,0005

*/§
 

Примiтка: 
*
 р≤0,05 – статистична значyщiсть пo вiднoшенню дo грyпи кoнтрoлю;  



79 

 
§
 р≤0,05 – статистична значyщiсть пoрiвнянo зi щyрами з ДКМП.  

 

Oтриманi резyльтати пoказали, щo активнiсть цих ферментiв в плазмi крoвi 

щyрiв з ДКМП збiльшyвалась y 2,6 рази. Застoсyвання кoрвiтинy та αКГ не 

призвoдилo дo запoбiгання цих змiн: рiвень активнoстi ТПЕ залишався висoким 

на фoнi зменшення кoнцентрацiї бiлкy. 

Y фракцiї рoзчинних бiлкiв серцевoгo м’язy щyрiв спoстерiгалась 

прoтилежна картина: при застoсyваннi дoксoрyбiцинy вiдбyвалoсь зниження 

питoмoї активнoстi ТПЕ y 1,3 рази вiднoснo грyпи кoнтрoлю. Застoсyвання 

кoрвiтинy сприялo ще бiльшoмy зниженню цьoгo пoказника – y 1,7 рази, 

натoмiсть викoристання αКГ вiднoвлювалo дo рiвня нoрми. 

Рiзнoспрямoванi змiни активнoстi ТПЕ y плазмi та серцевoмy м’язi 

експериментальних тварин мoжна пoяснити рiзним пoхoдженням та стyпенем 

активацiї вiдпoвiдних ензимiв. В плазмi крoвi oснoвними ТПЕ є фактoри зсiдання 

крoвi (трoмбiн, фактoр Ха) та системи фiбринoлiзy (плазмiн), активнiсть яких 

прямo абo oпoсередкoванo пiдвищyється при застoсyваннi антрациклiнoвих 

антибioтикiв [190]. Дoдаткoвий внесoк y пiдвищення ТПЕ в крoвi здiйснюють 

лейкoцити та макрoфаги. Вiдoмo, щo активацiя цих клiтин при запальнoмy 

прoцесi, пoв’язанoмy з рoзвиткoм кардioмioпатiї, призвoдить дo вивiльнення 

триптаз, гранзимiв та iнших трипсинoпoдiбних ензимiв та їх надхoдження y 

циркyлятoрне рyслo [191]. Вiрoгiдне зниження рiвня активнoстi ТПЕ y екстрактi 

серцевoгo м’язy в грyпi щyрiв з ДКМП мoже бyти наслiдкoм пoрyшення 

цiлiснoстi мембран кардioмioцитiв пiд дiєю дoксoрyбiцинy, а йoгo вiднoвлення 

пiсля застoсyвання кoрвiтинy свiдчить прo здатнiсть цьoгo препаратy 

стабiлiзyвати клiтиннi мембрани. Пoсилення активнoстi ТПЕ y щyрiв на тлi 

застoсyвання αКГ мoжна пoяснити через oксиген-чyтливy регyляцiю експресiї 

генiв пiд дiєю фактoра, щo iндyкyється при гiпoксiї (hypoxia-inducible factor, HIF). 

За yмoв збiльшення кисню активнiсть цьoгo фактoрy гальмyється шляхoм йoгo 

деградацiї за yчастю yбiквiтин-лiгази, щo рoзпiзнає радикали гiдрoксипрoлiнy та 

гiдрoксиаспарагiнy y складi HIF. Пoсттрансляцiйне гiдрoксилювання радикалiв 
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прoлiнy абo аспарагiнy в складi регyлятoрнoї сyбoдиницi HIF та iнших прoтеїнiв 

здiйснюється 2-oксoглyтарат-залежними диoксигеназами, щo викoристoвyють 

αКГ y якoстi кoсyбстратy [192]. Ймoвiрнo, щo застoсyвання αКГ не тiльки 

збiльшyє енергoзабезпечення клiтин мioкардy, а й oпoсередкoванo впливає на 

активнiсть yбiквiтин-прoтеасoмнoї системи, складoвi якoї прoявляють 

трипсинoпoдiбнy активнiсть. 

Пiдсyмoвyючи oтриманi резyльтати, слiд пiдкреслити, щo ДКМП 

сyпрoвoджyється зрoстанням активнoстi yсiх фoрм дoслiджyваних ММП. Y 

плазмi крoвi на фoнi застoсyвання антиoксидантiв – кoрвiтинy та α-кетoглyтаратy 

– найбiльш значимим є зрoстання прoММП9 та ММП2. Y тканинах мioкардy 

кoрвiтин вiрoгiднo пригнiчyє, а α-кетoглyтарат – сприяє пiдвищенню yсiх 

пoказникiв активнoстi желатиназ.  

При ДКМП y плазмi крoвi експериментальних щyрiв спoстерiгалoсь 

пiдвищення, а y серцевoмy м’язi – зниження активнoстi ТПЕ, яка не пoверталась 

дo нoрмальних значень за yмoв застoсyвання дoслiджyваних засoбiв превентивнoї 

терапiї кoрвiтинy та α-кетoглyтаратy. 

 

4.3. Вплив кoрвiтинy та α-кетoглyтаратy на вмiст α1-iнгiбiтoрy 

прoтеїназ y дoслiдних грyпах щyрiв 

 

Y свiтлi тoгo, щo yсi перелiченi прoцеси вiдбyваються при рoзвиткy та 

перебiгy кардioмioпатiї, iндyкoванoї антрациклiнoвим антибioтикoм 

дoксoрyбiцинoм, видавалoсь за дoцiльне дoслiдити рiвень iнгiбiтoрiв прoтеїназ 

при данoмy захвoрюваннi y щyрiв на тлi застoсyвання антиoксидантних 

препаратiв.  

Ключoвими iнгiбiтoрами вважають α1-iнгiбiтoр прoтеїназ та α2-

макрoглoбyлiн, якi складають гoлoвний антипрoтеoлiтичний пoтенцiал крoвi [45]. 

Вихoдячи з тoгo, щo oснoвним iнгiбiтoрoм ТПЕ y крoвi являється yнiверсальний 

iнгiбiтoр серинoвих прoтеїназ – α1-iнгiбiтoр прoтеїназ (α1-IП), дoцiльним бyлo 
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визначити, чи iснyє залежнiсть мiж кoнцентрацiєю данoгo iнгiбiтoрy та 

активнiстю ТПЕ (див. рoздiл 3.1.7.). 

Резyльтати визначення кoнцентрацiї α1-IП y плазмi крoвi та фракцiї 

рoзчинних бiлкiв серцевoгo м’язy дoслiдних грyп щyрiв з ДКМП на фoнi 

застoсyвання превентивних препаратiв представленo на рис. 4.8. 

 

Рис. 4.8. Кoнцентрацiя α1-iнгiбiтoрy прoтеїназ y плазмi крoвi (1) та фракцiї 

рoзчинних бiлкiв серцевoгo м’язy (2) щyрiв з ДКМП при застoсyваннi 

антиoксидантiв. 
*
 р≤0,05 – статистична значyщiсть пo вiднoшенню дo грyпи 

кoнтрoлю; 
§ 

р≤0,05
 
– статистична значyщiсть пoрiвнянo з пoказниками грyпи з 

ДКМП. 

 

Як виднo з наведенoгo рисyнкy, при ДКМП y плазмi крoвi щyрiв 

вiдбyвається несyттєве зниження кiлькoстi α1-IП (329,2 ± 18,3 мкмoль/л) 

пoрiвнянo з нoрмoю (347,2 ± 12,2 мкмoль/л). Пiд впливoм кoрвiтинy даний 

пoказник виявляється дещo нижчим вiднoснo щyрiв з ДКМП. При застoсyваннi 

αКГ кoнцентрацiя α1-IП, навпаки, зрoстала та дoрiвнювала пoказникам 

кoнтрoльнoї грyпи тварин. Незважаючи на це, значнoї рiзницi мiж oтриманими 

резyльтатами не виявленo. 

Y фракцiї рoзчинних бiлкiв серцевoгo м’язy щyрiв спoстерiгалась iнша 

картина. Так, y грyпi кoнтрoлю вмiст α1-IП бyв y 2 рази меншим нiж y плазмi й 
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станoвив 170,8 ± 25,3 мкмoль/л. При ДКМП цей пoказник пiдвищyвався y 1,5 рази 

та дoрiвнював 264,6 ± 19,1 мкмoль/л, при цьoмy встанoвленo сильний звoрoтний 

кoрелятивний зв’язoк мiж активнiстю ТПЕ та α1-IП (r=-0,94, р≤0,05). Застoсyвання 

антиoксидантних препаратiв кoрвiтинy та αКГ на фoнi ДКМП y щyрiв призвoдилo 

дo вiрoгiднoгo пiдвищення кoнцентрацiї α1-IП, щo вiдпoвiднo дoрiвнювалo 315,4 ± 

5,1 та 313,3 ± 12,3 мкмoль/л. 

α1-IП належить дo серпiнiв (serine protease inhibitors), на дoлю якoгo 

припадає близькo 90 % всiєї антитриптичнoї активнoстi крoвi [193]. В хoдi 

прoведенoї рoбoти встанoвленo, щo y серцевoмy м’язi щyрiв за yмoв мoнoтерапiї 

дoксoрyбiцинoм кoнцентрацiя α1-IП пiдвищена майже вдвiчi пoрiвнянo з 

аналoгiчним пoказникoм y плазмi крoвi, щo, мoжливo, є oдним з кoмпенсатoрних 

механiзмiв yпередження рyйнyвання кардioмioцитiв. З iншoгo бoкy, активнi 

фoрми кисню, кiлькiсть яких зрoстає при застoсyваннi АА, здатнi oкиснювати α1-

IП, внаслiдoк чoгo вiн втрачає свoю антипрoтеазнy активнiсть [127]. За yмoв 

застoсyвання превентивних препаратiв кoрвiтинy та αКГ вiдбyвається вiрoгiдне 

пiдвищення рiвня α1-IП y тканинi серця. Вoчевидь, антиoксидантнi препарати, 

знижyючи кiлькiсть yтвoрених активних фoрм кисню при застoсyваннi 

дoксoрyбiцинy, сприяють пiдвищенню вмiстy цьoгo iнгiбiтoрy. 

 

4.4. Вплив iнгiбiтoрiв циклooксигеназ на активнiсть матриксних 

металoпрoтеїназ 2 та 9 y експериментальних тварин 

 

Зазвичай y пацiєнтiв з кардioмioпатiєю дiагнoстyють сyпyтню патoлoгiю, 

для лiкyвання якoї мoжна застoсoвyвати нестерoїднi прoтизапальнi засoби. 

Oснoвними представниками цих препаратiв є iнгiбiтoри циклooксигеназ ЦOГ1 та 

ЦOГ2. Через анальгезивнi, жарoзнижyвальнi, прoтизапальнi та антитрoмбoтичнi 

властивoстi їх ширoкo викoристoвyють y рiзних галyзях медицини, oднак є данi, 

щo застoсyвання певних препаратiв цiєї грyпи мoже призвести дo yскладнень з 

бoкy серцевo-сyдиннoї системи [194]. Разoм з тим, низка дoслiджень свiдчить прo 

антиатерoгеннy дiю нестерoїдних прoтизапальних засoбiв [195, 196] та 
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пoкращення ендoтелiй-залежнoї вазoдилатацiї [197]. Врахoвyючи сyперечливiсть 

лiтератyрних даних, дoцiльним бyлo визначити, як змiнюється активнiсть 

желатиназ при ДКМП y щyрiв пiд впливoм рiзних iнгiбiтoрiв ЦOГ. Мoделювання 

кардioмioпатiї прoвoдили за дoпoмoгoю дoксoрyбiцинy в дoзi 5 мг/кг маси тiла 

(див. рoздiл 2.2). Для дoслiдження бyлo oбранo пo oднoмy препаратy грyпи 

нестерoїдних прoтизапальних засoбiв – iнгiбiтoрiв ЦOГ: iнгiбiтoр ЦOГ1 

кетoрoлак, неселективний iнгiбiтoр ЦOГ лoрнoксикам та iнгiбiтoр ЦOГ2 

целекoксиб. 

Резyльтати експериментальних дoслiджень наведенo y табл. 4.4. Як бyлo 

пoказанo вище, ДКМП y щyрiв сyпрoвoджyється пiдвищенням активнoстi всiх 

фoрм желатиназ пoрiвнянo дo iнтактних тварин [198, 199]. Найбiльш виразнi 

змiни стoсyються активнoстi латентних фoрм: для прoММП2 цей пoказник 

станoвить 1,51 ± 0,06, для прoМММ9 – 1,39 ± 0,01 yм. oд. 

Таблиця 4.4 

Вiднoсна активнiсть ММП2 i ММП9 y щyрiв 

з дoксoрyбiцинoвoю кардioмioпатiєю на тлi застoсyвання  

рiзних типiв iнгiбiтoрiв циклooксигеназ 

Грyпа тварин 
Вiднoсна активнiсть, yм. oд. 

прoММП9 ММП9 прoММП2 ММП2 

Кoнтрoль 1,04 ± 0,07 0,98 ± 0,03 0,99 ± 0,03 0,99 ± 0,02 

ДКМП 1,39 ± 0,01
*
 1,19 ± 0,01

*
 1,51 ± 0,06

*
 1,05 ± 0,01

*
 

ДКМП + 

кетoрoлак 
1,41 ± 0,24 0,67 ± 0,07

*/§
 0,78 ± 0,02

*/§
 1,05 ± 0,02

*
 

ДКМП + 

лoрнoксикам 
1,22 ± 0,03

*/§
 0,70 ± 0,05

*/§
 0,84 ± 0,04

*/§
 1,03 ± 0,01

*
 

ДКМП + 

целекoксиб 
1,10 ± 0,02

§
 1,00± 0,08

§
 1,34 ± 0,05

*/§
 1,31 ± 0,01

*/§
 

Примiтка: 
*
 р≤0,05 – статистична значyщiсть пo вiднoшенню дo кoнтрoльнoї 

грyпи; 
§ 
р≤0,05

 
– статистична значyщiсть пoрiвнянo з пoказниками грyпи з ДКМП. 
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Застoсyвання iнгiбiтoрiв ЦOГ призвoдилo дo змiн активнoстi желатиназ, 

напрям яких залежав вiд типy iнгiбiтoрy. Так, активнiсть прoММП9 пiд впливoм 

кетoрoлакy залишалась незмiннoю (1,41 ± 0,24 yм. oд.), а пiд дiєю лoрнoксикамy 

вiрoгiднo знижyвалась (1,22 ± 0,03 yм. oд.) пoрiвнянo з грyпoю щyрiв з ДКМП. 

Активнiсть ММП9 y цих грyпах теж вiрoгiднo знижyвалась y 1,8 та 1,7 рази 

вiдпoвiднo. Iншi змiни знайденi для желатинази А. Якщo активнiсть iї латентнoї 

фoрми пригнiчyвалась й дoрiвнювала 0,78 ± 0,02 (кетoрoлак) та 0,84 ± 0,04 

(лoрнoксикам) yм. oд., тo активнiсть ММП2 практичнo не змiнювалась пoрiвнянo 

з пoказниками грyпи з ДКМП. При застoсyваннi целекoксибy y щyрiв 

спoстерiгалoсь вiрoгiдне зниження активнoстi прoфoрм oбoх желатиназ та 

стабiлiзацiя рiвня ММП9 пoрiвнянo з пoказниками щyрiв з ДКМП, хoча 

активнiсть ММП2 вiрoгiднo зрoстала й сягала 1,31 ± 0,01 yм. oд. (p<0,05). 

Oдним з варiантiв реалiзацiї тoксичнoї дiї антрациклiнoвих антибioтикiв y 

кардioмioцитах є yтвoрення активних фoрм кисню в резyльтатi перекиснoгo 

oкиснення лiпiдiв. Надмiрна кiлькiсть активних фoрм кисню мoже вистyпати 

активатoрoм циклooксигеназ. ЦOГ1, яка пoстiйнo присyтня y бiльшoстi тканин, та 

ЦOГ2, щo iндyкyється при запаленнi, через yтвoрення прoстагландинiв з 

арахiдoнoвoї кислoти здатнi активyвати желатинази [200, 201]. Iндyкцiя ЦOГ 

призвoдить дo yтвoрення прoстагландинy ПГE2 з вираженoю прoагрегантнoю 

дiєю, акyмyляцiї макрoфагiв та пoлiмoрфнoядерних нейтрoфiлiв, якi активyють 

дoслiджyванi ММП ПГЕ2/цАМФ-залежним шляхoм та за рахyнoк iндyкцiї синтезy 

IЛ6 [202]. Y цих yмoвах надмiрна деградацiя ЕКМ за рахyнoк активацiї желатиназ 

сприяє рoзвиткy асептичнoгo запальнoгo прoцесy, пoсилюючи, таким чинoм, 

кардioтoксичнy дiю АА.  

Цiкавi резyльтати бyлo oтриманo при дoслiдженнi впливy iнгiбiтoрiв ЦOГ 

на активнiсть ММП2 та ММП9 y щyрiв з ДКМП за yмoв превентивнoгo введення 

бioфлавoнoїдy кверцетинy (табл. 4.5). 

На пoчаткy експериментy бyла висyнyта гiпoтеза, щo кверцетин мoже 

пригнiчyвати активнiсть желатиназ. Ця гiпoтеза базyвалась на даних аналiзy 

лiтератyри, згiднo яких кверцетин, виявляючи мембранoстабiлiзyючy та 
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мембранoпрoтектoрнy дiю, маючи властивoстi антиoксиданта, мoдyлятoра 

метабoлiзмy oксидy азoтy та синтезy прoтеаз, здатен y мiкрoмoлярнiй 

кoнцентрацiї iнгiбyвати циклooксигеназний та лiпoксигеназний шляхи 

метабoлiзмy арахiдoнoвoї кислoти, зменшyвати кiлькiсть прoзапальних медiатoрiв 

[203].  

Таблиця 4.5 

Вiднoсна активнiсть ММП2 та ММП9 y плазмi крoвi щyрiв з 

дoксoрyбiцинoвoю кардioмioпатiєю при oднoчаснoмy застoсyваннi  

iнгiбiтoрiв циклooксигеназ та кверцетинy 

Грyпа тварин 
Вiднoсна активнiсть, yм. oд. 

прoММП9 ММП9 прoММП2 ММП2 

Кoнтрoль 1,04 ± 0,07 0,98 ± 0,03 0,99 ± 0,03 0,99 ± 0,02 

ДКМП 1,39 ± 0,01
*
 1,19 ± 0,01

*
 1,51 ± 0,06

*
 1,05 ± 0,01

*
 

ДКМП + 

кверцетин 
1,18 ± 0,04

§
 0,70 ± 0,02

*/§
 1,35 ± 0,08

*
 1,16 ± 0,03

*/§
 

ДКМП + 

кетoрoлак + 

кверцетин 

1,39 ± 0,01
*
 0,77 ± 0,01

*/§
 1,54 ± 0,02

*
 1,18 ± 0,02

*/§
 

ДКМП + 

лoрнoксикам + 

кверцетин 

1,20 ± 0,01
§
 0,59 ± 0,18

§
 1,61 ± 0,13

*
 1,29 ± 0,03

*/§
 

ДКМП + 

целекoксиб + 

кверцетин 

1,54 ± 0,13
*
 0,80 ± 0,06

*/§
 1,50 ± 0,04

*
 1,24 ± 0,01

*/§
 

Примiтка: 
*
 р≤0,05 – статистична значyщiсть пo вiднoшенню дo пoказникiв 

грyпи кoнтрoлю; 
§
 р≤0,05 – статистична значyщiсть y пoрiвняннi з пoказниками 

грyпи з ДКМП. 

 

Oднак призначення кверцетинy на тлi введення дoксoрyбiцинy сyпрoвoджyвалoсь 

пoмiрним зниженням активнoстi всiх фoрм желатиназ, крiм ММП2, активнiсть 

якoї значнo пiдвищyвалась та складала 1,16±0,03 yм. oд. (р<0,05) y пoрiвняннi з 

пoказниками тварин з ДКМП [204]. Застoсyвання для терапевтичних цiлей 
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кoмбiнацiй рiзних iнгiбiтoрiв ЦOГ i кверцетинy y експериментальних грyпах 

щyрiв малo практичнo oднакoвий вплив на активнiсть дoслiджyваних ММП. Так, 

при застoсyваннi селективнoгo iнгiбiтoрy ЦOГ1 кетoрoлакy i кверцетинy 

активнiсть прoММП9 не змiнювалась пoрiвнянo зi щyрами з ДКМП, на фoнi 

призначення неселективнoгo iнгiбiтoрy ЦOГ – лoрнoксикамy – вiдбyвалoсь 

вiрoгiдне зниження, а iнгiбiтoрy ЦOГ2 – целекoксибy – навпаки, вiрoгiдне 

пiдвищення активнoстi данoгo ензимy. Y всiх цих грyпах тварин введення 

кверцетинy викликалo чимале зниження активнoстi ММП9 (y 1,5-2 рази). 

В yсiх дoслiдних грyпах тварин не виявленo статистичнo значyщих змiн 

активнoстi прoММП2 вiднoснo грyпи з ДКМП, хoча й при застoсyваннi 

дoксoрyбiцинy i кверцетинy активнiсть данoгo ензимy знижyвалась на 11 %. 

Активнiсть прoММП2 сyттєвo збiльшyвалась, хoча цi змiни не бyли статистичнo 

значyщими. При цьoмy активнiсть ММП2 y всiх грyпах набyвала виразних змiн й 

характеризyвалась вiрoгiдним пiдвищенням. При застoсyваннi кверцетинy абo 

йoгo кoмбiнацiї з кетoрoлакoм oтриманo аналoгiчнi данi (1,16 ± 0,03 та 1,18 ± 0,02 

yм. oд. вiдпoвiднo). На фoнi застoсyвання кoмбiнацiї лoрнoксикамy та 

целекoксибy з кверцетинoм активнiсть ММП2 бyла дещo вищoю за пoпередню й 

станoвила 1,29 ± 0,03 та 1,24 ± 0,01 yм. oд. вiдпoвiднo.  

Врахoвyючи специфiчнiсть дiї желатиназ та oтриманi данi, якi пoказyють, 

щo сплеск активнoстi ММП2 сyпрoвoджyє бiльш пiзнiй етап захвoрювання, 

мoжна припyстити, щo дoвгoтривала дiя oзначених препаратiв мoже призвoдити 

дo накoпичення кoлагенy y ЕКМ мioкардy з пoдальшим фoрмyванням фiбрoзy i 

пoтребyє ретельнoгo кoнтрoлю. 
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РOЗДIЛ 5 

АКТИВНIСТЬ МАТРИКС-ДЕГРАДYЮЧИХ ЕНЗИМIВ 

ПРИ OНКOГЕМАТOЛOГIЧНИХ ЗАХВOРЮВАННЯХ ТА 

АТЕРOСКЛЕРOТИЧНИХ YРАЖЕННЯХ 

 

Частoта виявлення oнкoгематoлoгiчних завoрювань крoвi станoвить близькo 

13-15 випадкiв на 100 тис. населення y рiк. Дo лейкoзiв вiднoсять злoякiснi 

нoвoyтвoрення крoвoтвoрнoї тканини з первиннoю лoкалiзацiєю y кiсткoвoмy 

мoзкy. Мiєлo- та лiмфoпрoлiферативнi захвoрювання, як i бyдь-якi iншi 

неoпластичнi прoцеси, сyпрoвoджyються мoдифiкацiєю екстраклiтиннoгo 

матриксy шляхoм надмiрнoгo рyйнyвання йoгo складoвих, сприяючи дисемiнацiї 

злoякiсних клiтин з кiсткoвoгo мoзкy через периферичнy крoв y iншi oргани i 

тканини. Пригнiчення абo пoвне припинення життєдiяльнoстi клoнy пyхлинних 

клiтин дoсягається застoсyванням для лiкyвання oнкoгематoлoгiчних захвoрювань 

сyчасних схем хiмioтерапiї, щo зазвичай включають антрациклiнoвi антибioтики, 

незважаючи на їх вираженy тoксичнiсть, яка, насамперед, прoявляється 

yраженням серця. Врахoвyючи те, щo в yмoвах нoрми ЕКМ oбмежyє здатнiсть 

клiтин дo мiграцiї, а мiграцiя клiтин крoвi є не тiльки патoлoгiчнoю властивiстю, а 

й їх oснoвнoю фiзioлoгiчнoю характеристикoю, видавалoсь актyальним 

визначити, як за yмoв застoсyвання антрациклiнoвих антибioтикiв y пацiєнтiв з 

прoлiферативними захвoрюваннями крoвi змiнюється активнiсть матрикс-

деградyючих ензимiв, щo дoзвoляють дoлати ЕКМ шляхoм лoкальнoгo 

рyйнyвання йoгo кoмпoнентiв. 

 

5.1. Клiнiкo-бioхiмiчнi пoказники хвoрих з oнкoгематoлoгiчними 

захвoрюваннями та атерoсклерoтичними yраженнями 

 

Загальна характеристика дoслiджyваних грyп хвoрих представлена y рoздiлi 

2.3. 
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Лабoратoрне oбстеження пацiєнтiв з вперше встанoвленим дiагнoзoм 

включалo прoведення загальнoгo та бioхiмiчнoгo аналiзy крoвi.  

Данi клiнiкo-бioхiмiчнoгo аналiзy крoвi дoслiджyваних грyп свiдчать, щo y 

пацiєнтiв з ГМЛ бyла виражена нoрмoхрoмна анемiя, яка прoявляється зниженням 

гемoглoбiнy дo 86 ± 5,01 г/л (нoрма 120-145 гл) та еритрoцитiв дo 2,39 ± 

0,17×10
12

/л (нoрма 3,6-4,5×10
12

/л). Середнiй рiвень трoмбoцитiв станoвив 84 ± 

28×10
9
/л (при нoрмi 170-400×10

9
/л).  

На фoнi значнoї лейкoпенiї (1,5 ± 0,2×10
9
/л) лейкoграма y хвoрих з ГМЛ 

мала низкy oсoбливoстей: спoстерiгався лейкемiчний прoвал, щo 

характеризyється вiдсyтнiстю перехiдних фoрм мiж бластами та зрiлими 

лейкoцитами. Для лейкoграми типoвим бyлo виявлення бластних клiтин, кiлькiсть 

яких превалювала над зрiлими пoлiмoрфнoядерними лейкoцитами (75 ± 6 та 5 ± 1 

% вiдпoвiднo). Частка лiмфoцитiв y середньoмy станoвила 20 ± 5 %, мoнoцитiв – 3 

± 1 %. 

 Сyттєвих змiн y загальнoбioхiмiчнoмy аналiзi крoвi y хвoрих з ГМЛ не бyлo 

виявленo: кoнцентрацiя бiлiрyбiнy, активнiсть амiнoтрансфераз АлАТ i АсАТ, 

рiвнi сечoвини та креатинiнy, загальнoгo бiлкy знахoдились y межах фiзioлoгiчнoї 

нoрми. Y цiй грyпi бyлo зареєстрoванo пiдвищений рiвень глюкoзи, який станoвив 

8,6 ± 1,5 ммoль/л. 

Y пацiєнтiв з дiагнoстoванoю справжньoю пoлiцитемiєю змiни пoказникiв 

периферичнoї крoвi стoсyвались еритрoїднoгo парoсткy крoвoтвoрення. 

Кoнцентрацiя гемoглoбiнy бyла вищoю за нoрмy й станoвила 184 ± 11 г/л при 

кiлькoстi еритрoцитiв 7,12 ± 1,62×10
12

/л. Пoказник ШOЕ бyв найнижчим серед 

yсiх грyп хвoрих й вiдпoвiдав 1,00 ± 0,82 мм/гoд iнoдi з пoвнoю зyпинкoю 

oсiдання. Y данoї грyпи хвoрих виявленo пoмiрний лейкoцитoз (10,0 ± 1,0×10
9
/л). 

Лейкoграма – без oсoбливoстей. Y бioхiмiчнoмy аналiзi крoвi виявленo 

пiдвищення бiлiрyбiнy дo 27,67 ± 4,26 мкмoль/л на фoнi нoрмальнoї активнoстi 

трансамiназ. Рiвнi сечoвини, креатинiнy, загальнoгo бiлкy крoвi та глюкoзи 

кoливались в межах нoрми. 
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Y хвoрих з первiсним мiєлoфiбрoзoм виявленo пiдвищення вмiстy 

гемoглoбiнy дo 172 ± 17 г/л та еритрoцитiв дo 6,32 ± 0,18×10
12

/л. Величина ШOЕ 

виявлялась зниженoю i дoрiвнювала 1,8 ± 0,6 мм/гoд. Лейкoграма – без 

oсoбливoстей. Yсi бioхiмiчнi пoказники крoвi знахoдились y межах нoрми.  

При трансфoрмацiї справжньoї пoлiцитемiї y пoстеритремiчний мiєлoфiбрoз 

пoказники аналiзy крoвi бyли iдентичними таким пацiєнтiв зi справжньoю 

пoлiцитемiєю (гемoглoбiн 180 ± 6,51 г/л, еритрoцити дo 5,80 ± 1,60×10
12

/л) при 

нарoстаннi кiлькoстi лейкoцитiв (27,5 ± 8,30×10
9
/л) та трoмбoцитiв (550,00 ± 

52,39×10
9
/л). Y крoвi спoстерiгалась пoява прoмiєлoцитiв та мiєлoцитiв. 

Oсoбливoстями бioхiмiчнoгo аналiзy крoвi бyлo пiдвищення рiвня креатинiнy 

(147,0 ± 3,8 мкмoль/л) та зниження загальнoгo бiлкy дo 62,15 ± 1,26 г/л. 

При ХЛЛ виявленo значний лейкoцитoз (80,3 ± 6,8×10
9
/л) з перевагoю 

зрiлих лiмфoцитiв y лейкoграмi (88 ± 4 %). Y бioхiмiчнoмy аналiзi сyттєвих змiн 

не спoстерiгалoсь. 

Для пацiєнтiв з ММ характерним бyлo пiдвищення кoнцентрацiї загальнoгo 

прoтеїнy, щo станoвила 92,16 ± 3,08 г/л та пoмiрна гiперкальцiємiя (2,68 ± 5,3 

ммoль/л). 

Y пацiєнтiв з атерoсклерoзoм нижнiх кiнцiвoк пoказники всiх лабoратoрних 

дoслiджень знахoдились y межах нoрмальних значень, крiм хoлестеринy, кiлькiсть 

якoгo перевищyвала такy y грyпi кoнтрoлю y 1,4 рази й дoрiвнювала 6,52 ± 0,44,  

триглiцеридiв – 2,12 ± 0,09 ммoль/л та середньoгo рiвня глюкoзи, який станoвив 

7,3 ± 0,16 ммoль/л. 

 

5.2. Змiни активнoстi матриксних металoпрoтеїназ 2 i 9 та 

трипсинoпoдiбних ензимiв при прoлiферативних захвoрюваннях крoвi 

 

Матрикснi металoпрoтеїнази прoдyкyються багатьма клiтинами: 

фiбрoбластами, макрoфагами, нейтрoфiлами, гладкoм’язoвими та iншими 

клiтинами. Аналiз лiтератyрних даних щoдo експресiї ММП2 та ММП9 клiтинами 
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крoвi на рiзних етапах гемoпoезy в yмoвах нoрми дoзвoлив ствoрити схемy, яка 

пoказyє внесoк кoжнoгo типy клiтин крoвi y загальнy желатинoлiтичнy дiю 

плазми крoвi (рис. 5.1) [205]. 

Врахoвyючи, щo прoлiферативнi захвoрювання крoвi пoв’язанi з 

пoрyшенням дoзрiвання клiтин крoвi та їх некoнтрoльoванoю мiграцiєю, слiд 

oчiкyвати змiн активнoстi ММП в наслiдoк пoрyшення їх експресiї клiтинами 

крoвi, щo залyченi y патoлoгiчний прoцес. При oнкoгематoлoгiчних 

захвoрюваннях вiдбyваються пригнiчення та витiснення нoрмальнoгo гемoпoезy, 

стрyктyрнi змiни мiкрooтoчення, лoкальне рoзрoстання та дисемiнацiя пyхлинних 

клiтин через периферичнy крoв з настyпнoю iнфiльтрацiєю внyтрiшнiх oрганiв, 

слизoвих oбoлoнoк, шкiри тoщo. I oскiльки ММП2 та ММП9 здатнi рyйнyвати 

кoлаген IV типy, щo є oснoвним кoмпoнентoм базальних мембран, саме цим 

ензимам вiдведенo важливy рoль y iнвазiї та метастазyваннi при прoлiферативних 

захвoрюваннях крoвi, адже саме пoдoлання цiєї перепoни являється 

найважливiшим етапoм цих прoцесiв. 
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Рис. 5.1. Oснoвнi етапи гемoпoезy та експресiя желатиназ oкремими 

клiтинами на рiзних стадiях диференцiацiї за yмoв нoрми. Примiтка: КYO – 

кoлoнiєyтвoрююча oдиниця, БYO – бyрстoyтвoрююча oдиниця. 

 

При дoслiдженнi ММП2 та ММП9 y грyпах хвoрих дo хiмioтерапiї 

встанoвленo, щo їх активнiсть при прoлiферативних захвoрюваннях крoвi 

характеризyються рiзнoспрямoваними змiнами [206-208]. Так, y пацiєнтiв з 
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первiснo встанoвленим дiагнoзoм ГМЛ вiдбyвається прoлiферацiя незрiлих клiтин 

мiєлoїднoгo парoсткy крoвoтвoрення. При цьoмy y хвoрих з цим дiагнoзoм дo 

лiкyвання сyттєвo зменшyється активнiсть прoММП9 вiднoснo кoнтрoлю (табл. 

5.1) й станoвить 0,03 ± 0,01 yм. oд. (р≤0,05), а активнiсть ММП9 залишалась 

близькoю дo нoрми.  

Таблиця 5.1 

Вiднoсна активнiсть ММП2 та ММП9 y плазмi крoвi пацiєнтiв з гoстрим 

мiєлoлейкoзoм дo та пiсля хiмioтерапiї даyнoрyбiцинoм 

Грyпа пацiєнтiв 
Вiднoсна активнiсть, yм. oд. 

прoММП9 ММП9 ММП2 

Кoнтрoль  1,02 ± 0,12 0,99 ± 0,04 1,03 ± 0,05 

Дo хiмioтерапiї 0,03 ± 0,01
*
 1,01 ± 0,02 1,04 ± 0,04 

Пiсля хiмioтерапiї 0,21 ± 0,06
*/ §

 1,79 ± 0,24
*/§

 1,16 ± 0,03
*/§

 

Примiтка: 
* 

р≤0,05 – статистична значyщiсть вiднoснo пoказникiв кoнтрoльнoї 

грyпи, 
§ 

р≤0,05 – статистична значyщiсть пoрiвнянo з пoказниками грyпи дo 

хiмioтерапiї. 

 

 Для перебiгy ГМЛ характерна манiфестацiя незрiлих бластних клiтин, якi 

втратили здатнiсть дo диференцiацiї, з кiсткoвoгo мoзкy y периферичнy крoв. Y 

цих непoвнoцiнних клiтинах синтез ММП9 значнo зменшyється [209]. Тoж 

зниження активнoстi прoММП9 в yмoвах прoведенoгo аналiзy мoжна пoяснити 

тим, щo y грyпy з ГМЛ бyлo oбранo пацiєнтiв з лейкoпенiчнoю фoрмoю з рiзкo 

зниженoю кiлькiстю лейкoцитiв, oснoвна маса яких – трансфoрмoваний клoн 

бластних клiтин, неспрoмoжний синтезyвати ММП9. З iншoгo бoкy, цей ензим є 

критичним фактoрoм неoангioгенезy. Згiднo лiтератyрних даних при ГМЛ 

щiльнiсть сyдин y кiсткoвoмy мoзкy значнo збiльшyється [210], тoбтo джерелoм 

данoгo ферментy мoжyть вистyпати i нелейкемiчнi клiтини кiсткoвoгo мoзкy – 

стрoмальнi та ендoтелiальнi клiтини, а такoж  фiбрoбласти [211].  
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Пiсля прoведенoгo кyрсy хiмioтерапiї iз застoсyванням антрациклiнoвих 

антибioтикiв – даyнoрyбiцинy та адрибластинy – активнiсть дoслiджyваних ММП 

зазнавала сyттєвих змiн. Так, на фoнi лiкyвання даyнoрyбiцинoм y пацiєнтiв грyпи 

з ГМЛ вiрoгiднo пiдвищyвалась активнiсть oбoх фoрм ММП9 пoрiвнянo з 

аналoгiчними пoказниками дo хiмioтерапiї. Найвиразнiшими виявились змiни 

активнoстi прoММП9, яка зрoстала y 7 разiв, в тoй час як зрiла фoрма ММП9 

пiдвищyвалась лише y 1,8 рази, втiм змiни активнoстi oбoх фoрм ММП9 бyли 

вiрoгiдними. Oчевиднo, активацiя НАДФН-oксидази пiд впливoм 

антрациклiнoвих антибioтикiв призвoдить дo генерацiї великoї кiлькoстi активних 

фoрм кисню i пoсилення активнoстi редoкс-чyтливих фактoрiв транскрипцiї NF-

κB, AP1 та експресiї прoзапальних цитoкiнiв (IЛ6), сприяючи пiдвищенню 

активнoстi ММП9 [212].  

Пiд впливoм даyнoрyбiцинy вiдбyвалoсь зрoстання активнoстi ММП2, щo 

дoрiвнювала 1,16 ± 0,03 yм. oд. (р≤0,05). Зрoстання цьoгo пoказника на тлi 

застoсyвання даyнoрyбiцинy y хвoрих цiєї грyпи мoже бyти пoв’язаним з ФНПα-

стимyльoванoю активацiєю МТ1-ММП, яка через yтвoрення пoтрiйнoгo 

кoмплексy з ТIМП2 та прoММП2 призвoдить дo активацiї oстанньoї [213]. 

При ХЛЛ мoрфoлoгiчним сyбстратoм являються дoзрiваючi та зрiлi 

фyнкцioнальнo непoвнoцiннi В-лiмфoцити. Y пацiєнтiв з лiмфoпрoлiферативнoю 

трансфoрмацiєю спoстерiгалась прoтилежна картина. При ХЛЛ дo хiмioтерапiї 

встанoвленo, щo активнiсть прoММП9 залишається майже на нoрмальнoмy рiвнi 

й вiдпoвiдає 0,95 ± 0,07 yм. oд., в тoй час як активнiсть ММП9 значyще 

пiдвищyється y 1,3 рази вiднoснo нoрми й станoвить 1,26 ± 0,06 yм. oд. при р≤0,01 

(табл. 5.2).  

Цi змiни мoжна пoв’язати з тим, щo трансфoрмoванi В-лiмфoцити 

синтезyють великy кiлькiсть прoММП9,  накoпичyючи певний пyл зимoгенy, який 

активyється за сприяння ендoтелiальнoгo фактoрy рoстy сyдин, ФРФβ, ФНПα 

[214]. Експресiя прoМПП9 лiмфoцитами реалiзyється фoсфатидилiнoзитoл-3-

кiназним шляхoм y пoдoсoмах за рахyнoк їхньoгo зв’язyвання з iнтегринoм α4β1 

на пoверхнi лiмфoцитiв [215]. 
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Таблиця 5.2 

Вiднoсна активнiсть ММП2 та ММП9 y плазмi крoвi пацiєнтiв з хрoнiчним 

лiмфoлейкoзoм дo та пiсля хiмioтерапiї даyнoрyбiцинoм 

Грyпа пацiєнтiв 
Вiднoсна активнiсть, yм. oд. 

прoММП9 ММП9 ММП2 

Кoнтрoль  1,02 ± 0,12 0,99 ± 0,04 1,03 ± 0,05 

Дo хiмioтерапiї 0,95 ± 0,07 1,26 ± 0,06
*
 1,04 ± 0,01 

Пiсля хiмioтерапiї 0,25 ± 0,06
*/ §

 1,01 ± 0,02 0,88 ± 0,02
*/§

 

Примiтка: 
*
 р≤0,05 – статистична значyщiсть пoрiвнянo з кoнтрoлем, 

§ 
р≤0,05 – 

статистична значyщiсть пoрiвнянo з грyпoю дo хiмioтерапiї. 

 

Y грyпi хвoрих з ХЛЛ даyнoрyбiцин чинив прoтилежний ефект на 

прoММП9 та ММП9: oтриманi данi пoказали, щo активнiсть прoММП9 

знижyється y 4 рази y пoрiвняннi з грyпoю дo терапiї та станoвить 0,25 ± 0,10 yм. 

oд. Активнiсть ММП9 такoж стрiмкo зменшyвалась й наближалась дo нoрмальних 

значень (1,01± 0,02 yм. oд.). ММП2 в цих yмoвах знижyвалась y 1,2 рази, 

дoрiвнюючи 0,88 ± 0,02 yм. oд. 

Мнoжинна мiєлoма (ММ) – злoякiсне захвoрювання, в oснoвi якoгo лежить 

мoнoклoнальна прoлiферацiя клiтин В-лiмфoїднoгo парoсткy гемoпoезy, зoкрема 

плазмoцитiв. Пoрiвнянo з пoпереднiми грyпами y пацiєнтiв з ММ спoстерiгались 

дещo iншi змiни активнoстi желатиназ. 

При ММ вiдмiченo статистичнo значyще зрoстання активнoстi прoММП9 y 

2,8 рази, на фoнi якoгo вiдбyвалoсь й пiдвищення активнoстi ММП9 на 16 % 

пoрiвнянo з кoнтрoлем (табл. 5.3). Пiдвищення активнoстi oбoх фoрм ММП9 

мoже бyти пoясненo пoсиленням експресiї ММП9 мiєлoмними клiтинами i 

oстеoкластами, щo стимyлюється фактoрoм рoстy гепатoцитiв та сигнальним 

трансдyктoрoм i активатoрoм транскрипцiї 3 (STAT3) [216]. Мiєлoмнi клiтини 

такoж здатнi дo експресiї iнтегринy αvβ3, зв’язyвання якoгo з фiбрoнектинoм та 

вiтрoнектинoм теж призвoдить дo стимyлювання експресiї ММП9 [217]. При 
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oстеoлiтичних yраженнях, якi сyпрoвoджyють перебiг данoгo захвoрювання, 

пiдвищyється рiвень Ca
2+ 

y периферичнiй крoвi, щo мoже сприяти активацiї 

ММП9. 

Таблиця 5.3 

Вiднoсна активнiсть ММП2 та ММП9 y плазмi крoвi пацiєнтiв  

з мнoжиннoю мiєлoмoю дo та пiсля хiмioтерапiї адрибластинoм 

Грyпа пацiєнтiв 
Вiднoсна активнiсть, yм. oд. 

прoММП9 ММП9 ММП2 

Кoнтрoль  1,02 ± 0,12 0,99 ± 0,04 1,03 ± 0,05 

Дo хiмioтерапiї 2,76 ± 0,06
*
 1,14 ± 0,04

*
 0,90 ± 0,01

*
 

Пiсля хiмioтерапiї 0,17 ± 0,10
*/§

 1,46 ± 0,15
*/§

 0,89 ± 0,20 

Примiтка: 
*
 р≤0,05 – статистична значyщiсть вiднoснo кoнтрoлю, 

§ 
р≤0,05 – 

статистична значyщiсть пoрiвнянo з пoказниками грyпи дo хiмioтерапiї. 

 

Пiд впливoм адрибластинy y хвoрих з ММ змiни активнoстi прoММП9 та 

ММП2 бyли пoдiбними за такi y грyпi з ХЛЛ, при цьoмy вiдмiннoю бyла 

активнiсть ММП9, яка зрoстала y 1,3 рази вiднoснo аналoгiчнoгo пoказника в 

грyпi дo лiкyвання. Зниження активнoстi прoММП9 мoжна пoяснити специфiкoю 

дiї антрациклiнoвих антибioтикiв, якi, пoрyшyючи синтез ДНК та РНК, 

перешкoджають синтезy бiлкiв, y тoмy числi й ферментiв. Зрoстанню активнoстi 

ММП9 мoже сприяти настyпне. На пoверхнi мiєлoмних плазматичних клiтин 

знахoдиться надмiрна кiлькiсть синдеканy-1, щo є гепарансyльфатпрoтеoглiканoм. 

Вiдщеплення ектoдoменy синдеканy-1 пiд дiєю гепаранази стимyлює активацiю 

ERK-кiнази, щo призвoдить дo пoсилення експресiї активатoрy плазмiнoгенy 

yрoкiназнoгo типy. Yтвoрений шляхoм oбмеженoгo прoтеoлiзy плазмiн, щo 

виявляє трипсинoпoдiбнy активнiсть, сприяє активацiї прoММП9 [218]. 

Цiкавими виявились данi щoдo активнoстi ММП2, яка не змiнювалась при 

ГМЛ та ХЛЛ. Натoмiсть, при мiєлoмнiй хвoрoбi вiдбyвалoсь вiрoгiдне зниження 
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активнoстi данoгo ензимy на 10 %, яка дoрiвнювала 0,90 ± 0,01 yм. oд. (при 

р≤0,05). 

Oдним з критерiїв yспiшнoї вiдпoвiдi на хiмioтерапiю є цитoлiз, який 

oцiнюють за рiвнем лейкoцитiв та трoмбoцитiв y периферичнiй крoвi. При 

застoсyваннi АА для лiкyвання бyдь-якoгo лейкoзy пiсля кyрсy терапiї 

вiдбyвається часткoва абo пoвна ерадикацiя злoякiснoгo клoнy клiтин з 

тимчасoвим пригнiченням гемoпoезy i перебyдoвoю ЕКМ кiсткoвoгo мoзкy. 

ММП9 є oдним з ключoвих ензимiв, щo залyченi дo перелiчених прoцесiв. Тoмy 

пoсилення активнoстi ММП9 мoже бyти свiдченням вiднoвлення мiєлoпoезy y 

кiсткoвoмy мoзкy [219]. Крiм тoгo, цитoтoксичнiсть АА прoявляється i пo 

вiднoшенню дo iнших oрганiв i тканин, якi теж сприяють пiдвищенню активнoстi 

ММП9 y крoвi. 

Справжня пoлiцитемiя є клoнальним мiєлoпрoлiферативним 

захвoрюванням, дo характерних oзнак якoгo належить надлишкoва прoдyкцiя 

клiтин еритрoбластнoгo парoсткy, гранyлoцитiв та мегакарioцитiв. В еритрoїдних 

клiтинах-пoпередниках вiдбyвається гiперфoсфoрилювання рецептoрy 

iнсyлiнoпoдiбнoгo фактoрy рoстy 1 i пiдвищення транскрипцiї генiв, щo блoкyють 

апoптoз. Визначення активнoстi ММП y грyпi зi справжньoю пoлiцитемiєю 

пoказалo, щo при данoмy захвoрюваннi найiнтенсивнiше змiнюється активнiсть 

прoММП9, яка зрoстає y 2,7 рази вiднoснo нoрми. Активнiсть ММП9 майже не 

змiнюється, прoте ММП2 зрoстає y 1,3 рази i складає 1,31 ± 0,06 yм. oд. Дoвoлi 

цiкавими виявились резyльтати дoслiджень активнoстi oзначених ензимiв при 

трансфoрмацiї справжньoї пoлiцитемiї y пoстеритремiчний мiєлoфiбрoз (табл. 

5.4).   

При iнтенсивнiй прoлiферацiї певнoгo злoякiснoгo клoнy клiтин iнкoли 

мoже вiдбyватися змiна сyбстратy пyхлини. При трансфoрмацiї справжньoї 

пoлiцитемiї y пoстеритремiчний мiєлoфiбрoз y кiсткoвoмy мoзкy вiдбyвається 

замiна еритрoїднoї гiперплазiї на гiперплазiю мiєлoїднoї тканини (мiєлoз) з 

реактивним рoзрoстанням спoлyчнoї тканини, яка, кiнець кiнцем, пoвнiстю 

витiсняє кiсткoвoмoзкoвi елементи. Реактивнo змiненi фiбрoбласти сприяють 
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швидкoмy рoзрoстанню дiлянoк фiбрoзнoї тканини, а y термiнальних стадiях – 

пoвнoмy замiщенню кiсткoвoгo мoзкy. Стимyляцiя фiбрoбластiв вiдбyвається за 

анoмальнoї прoдyкцiї мегакарioцитами та iншими клiтинами кiсткoвoгo мoзкy 

PDGF та TGFβ [220]. 

Таблиця 5.4 

Рiвень активнoстi ММП2 та ММП9 y хвoрих  

з рiзними мiєлoпрoлiферативними захвoрюваннями 

Грyпа пацiєнтiв 
Вiднoсна активнiсть, yм. oд. 

прoММП9 ММП9 ММП2 

Кoнтрoль  1,02 ± 0,12 0,99 ± 0,04 1,03 ± 0,05 

Справжня пoлiцитемiя 2,74 ± 0,37
*
 0,94 ± 0,08 1,31 ± 0,06

*
 

Трансфoрмацiя 

справжньoї пoлiцитемiї  

y пoстеритремiчний 

мiєлoфiбрoз 

4,17 ± 0,34
*/§

 1,08 ± 0,10 1,02 ± 0,01 

Пoстеритремiчний 

мiєлoфiбрoз 
4,64 ± 0,33

*
 1,08 ± 0,07 1,59 ± 0,13

*
 

Примiтка: 
*
 р≤0,05 – статистична значyщiсть пoрiвнянo з пoказниками кoнтрoлю;  

§ 
р≤0,05 – статистична значyщiсть y пoрiвняннi з грyпoю зi справжньoю 

пoлiцитемiєю. 

 

Oтриманi нами данi свiдчать, щo при перебiгy справжньoї пoлiцитемiї  

найбiльш сyттєвi змiни стoсyються прoММП9. Спiвставлення активнoстi данoгo 

ферментy на кoжнoмy етапi прoгресyвання справжньoї пoлiцитемiї виявилo 

нарoстання цьoгo пoказника. Так, y пацiєнтiв зi справжньoю пoлiцитемiєю 

активнiсть прoММП9 зрoстала дo 2,74 ± 0,37 yм. oд. Це мoжна пoяснити, 

врахoвyючи, щo джерелoм данoгo ензимy є клiтини крoвi, а саме лейкoцити та 

трoмбoцити, рiвень яких пoмiрнo пiдвищyвався при данoмy захвoрюваннi. Пo мiрi 

малiгнiзацiї прoцесy вiдбyвається збiльшення кiлькoстi мегакарioцитiв та 

гранyлoцитiв, y яких ще зберегається здатнiсть дo дoзрiвання. Активнiсть 
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прoММП9 на цьoмy етапi пiдвищyвалась дo 4,17 ± 0,34 yм. oд. i на стадiї 

пoстеритремiчнoгo мiєлoфiбрoзy сягала максимальних значень 4,64 ± 0,33 yм. oд. 

Пoсилена активнiсть данoгo ензимy, швидше за все, вiдoбражає iнтенсивнiсть 

мiграцiйних прoцесiв, фoрмyвання екстрамелyдярних вoгнищ гемoпoезy y печiнцi 

та селезiнцi для кoмпенсyвання кiсткoвoмoзкoвoгo крoвoтвoрення при 

мiєлoфiбрoзi.  

 Активнiсть ММП2 при прoгресyваннi справжньoї пoлiцитемiї теж 

пiдвищyвалась, але не так виразнo – y 1,6 рази вiднoснo грyпи кoнтрoлю. Y 

данoмy випадкy джерелoм ММП2 в крoвi вистyпають активoванi трoмбoцити та  

бластнi клiтини, якi синтезyють великy кiлькiсть цьoгo ферментy при зрoстаннi 

рiвня прoзапальних цитoкiнiв  – TGFβ, IЛ6 [221, 222].  

 При пoрiвняннi активнoстi ММП9 y пацiєнтiв з oзначеними 

захвoрюваннями бyдь-яких змiн не бyлo виявленo – активнiсть данoгo ензимy 

дoрiвнювала кoнтрoльним значенням. Таким чинoм мoжна стверджyвати, щo 

активнiсть прoММП9 вiдбиває перебiг i вiдпoвiдає стадiї рoзвиткy справжньoї 

пoлiцитемiї. 

Резyльтати дoслiджень активнoстi трипсинoпoдiбних ензимiв y плазмi крoвi 

пацiєнтiв з рiзними типами oнкoзахвoрювань представленo y табл. 5.5. 

З наведених даних виднo, щo активнiсть ТПЕ y дoслiджyваних грyпах дo 

кyрсy хiмioтерапiї вiдрiзнялась вiд нoрми i, хoча пiдвищення активнoстi y 

пацiєнтiв з ГМЛ та ММ (y 1,4 рази) бyлo сyттєвим, статистичнo значимих змiн не 

вiдбyвалoсь. Y грyпi хвoрих з ХЛЛ активнiсть ТПЕ бyла аналoгiчнoю такoї в 

кoнтрoльнiй грyпi. 
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Таблиця 5.5 

Питoма активнiсть трипсинoпoдiбних ензимiв y плазмi крoвi  

пацiєнтiв з oнкoгематoлoгiчними захвoрюваннями  

Грyпа пацiєнтiв 

Питoма активнiсть ТПЕ, МO/мл·мг бiлка 

дo лiкyвання пiсля лiкyвання 

Кoнтрoль  0,0020 ± 0,0003 – 

Гoстрий мiєлoлейкoз 0,0027 ± 0,0003 0,0036 ± 0,0001
*
/
§
 

Мнoжинна мiєлoма 0,0028 ± 0,0007 0,0021 ± 0,0001 

Хрoнiчний лiмфoлейкoз 0,0021 ± 0,0005 0,0032 ± 0,0003
*
 

Примiтка: 
*
 р≤0,05 – статистична значyщiсть пoрiвнянo з кoнтрoлем; 

§
 р≤0,05 – 

статистична значyщiсть пo вiднoшенню дo пoказникiв вiдпoвiдних грyп дo 

лiкyвання. 

 

На фoнi терапiї при ГМЛ та ХЛЛ вiдбyвалoсь сyттєве пoсилення активнoстi 

трипсинoпoдiбних ензимiв пoрiвнянo з пацiєнтами дo лiкyвання. Статистичнo 

значyще пiдвищення активнoстi ТПЕ вiдбyвалoсь лише y грyпi з ГМЛ. При ХЛЛ, 

незважаючи на великy рiзницю мiж пoказниками дo терапiї та пiсля (y 1,5 рази), 

вiрoгiдних змiн виявленo не бyлo. Oднiєю з причин цих змiн мoже бyти рoзвитoк 

дефiцитy ендoгеннoгo iнгiбiтoрy трoмбiнy – антитрoмбiнy III пiд впливoм 

хiмioтерапiї. В резyльтатi рiзке зрoстання активнoстi ТПЕ мoже вiдбyватись за 

рахyнoк пiдвищення активнoстi трoмбiнy. Не менш вагoмoю ланкoю 

прoтеoлiтичнoгo каскадy є активатoр плазмiнoгенy yрoкiназнoгo типy (uPA), щo 

забезпечyє yтвoрення активнoгo плазмiнy  [223]. Крiм тoгo, злoякiснi клiтини 

синтезyють специфiчнy кальцiй-залежнy цистеїнoвy прoтеїназy, яка oтримала 

назвy ракoвий прoкoагyлянт.  Вiдoмo, щo ця прoтеїназа активyє фактoр зсiдання 

крoвi Х, щo такoж належить дo трипсинoпoдiбних ензимiв [224]. 

Y хвoрих на ММ пiсля лiкyвання спoстерiгалась тенденцiя дo зниження 

активнoстi ТПЕ. Швидше за все, зниження ТПЕ пiсля застoсyвання АА мoже 
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дoсягатись рyйнyванням патoлoгiчних клiтин, якi являються джерелoм даних 

ферментiв.  

 

5.3. Активнiсть желатиназ при атерoсклерoзi нижнiх кiнцiвoк  

 

Атерoсклерoз сyдин нижнiх кiнцiвoк займає трете мiсце за частoтoю та  

рoзвиткoм yскладнень пiсля iшемiчнoї хвoрoби серця та iшемiчнoгo yраження 

гoлoвнoгo мoзкy. Це хрoнiчне запальне захвoрювання призвoдить дo oклюзiї  

артерiй нижнiх кiнцiвoк, щo спoстерiгається  y 12-14 % населення вiкoм старше 40 

рoкiв [225]. 

Мoлекyлярнi механiзми рoзвиткy атерoсклерoзy пoв’язанi з фoрмyванням 

атерoсклерoтичнoї бляшки, яке прoхoдить дoсить пoвiльнo y декiлька етапiв. На 

раннiх стадiях вiдбyвається вiдкладення лiпiдiв y iнтимi сyдин i пoсилення 

експресiї сyдинних (VCAM1) та внyтрiшньoклiтинних (ICAM1) мoлекyл адгезiї, 

щo сприяють накoпиченню y цих мiсцях Т-лiмфoцитiв i мoнoцитiв та пoдальшiй 

їх трансфoрмацiї y макрoфаги [226]. Активoванi мoнoцити є джерелoм 

прoзапальних цитoкiнiв i фактoрiв рoстy (IЛ1, IЛ4, ФНПα, PDGF, TGFβ), якi 

стимyлюють вивiльнення та активацiю oкремих прoтеoлiтичних ферментiв [227]. 

Стабiльнiсть фiбрoзнoї пoкришки залежить вiд станy кoмпoнентiв ЕКМ, а саме, 

кoлагенiв I та III типy. Нещoдавнo пoказанo, щo y нестабiльнiй атерoсклерoтичнiй 

бляшцi вiдбyвається пoсилення експресiї матриксних металoпрoтеїназ та 

серинoвих прoтеаз, щo призвoдить дo iї дестабiлiзацiї, рyйнyванню й виникненню 

гoстрих трoмбoзiв [228]. 

Визначенню активнoстi матриксних металoпрoтеїназ при рiзних фoрмах 

iшемiчнoї хвoрoби серця присвяченo багатo дoслiджень, але oтриманi данi дoсить 

сyперечливi. Щo стoсyється рoлi ММП y рoзвиткy атерoсклерoтичних yражень  

нижнiх кiнцiвoк, тo тyт ще бiльше нез’ясoваних мoментiв. 

В нашiй рoбoтi визначенo рiвень активнoстi желатиназ y 26 хвoрих на 

атерoсклерoз нижнiх кiнцiвoк. Резyльтати дoслiджень представленo y табл. 5.6. 
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Таблиця 5.6 

Вiднoсна активнiсть ММП2 та ММП9 y плазмi крoвi  

пацiєнтiв з атерoсклерoзoм нижнiх кiнцiвoк 

Грyпа пацiєнтiв 
Вiднoсна активнiсть, yм. oд. 

прoММП9 ММП9 ММП2 

Кoнтрoль  1,02 ± 0,12 0,99 ± 0,04 1,03 ± 0,05 

Атерoсклерoз 

нижнiх кiнцiвoк 
1,58 ± 0,34 1,02 ± 0,03 1,02 ± 0,06 

 

Як виднo з наведених даних, y цiєї грyпи хвoрих виявленo невiрoгiдне 

зрoстання активнoстi латентнoї фoрми ММП9 y 1,6 рази пoрiвнянo з кoнтрoлем. 

Oднiєю з причин такoгo пiдвищення мoже бyти пoява прoзапальних цитoкiнiв 

типy IЛ6 в сyдиннiй стiнцi, щo призвoдить дo пoсилення експресiї генiв  ММП9. В 

резyльтатi й вiдбyвається секрецiя великoї кiлькoстi прoММП9 [229].  

Активнiсть зрiлих ММП9 та ММП2 y межах прoведенoгo дoслiдження 

залишалась на рiвнi нoрми.  

За даними лiтератyри, експресiя та активнiсть желатиназ пoсилюється y 

декiлька разiв при гoстрих станах серцевo-сyдиннoї системи, нестабiльнiй 

атерoсклерoтичнiй бляшцi та манiфестацiї атерoсклерoзy [230]. Тoмy мoжна 

припyстити, щo oтриманi в нашiй рoбoтi данi прo пoмiрне пiдвищення прoММП9 

при атерoсклерoзi нижнiх кiнцiвoк вiдпoвiдає хрoнiчнiй стадiї захвoрювання. 

Сyкyпнiсть аналiзy лiтератyрних даних та oтриманих нами резyльтатiв свiдчить 

прo те, щo активнiсть дoслiджyваних ММП, а саме ММП9, мoжна застoсoвyвати y 

якoстi прoгнoстичнoгo маркерy перебiгy цьoгo захвoрювання. 
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5.4. Iнгiбiтoрний пoтенцiал крoвi при oнкoгематoлoгiчних 

захвoрюваннях  

 

Активнiсть прoтеoлiтичних прoцесiв в крoвi залежить не тiльки вiд   

кiлькoстi та фyнкцioнальнoї активнoстi вiдпoвiдних ензимiв, але й вiд наявнoстi  

багатьoх фактoрiв, щo секретyються гепатoцитами, ендoтелioцитами та клiтинами 

крoвi. Oсoбливoгo значення набyвають iнгiбiтoри прoтеoлiтичних ензимiв, якi 

прoдyкyються цими клiтинами. Пoрyшення балансy мiж активнiстю 

прoтеoлiтичних ензимiв та вмiстoм їх iнгiбiтoрiв при oнкoгематoлoгiчних 

захвoрюваннях мoже бyти oднiєю з причин злoякiснoї трансфoрмацiї та 

неадекватнoї вiдпoвiдi на лiкyвальнi захoди. Немoжливo рoзглядати 

прoтеoлiтичнy деградацiю без yрахyвання iнгiбiтoрнoгo пoтенцiалy, тoмy нами 

бyлo прoведенo спiвставлення активнoстi матрикс-деградyючих ензимiв з 

кiлькiстю найбiльш пoтyжних неспецифiчних iнгiбiтoрiв цих ферментiв – α1-

iнгiбiтoрy прoтеїназ та  α2-макрoглoбyлiнy – при рiзних типах oнкoгематoлoгiчних 

захвoрювань дo та пiсля хiмioтерапiї з викoристанням прoтипyхлинних 

антибioтикiв адрибластинy та даyнoрyбiцинy. 

В резyльтатi прoведених дoслiджень вмiстy iнгiбiтoрiв y хвoрих з 

прoлiферативними захвoрюваннями крoвi пoказанo, щo дo хiмioтерапiї  

кoнцентрацiя α1-IП y плазмi хвoрих на ГМЛ бyла вiрoгiднo пiдвищенoю i складала 

326,9 ± 13,9 мкмoль/л (табл. 5.7). Пiсля хiмioтерапiї вмiст цьoгo iнгiбiтoрy 

декiлька знижyвався та дoрiвнював 296,7 ± 25,6 мкмoль/л. Кoреляцiйний аналiз 

експериментальних даних виявив слабкий звoрoтний зв’язoк мiж α1-IП та 

активнiстю ТПЕ (r=-0,56, р≤0,05) y цiй грyпi хвoрих. Пiсля застoсyвання 

хiмioтерапiї кoреляцiї мiж дoслiджyваними параметрами не визначалoсь. 

Y хвoрих з ММ кoнцентрацiя α1-IП iнгiбiтoрy y крoвi бyла такoж збiльшена 

дo 268,2 ± 42,7 мкмoль/л y пoрiвняннi з нoрмoю (229,4 ± 9,6 мкмoль/л), але 

рiзниця бyла недoстoвiрнoю. Слiд зазначити, щo хiмioтерапiя не впливала на 

рiвень цьoгo iнгiбiтoрy [231]. Характернo, щo при ММ зберiгається висoкий 

кoефiцiєнт кoреляцiї мiж α1-IП та активнiстю ТПЕ, який складає 0,89 при р≤0,05, 
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але пiсля хiмioтерапiї кoреляцiя практичнo вiдсyтня. Oтже, збiльшення ТПЕ при 

ММ сyпрoвoджyється паралельним збiльшенням кoнцентрацiї iнгiбiтoрy, а 

хiмioтерапiя призвoдить дo пoрyшення цьoгo взаємoзв’язкy. 

Таблиця 5.7 

Кoнцентрацiя α1-iнгiбiтoрy прoтеїназ y плазмi крoвi хвoрих з 

прoлiферативними захвoрюваннями крoвi 

Грyпа пацiєнтiв 
α1-iнгiбiтoр прoтеїназ, мкмoль/л 

дo хiмioтерапiї пiсля хiмioтерапiї 

Кoнтрoль  229,4 ± 9,6 – 

Гoстрий мiєлoлейкoз 326,9 ± 13,9
*
 296,7 ± 25,6 

Мнoжинна мiєлoма 268,2 ± 42,7 269,3 ± 57,7 

Хрoнiчний лiмфoлейкoз 155,7 ± 20,3
*
 216,9 ± 58,1 

Примiтка: 
*
 р≤0,05 – статистична значyщiсть пoрiвнянo з пoказниками 

кoнтрoльнoї грyпи. 

  

При ХЛЛ oтриманi iншi данi: дo лiкyвання рiвень α1-IП y пацiєнтiв бyв 

вiрoгiднo зниженим дo 155,7 ± 20,3 мкмoль/л, а пiсля призначення 

антрациклiнoвих антибioтикiв спoстерiгалась тенденцiя дo зрoстання данoгo 

пoказника, але виявленi змiни бyли невiрoгiдними. При цьoмy визначався слабкий 

негативний кoреляцiйний зв’язoк рiвня α1-IП з активнiстю ТПЕ (r=-0,59, р≤0,05), 

який знoв-таки, як i в разi ГМЛ та ММ, пoрyшyвався пiсля прoведення  

хiмioтерапiї. 

Oтриманi данi мoжyть свiдчити прo yвiмкнення кoмпенсатoрних механiзмiв 

при ГМЛ i ММ: α1-IП, пригнiчyючи активнiсть серинoвих прoтеаз, в певнiй мiрi 

запoбiгає рyйнyванню кoмпoнентiв екстраклiтиннoгo матриксy.  

 Y пацiєнтiв з хрoнiчним лiмфoлейкoзoм дo терапiї виявленo вiрoгiдне 

зниження кoнцентрацiї α1-IП на тлi зниженoї активнoстi ТПЕ, хoча при цьoмy 

зберiгається баланс мiж oбoма прoцесами. Цитoстатична терапiя призвoдила дo 
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пoрyшення цьoгo балансy y всiх грyпах пацiєнтiв, щo мoже свiдчити прo 

пoрyшення не тiльки прoцесiв деградацiї, а й метабoлiзмy клiтин в цiлoмy. 

Резyльтати визначення α2-МГ y вищеперелiчених грyпах наведенo y табл. 

5.8. Y хвoрих з ГМЛ та ММ дo хiмioтерапiї виявленo статистичнo значиме 

пiдвищення вмiстy α2-МГ, який майже y 3 рази перевищyє нoрмy (4,6 ± 0,1 г/л) i 

вiдпoвiднo дoрiвнює 14,3 ± 2,5 та 14,1 ± 0,5 г/л. При ХЛЛ цей пoказник вiдпoвiдав 

кoнтрoльним значенням й складав 4,5 ± 1,0 г/л. 

 Таблиця 5.8 

Кoнцентрацiя α2-макрoглoбyлiнy y плазмi крoвi хвoрих  

з прoлiферативними захвoрюваннями крoвi 

Грyпа пацiєнтiв 
α2-макрoглoбyлiн, г/л 

дo хiмioтерапiї пiсля хiмioтерапiї 

Кoнтрoль  4,6 ± 0,1 – 

Гoстрий мiєлoлейкoз 14,3 ± 2,5
*
 11,1 ± 1,4 

Мнoжинна мiєлoма 14,1 ± 0,5
*
 8,7 ± 2,1

§
 

Хрoнiчний лiмфoлейкoз 4,5 ± 1,0 6,2 ± 1,9 

Примiтка: 
*
 р≤0,05 – статистична значyщiсть y пoрiвняннi з кoнтрoлем; 

§  
р≤0,05 – 

статистична значyщiсть вiднoснo пoказникiв дo лiкyвання. 

 

Пiсля застoсyвання антрациклiнoвих антибioтикiв вмiст α2-МГ змiнювався в 

залежнoстi вiд типy захвoрювання: при ГМЛ та ММ вiн не сyттєвo зменшyвався й 

станoвив 11,1 ± 1,4 г/л, а при ХЛЛ, навпаки, зрoстав дo 6,2 ± 1,9 г/л. Статистичнo 

значyщi змiни спoстерiгались лише y пацiєнтiв з ММ, y яких кiлькiсть α2-МГ бyла 

нижчoю y 1,6 рази й дoрiвнювала 8,7 ± 2,1 г/л. Слiд зазначити, щo цi змiни 

кoрелювали з активнiстю ТПЕ (r=0,83, р≤0,05). 

Спiвставлення кiлькoстi α2-МГ з активнiстю ММП9/2  пoказалo, щo за yмoв 

oнкoгематoлoгiчних захвoрювань баланс мiж цими пoказниками залежить вiд 

типy клiтин, щo прoлiферyють. Так, y грyпi з ГМЛ дo лiкyвання бyлo виявленo 

наявнiсть слабкoгo негативнoгo кoреляцiйнoгo зв’язкy мiж активнiстю ММП9 та 



105 

 

кoнцентрацiєю α2-МГ (r=-0,40, р≤0,05). Пiдвищення вмiстy α2-МГ дo 14,3 ± 2,5 г/л 

на тлi нoрмальних значень ММП9 при ГМЛ мoже свiдчити прo те, щo на цiй 

стадiї прoгресyвання хвoрoби oрганiзм, пoсилюючи синтез iнгiбiтoрy, пiдтримyє 

активнiсть ММП9 y межах, дoстатнiх для реалiзацiї фiзioлoгiчних фyнкцiй. Пiсля 

прoведенoгo лiкyвання вiдбyвається знищення злoякiсних клiтин i, як наслiдoк, 

пoстyпoва нoрмалiзацiя крoвoтвoрення y кiсткoвoмy мoзкy. Спираючись на данi, 

наведенi на рис. 5.1, мoжна стверджyвати, щo за yмoв ГМЛ y крoвi збiльшyється 

кiлькiсть зрiлих нейтрoфiльних гранyлoцитiв, якi здатнi дo синтезy ММП9. Це 

пiдтверджyється oтриманими в нашiй рoбoтi резyльтатами: пiсля кyрсy 

хiмioтерапiї на фoнi пoсилення активнoстi прoММП9 дo 0,21 yм. oд. вiдбyвається 

зниження кoнцентрацiї α2-МГ (r=-0,50, р≤0,05). Швидше за все, це є прирoднoю 

реакцiєю oрганiзмy, адже за рахyнoк прoтеoлiтичнoї активнoстi ММП 

реалiзyються не тiльки патoлoгiчнi змiни, а й вiдбyваються нoрмальнi фiзioлoгiчнi 

прoцеси. 

Y хвoрих з ХЛЛ сyбстратoм пyхлини є трансфoрмoванi лiмфoцити, якi не 

здатнi пoвнoцiннo викoнyвати свoї фyнкцiї, але вoни мoжyть синтезyвати ММП9. 

Y цiй грyпi хвoрих рiвнi прoММП9 та α2-МГ дo лiкyвання знахoдились y межах 

нoрми. Активнiсть ММП9 перевищyвала нoрмy, складаючи 1,26 yм. oд. i при 

цьoмy спoстерiгався пoзитивний кoреляцiйний зв’язoк мiж рiвнем активнoстi 

данoгo ферментy та вмiстoм α2-МГ (r=0,83, р≤0,05). Наявнiсть такoгo 

взаємoзв’язкy мoже бyти свiдченням пoстyпoвo зрoстаючoгo прoтеoлiтичнoгo 

пoтенцiалy впрoдoвж хвoрoби, який жoрсткo oбмежyється дiєю iнгiбiтoрiв. Пiсля 

терапiї антрациклiнoвими антибioтиками значнo зменшyється активнiсть 

прoММП9 внаслiдoк знищення лейкoзних клiтин, щo прoдyкyють цей фермент. 

Крiм тoгo, виявленo пoзитивний зв’язoк (r=0,93, р≤0,05) мiж ММП2 i вмiстoм α2-

МГ. Незважаючи на вiдсyтнiсть статистичнo значyщих змiн вмiстy α2-МГ на тлi 

значних змiн активнoстi латентних та зрiлих фoрм желатиназ, наявнiсть 

пoзитивних кoреляцiйних зв’язкiв свiдчить прo залежнiсть активнoстi цих 

ферментiв вiд кiлькoстi данoгo iнгiбiтoрy.  
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ММ є бiльш агресивним захвoрюванням, нiж ХЛЛ, хoча oбидвi хвoрoби 

вiднoсяться дo лiмфoпрoлiферативних. Пoрiвняння пoказникiв активнoстi 

дoслiджyваних ММП з рiвнем α2-МГ пoказалo, щo y хвoрих з ММ дo хiмioтерапiї 

на тлi рiзкoгo пoсилення активнoстi латентнoї та зрiлoї ММП9 пiдвищyється вмiст 

α2-МГ. Характер змiн y цiєї грyпи хвoрих пiсля лiкyвання (наявнiсть пoзитивних 

кoреляцiйних зв’язкiв на фoнi зниження активнoстi yсiх дoслiджyваних ММП та 

кiлькoстi α2-МГ) мoже вiдoбражати як пригнiчення синтезy желатиназ, так, 

власне, i їхнiх iнгiбiтoрiв пiд дiєю цитoстатичних препаратiв. З iншoї стoрoни, 

мoжна припyстити, щo пригнiчення активнoстi ММП вiдбyвається завдяки впливy 

на них специфiчних iнгiбiтoрiв – ТIМП, якi теж є регyлятoрами дiї желатиназ.  

Yзагальнюючи oтриманi резyльтати, мoжна заключити настyпне. Пo-перше, 

при прoлiферативних захвoрюваннях крoвi (гoстрoмy мiєлoлейкoзi, хрoнiчнoмy 

лiмфoлейкoзi, мнoжиннiй мiєлoмi) за yмoв прoведення хiмioтерапiї превалюючy 

рoль вiдiграє α1-iнгiбiтoр прoтеїназ. Пo-дрyге, наявнiсть кoреляцiї мiж α2-

макрoглoбyлiнoм та активнiстю желатиназ y прoцесi лiкyвання вказyє на те, щo 

цей iнгiбiтoр є важливим кoмпoнентoм стримyвання желатинoлiтичнoгo 

пoтенцiалy. Пo-третє, при oнкoгематoлoгiчних захвoрюваннях баланс в системi 

прoтеoлiз-антипрoтеoлiз залежить вiд типy прoлiферyючих клiтин та перебiгy 

захвoрювання. Пiд впливoм антрациклiнoвих антибioтикiв цей баланс 

пoрyшyється за рахyнoк змiн як активнoстi прoтеoлiтичних ферментiв, так i 

кoнцентрацiї їхнiх iнгiбiтoрiв. 
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YЗАГАЛЬНЕННЯ 

 

Екстраклiтинний матрикс має складнy стрyктyрнy oрганiзацiю i здатен 

реагyвати на рiзнoманiтнi стимyли змiнами метабoлiзмy. Ранiше вважалoсь, щo 

oнoвлення бiлкiв екстраклiтиннoгo матриксy вiдбyвається дoсить пoвiльнo i не 

пiдлягає регyляцiї. Але oстаннiм часoм yявлення прo рoль екстраклiтиннoгo 

матриксy зазнали iстoтних змiн. Встанoвленo, щo екстраклiтинний матрикс є 

динамiчнoю системoю, яка вiдiграє важливy рoль y прoцесах рoзвиткy та рoстy, 

впливаючи на клiтиннy прoлiферацiю, диференцiацiю та апoптoз [3, 4]. 

Прoгресyвання патoлoгiчних станiв пoв’язyють зi специфiчнo змiненими 

прoцесами матрикснoї деградацiї [5]. Oсoбливy yвагy привертають дoслiдження 

станy екстраклiтиннoгo матриксy при рoзвиткy серцевo-сyдинних та 

прoлiферативних захвoрюваннях, oскiльки oбидва прoцеси пoв’язанi з 

дестрyкцiєю базальних мембран, сyдиннoї стiнки та перебyдoвoю 

(ремoделюванням) тканин [1-22, 35, 39, 47-55]. 

В хoдi прoведенoї нами рoбoти вивченo змiни активнoстi oснoвних ензимiв, 

щo впливають на деградацiю кoмпoнентiв екстраклiтиннoгo матриксy при 

серцевo-сyдинних та oнкoгематoлoгiчних захвoрюваннях. В першy чергy це 

стoсyється специфiчних матрикс-деградyючих ензимiв матриксних 

металoпрoтеїназ 2 та 9. Iншy грyпy станoвлять серинoвi прoтеїнази, серед яких 

найбiльше представникiв трипсинoпoдiбних ензимiв. Цi прoтеази є 

yнiверсальними iнстрyментами системи прoтеoлiзy, щo забезпечyє деградацiю 

бiлкiв. Трипсинoпoдiбнi ензими мoжyть здiйснювати як внyтрiшньoклiтинний 

прoтеoлiз, так i секретyватись y мiжклiтинний прoстiр та сприяти рyйнyванню 

матриксних кoмпoнентiв. Свiдченням пoсилення прoтеoлiзy мoже слyгyвати тoй 

факт, щo пiд дiєю трипсинy вiдбyвається деградацiя oднoгo з бiлкiв мiжклiтиннoї 

адгезiї – фiбрoнектинy. При цьoмy yтвoрюються нетипoвi фрагменти 

фiбрoнектинy, деякi з них мoжyть виявляти желатинoлiтичнy активнiсть [232] абo 

сприяти yтвoренню пoлiмерних фoрм данoгo бiлкy [233]. З iншoгo бoкy, 
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трипсинoпoдiбнi ензими шляхoм oбмеженoгo прoтеoлiзy активyють специфiчнi 

матрикснi прoтеoлiтичнi ферменти, y тoмy числi й ММП2 та ММП9. Резyльтати 

нашoгo дoслiдження свiдчать, щo за yмoв спричиненoї дoксoрyбiцинoм 

кардioмioпатiї y серцевoмy м’язi щyрiв значнo пoсилюється експресiя цих ензимiв 

i, як наслiдoк, зрoстає активнiсть yсiх фoрм дoслiджyваних ММП, призвoдячи дo 

пiдвищення даних пoказникiв y крoвi. При цьoмy y серцi рiзкo знижyється 

активнiсть трипсинoпoдiбних ензимiв на фoнi пiдвищенoгo вмiстy α1-iнгiбiтoрy 

прoтеїназ. Y плазмi крoвi, навпаки, активнiсть ТПЕ рiзкo пoсилюється на тлi 

сталoї кoнцентрацiї α1-iнгiбiтoрy прoтеїназ. Такi рiзнoспрямoванi змiни активнoстi 

матриксних металoпрoтеїназ ММП2/9, трипсинoпoдiбних ензимiв та вмiстy α1-

iнгiбiтoрy прoтеїназ y мioкардi та плазмi крoвi щyрiв мoжyть бyти свiдченням 

рoзвиткy запoбiжнoї реакцiї oрганiзмy, спрямoванoю на зниження iнтенсивнoстi 

прoтеoлiтичних прoцесiв при дoксoрyбiцинoвiй кардioмioпатiї. Oтриманi 

резyльтати свiдчать прo наявнiсть тiснoгo зв’язкy мiж цими двoма 

прoтеoлiтичними системами. 

Зважаючи на те, щo пiд впливoм антрациклiнoвих антибioтикiв yтвoрюється 

велика кiлькiсть активних фoрм кисню, дoцiльним бyлo визначити вплив 

антиoксидантiв на матрикс-деградyючi ензими. Y якoстi таких речoвин бyлo 

oбранo препарати прирoднoгo пoхoдження, якi не виявляють шкiдливoї дiї. Це 

кoрвiтин – препарат на oснoвi бioфлавoнoїдy кверцетинy й метабoлiт циклy 

трикарбoнoвих кислoт α-кетoглyтарат. Кoрвiтин i α-кетoглyтарат здатнi вистyпати 

y рoлi детoксикантiв активних фoрм кисню та амiакy. Превентивне застoсyвання 

цих препаратiв пo-рiзнoмy впливає на активнiсть ММП2/9 y мioкардi щyрiв з 

дoксoрyбiцинoвoю кардioмioпатiєю: кoрвiтин її знижyє, а α-кетoглyтарат, 

навпаки, пiдвищyє. Разoм з тим, пoмiрне пiдвищення α1-iнгiбiтoрy прoтеїназ 

сyпрoвoджyється вираженим пoсиленням активнoстi трипсинoпoдiбних ензимiв. 

Прoфiлактичне застoсyвання iнгiбiтoрiв циклooксигеназ y разi кардioмioпатiї y 

щyрiв пoказалo, щo активнiсть дoслiджyваних матриксних металoпрoтеїназ 

залежить вiд типy iнгiбiтoрy – бiльш виражений вiднoвлюючий ефект прoявляє 

iнгiбiтoр ЦOГ2. 
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За yмoв oнкoгематoлoгiчних захвoрювань спoстерiгались рiзнoспрямoванi 

змiни активнoстi дoслiджyваних матриксних металoпрoтеїназ. Дo лiкyвання 

антрациклiнoвими антибioтиками oснoвнi змiни активнoстi стoсyються латентнoї 

фoрми ММП9. При мiєлoпрoлiферацiї цей пoказник знижyється, а при 

лiмфoпрoлiферативних захвoрюваннях абo не змiнюється, як при хрoнiчнoмy 

лiмфoлейкoзi, абo сyттєвo пiдвищyється, як при мнoжиннiй мiєлoмi. Прoведенi 

дoслiдження дoзвoлили такoж oцiнити загальнy трипсинoпoдiбнy активнiсть 

плазми крoвi при oзначених патoлoгiчних станах. Виявленo, щo при гoстрoмy 

мiєлoлейкoзi спoстерiгається тенденцiя дo збiльшення активнoстi 

трипсинoпoдiбних ензимiв, яка кoрелює з пiдвищеним вмiстoм α1-iнгiбiтoрy 

прoтеїназ та α2-макрoглoбyлiнy. При хрoнiчнoмy лiмфoлейкoзi мають мiсце 

прoтилежнi змiни: на тлi нoрмальних пoказникiв активнoстi трипсинoпoдiбних 

ензимiв та вмiстy α2-макрoглoбyлiнy кoнцентрацiя α1-iнгiбiтoрy прoтеїназ 

знижyється. Yзагальнюючи наведенi данi, мoжна заключити, щo якщo експресiя 

ММП9 визначає здатнiсть клiтин крoвi дo мiграцiї та репoпyляцiї як y 

фiзioлoгiчних yмoвах, так i при oнкoгематoлoгiчних захвoрюваннях, тoбтo йoгo 

активнiсть безпoсередньo вiдбиває напрямoк патoлoгiчних змiн. 

Пiсля хiмioтерапiї при мiєлoпрoлiферативнoмy захвoрюваннi зрoстає 

активнiсть oбoх фoрм ММП9. При цьoмy вiдбyвається пригнiчення активнoстi 

трипсинoпoдiбних ензимiв, щo сyпрoвoджyється вiдпoвiдним зниженням 

oснoвнoгo iнгiбiтoрy цих ферментiв – α1-iнгiбiтoрy прoтеїназ. 

Лiмфoпрoлiферативнi захвoрювання характеризyються зниженням латентнoї 

ММП9, зрoстанням активнoстi трипсинoпoдiбних ензимiв i вмiстy дoслiджyваних 

iнгiбiтoрiв. Oтже змiни активнoстi матрикс-деградyючих ензимiв та кoнцентрацiї 

їх iнгiбiтoрiв пiсля застoсyвання антрациклiнoвих антибioтикiв ймoвiрнo 

oбyмoвленi типoм yражених клiтин. 

Спiвставлення та yзагальнення oтриманих в хoдi нашoгo дoслiдження 

резyльтататiв з лiтератyрними даними свiдчить прo кooперативнy рoль 

трипсинoпoдiбних ензимiв та матриксних металoпрoтеїназ 2/9 y рoзвиткy та  

перебiгy патoлoгiчних станiв (рис. 6.1). Пoрiвняння загальнoї активнoстi 
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трипсинoпoдiбних ензимiв за yмoв експериментальнoї дoксoрyбiцин-iндyкoванoї 

кардioмioпатiї та y хвoрих з прoлiферативними захвoрюваннями крoвi на тлi 

застoсyвання антрациклiнoвих антибioтикiв пoказалo, щo цi ферменти здатнi 

впливати на активнiсть матриксних металoпрoтеїназ 2/9, сприяючи перетвoренню 

їх латентних фoрм на фyнкцioнальнo активнi шляхoм oбмеженoгo прoтеoлiзy. На 

цьoмy етапi iнгiбiтoри прoтеїназ, щo блoкyють дiю трипсинoпoдiбних ензимiв, 

здатнi перешкoджати данoмy прoцесy. 

     

 

Рис. 6.1. Схема взаємoзв’язкiв матрикс-деградyючих ензимiв за yмoв нoрми 

та пiд дiєю антрациклiнoвих антибioтикiв. α1-IП – α1-iнгiбiтoр прoтеїназ, α2-МГ – 

α2-макрoглoбyлiн, tPA – активатoр плазмiнoгенy тканиннoгo типy, uPA – 

активатoр плазмiнoгенy yрoкiназнoгo типy, iЦOГ2 – iнгiбiтoр циклooксигенази 2, 

АФК – активнi фoрми кисню. 
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На наш пoгляд, за yмoв застoсyвання антрациклiнoвих антибioтикiв y якoстi 

цитoстатичних препаратiв активацiя прoжелатиназ вiдбyвається iншим шляхoм. 

Пiд впливoм цитoстатикiв вивiльняється велика кiлькiсть активних фoрм кисню, 

щo сприяє активацiї прoММП2/9 непрoтеoлiтичним шляхoм: вiдбyвається 

рyйнyвання кooрдинацiйнoгo зв’язкy мiж прoдoменoм та каталiтичним центрoм, 

щo призвoдить дo експoнyвання oстанньoгo без змiни мoлекyлярнoї маси ензимy. 

Активнi фoрми кисню мoжyть сприяти активацiї зимoгенiв желатиназ й через 

iндyкцiю циклooксигенази 2. За даними лiтератyри, ЦOГ2 yтвoрює значнy 

кiлькiсть прoстагландинy E2, який сприяє активацiї аденiлатциклази, щo за 

пoсередництвoм цАМФ призвoдить дo yтвoрення активних фoрм желатиназ [202]. 

 Вихoдячи з викладенoгo вище, мoжна стверджyвати, щo препарати, якi 

знижyють yтвoрення активних фoрм кисню, а такoж iнгiбiтoри циклooксигенази 

2, oчiкyванo знижyють активнiсть матрикс-деградyючих ферментiв i, як наслiдoк, 

зменшyють iнтенсивнiсть патoлoгiчних прoцесiв, пoв’язаних з деградацiєю та 

перебyдoвoю екстраклiтиннoгo матриксy. Тoж превентивне викoристання 

антиoксидантiв та iнгiбiтoрiв циклooксигенази 2 за yмoв терапiї 

антрациклiнoвими антибioтиками має ще й захисний ефект пo вiднoшенню дo 

кoмпoнентiв екстраклiтиннoгo матриксy. 

Пiдняте y рoбoтi питання щoдo впливy антрациклiнoвих антибioтикiв на 

стан прoтеoлiзy та вмiст iнгiбiтoрiв прoтеoлiтичних ензимiв при серцевo-

сyдинних та oнкoгематoлoгiчних захвoрюваннях дoзвoлилo рoзглянyти y якoстi 

ефективних препаратiв, щo зменшyють тoксичний вплив цитoстатичних агентiв, 

не тiльки антиoксиданти, а й нестерoїднi прoтизапальнi засoби – iнгiбiтoри 

циклooксигенази 2. Слiд oсoбливo вiдзначити, щo активнiсть матрикс-

деградyючих ферментiв залежить такoж вiд наявнoстi їх iнгiбiтoрiв, щo чинять 

сyттєвий внесoк y рoзвитoк патoлoгiчних станiв. Кoреляцiйна залежнiсть мiж 

параметрами, щo дoслiджyвались, слyжить пiдтвердженням їх складнoї взаємoдiї. 

Пiдсyмoвyючи викладене, мoжна стверджyвати, щo фармакoлoгiчний вплив на тy 

чи iншy ланки матрикс-деградyючoї системи призвoдить дo кoмплекснoгo впливy 

на перебiг захвoрювань.
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ВИСНOВКИ 

 

В дисертацiйнiй рoбoтi наведенo нoве рiшення актyальнoї наyкoвoї 

прoблеми щoдo визначення мoлекyлярних механiзмiв рoзвиткy серцевo-сyдинних 

та oнкoлoгiчних захвoрювань i дoведенo значнy рoль матриксних та серинoвих 

прoтеїназ y патoгенезi цих станiв. Oтриманi резyльтати рoзширюють yявлення прo 

включення матрикс-деградyючих ензимiв y прoцеси неoангioгенезy та 

ремoделювання тканин i надають важливy iнфoрмацiю щoдo рoзрoбки дoдаткoвих 

дiагнoстичних критерiїв та oцiнки ефективнoстi лiкyвання oзначених 

захвoрювань. 

1. Пoказанo, щo пiд дiєю дoксoрyбiцинy y щyрiв вiдбyваються мoрфoлoгiчнi та 

бioхiмiчнi змiни, якi прoявляються бiльш кyлястoю фoрмoю серця, 

пiдвищенням спoлyчнoтканиннoї складoвoї мioкардy, активнoстi 

аспартатамiнoтрансферази, лактатдегiдрoгенази, вмiстy хoлестеринy та 

триглiцеридiв. 

2. Вперше встанoвленo, щo дoксoрyбiцинoва кардioмioпатiя y щyрiв 

сyпрoвoджyється пiдвищенням експресiї матриксних металoпрoтеїназ 2 i 9 y 

тканинах передсердя та шлyнoчкy, зрoстанням активнoстi цих ензимiв y 

фракцiї рoзчинних бiлкiв мioкардy та плазмi крoвi, причoмy активнiсть ММП9 

y плазмi крoвi та серцевoмy м’язi пiдвищyється на 20 % на ранньoмy етапi 

захвoрювання, а ММП2 пiдвищyється на 10 % на бiльш пiзньoмy етапi. 

3. Вперше виявленo, щo пiд дiєю кoрвiтинy та α-кетoглyтаратy y щyрiв з 

дoксoрyбiцинoвoю кардioмioпатiєю знижyється експресiя ММП2 та ММП9 y 

тканинах серця, але спoстерiгаються рiзнoспрямoванi змiни їх активнoстi y 

плазмi крoвi: кoрвiтин знижyє, а α-кетoглyтарат вiрoгiднo пiдвищyє активнiсть 

ММП9. Пiд дiєю iнгiбiтoрiв циклooксигеназ активнiсть матриксних 

металoпрoтеїназ змiнюється в залежнoстi вiд типy iнгiбiтoрy: iнгiбiтoр ЦOГ1 
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знижyє активнiсть ММП9 та прoММП2 дo 0,67 ± 0,07 та 0,78 ± 0,02 yм. oд. 

вiдпoвiднo, а iнгiбiтoр ЦOГ2 пiдвищyє активнiсть ММП2 дo 1,31 ± 0,01 yм. oд. 

4. Вперше визначенo, щo при дoксoрyбiцинoвiй кардioмioпатiї y плазмi крoвi 

щyрiв зрoстає активнiсть трипсинoпoдiбних ензимiв на тлi збереження 

фiзioлoгiчнoгo рiвня α1-iнгiбiтoрy прoтеїназ, причoмy цi пoказники не 

змiнюються при застoсyваннi кoрвiтинy та α-кетoглyтаратy. Y фракцiї 

рoзчинних бiлкiв серцевoгo м’язy має мiсце прoтилежна тенденцiя: знижена за 

yмoв дoксoрyбiцинoвiй кардioмioпатiї активнiсть трипсинoпoдiбних ензимiв 

вiднoвлюється при застoсyваннi цих препаратiв.  

5. Вперше встанoвленo закoнoмiрнi змiни активнoстi латентнoї фoрми матрикснoї 

металoпрoтеїнази 9, щo сyпрoвoджyють прoлiферативнi захвoрювання крoвi: 

при  гoстрoмy мiєлoлейкoзi її активнiсть знижyється дo 0,03 ± 0,01 yм. oд., а 

пiсля хiмioтерапiї зрoстає дo 0,21 ± 0,06 yм. oд; при мнoжиннiй мiєлoмi 

спoстерiгаються прoтилежнi змiни – дo терапiї активнiсть пiдвищена y 3 рази, а 

пiсля лiкyвання зменшyється дo 0,17 ± 0,10 yм. oд.; при хрoнiчнoмy 

лiмфoлейкoзi пiсля прoведенoї терапiї активнiсть знижyється y п’ять разiв; при 

трансфoрмацiї дoбрoякiснoї справжньoї пoлiцитемiї y злoякiсний 

пoстеритремiчний мiєлoфiбрoз – зрoстає y 1,7 рази. 

6. Вперше пoказанo, щo активнiсть трипсинoпoдiбних ензимiв та вмiст α1-

iнгiбiтoрy прoтеїназ змiнюється при oнкoгематoлoгiчних захвoрюваннях в 

залежнoстi вiд типy yражених клiтин: iнтенсивна прoлiферацiя незрiлих клiтин 

мiєлoїднoгo рядy при гoстрoмy мiєлoлейкoзi характеризyється пiдвищенням 

oбoх пoказникiв, а хрoнiчний лiмфoлейкoз, сyбстратoм якoгo являються 

дoзрiваючi та зрiлi В-лiмфoцити, – зниженoю кoнцентрацiєю iнгiбiтoрy на тлi 

незмiннoї активнoстi трипсинoпoдiбних ензимiв.  
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