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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ 

АГ  артеріальна гіпертензія ДНЗТ діалізна нирковозамісна 

терапія 

АГАТ L- аргінін: гліцин 

амідінотрансфераза 

ДНФГ 

ДНФГп 

динітрофенілгідразин 

ДНФГ-продукти 

АМК активні метаболіти кисню ДУН діабетогенне ураження нирок 

АОЗ антиоксидантний захист ЕО ензимне окислення 

АОЄ антиоксидантна ємність -е в еритроцитах 

АОС антиоксидантна система ІЛ Інтерлейкін 

АПФ ангіотензинперетворювальний 

фермент 

ІІЗН імуно-індуковане запалення 

нирок 

БОЗП батеріально-обумовлене 

запалення нирок 

ІО 

 ІОС 

індекс оксидації  

індекс оксидативного стресу 

ВРО вільнорадикальне окислення ІРЕМ індекс резистентності 

еритроцитарних мембран  

ВФН водовидільна функція нирок ІФНγ  γ-інтерферон  

г- гострий, гостре КГП карбонільні групи протеїнів 

ГГТ γ-глутаматтрансфераза КО коефіцієнт оксидації 

ГД гемодіаліз ЛОГ ліпоксигеназа 

ГДФ гемодіафільтрація М моль 

ГЛ глутатіон МДА малоновий діальдегід 

ГН гломерулонефрит МІОП металіндуковане окиснення 

протеїнів 

ГП глутатіонпероксидаза МХП моноцитарний хемотаксичний 

протеїн 

ГР глутатіонредуктаза НАГ N-ацетил-β-Д-глюкозамінідаза 

ГУН гломерулярне ураження нирок НЕО неензимне окислення 

ДД добовий діурез НС нефротичний синдром 
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НУН негломерулярні ураження 

нирок 

ФН фібронектин 

О/А оксидантно-антиоксидантний ФНП фактор некрозу пухлин 

ОМП окисна модифікація протеїнів ЦД цукровий діабет 

ОП оксидативні процеси ЦОГ циклооксигеназа 

ПД перитонеальний діаліз ЦП церулоплазмін 

ПЕМ проникність мембран 

еритроцитів 

ЦС цистатин С 

ПЕФН порушення екскреторної 

функції нирок 

ШКФ швидкість клубочкової 

фільтрації 

ПН пієлонефрит х- хронічний, хронічне 

ПОЛ перекисне окислення ліпідів ХС харчовий статус 

ПР перекисна резистентність  ХХН хронічна хвороба нирок 

Р-н розчин CD кластери диференціювання 

-с в сироватці крові Іg імуноглобулін 

СОД супероксиддисмутаза Hb гемоглобін 

СПАе 

 

сумарна пероксидазна 

активність еритроцитів 

NGAL neutrophil gelatinase-associated 

lipocalin  

СРП С-реактивний протеїн NO  оксид азоту 

ст стадія NOS синтаза оксиду азоту 

TAС Тотальний антиоксидантний 

статус 

iNOS 

еNOS 

індуцибельна  NOS 

ендотеліальна NOS 

ТБК 

ТБКАП 

тіобарбітурова кислота  

ТБК-активні продукти 

SD середнє квадратичне 

відхилення 

ТР трансферин r критерій кореляції  

ТФ токоферол SH сульфгідрильні групи 

ТФР трансформівний фактор росту β-Гал  β-галактозидаза 
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ВСТУП 

Актуальність теми. Останнім часом значна увага дослідників прикута до 

вивчення механізмів розвитку оксидативного стресу (ОС) і його ролі у 

формуванні та прогресуванні патології органів [66, 69, 112, 182, 194, 212, 284]. 

Важливим аспектом цієї багатогранної медико-біологічної проблеми є 

встановлення органоспецифічних механізмів розвитку ОС, зокрема у пацієнтів з 

хворобами нирок і визначення шляхів їх корекції [272, 311, 332, 370, 421, 429].  

Запальні хвороби нирок належать до найпоширеніших захворювань 

людини [66; 70, 142]. У розвитку більшості патофізіологічних процесів, що 

супроводжуються запальними реакціями, першочергову роль у пошкодженні 

клітин та тканин відіграють активні метаболіти  кисню (АМК), що генеруються 

фагоцитами у вогнищі запалення [123]. На сьогодні сформоване досить цілісне 

уявлення щодо механізмів розвитку бактеріально-обумовленого (БОЗН) та 

імуно-індукованого запалення нирок (ІІЗН) [7, 45, 67, 138, 142, 150]. Показано, 

що БОЗН реалізується внаслідок прямої дії інфекційного збудника, а ІІЗН 

індукують імунні клітини [70, 102, 141, 147, 156, 166, 186], що призводить до 

ушкодження клітин коркового та мозкового шарів нирок [25, 104, 156, 192]. 

Хронізація запалення нирок реалізується через деструкцію біомембран, 

гіперактивацією фосфоліпаз та подальшим розвитком ОС у клітинах нирок [45, 

78, 84, 93, 150]. Тривалий перебіг хвороб нирок призводить до зниження функцій 

нирок внаслідок тубулоінтерстиціального ураження [70]. Однією з причин 

хронізації є зниження резистентності імунної системи та ОС [154].  

Як науковий, так і практичний інтерес представляє вивчення взаємозв’язку 

між показниками  інтенсивності процесів перекисного окислення ліпідів (ПОЛ), 

окисної модифікації протеїнів (ОМП), системи антиоксидантного захисту (АОЗ) 

і продукції прозапальних інтерлейкінів, які утворюються у відповідь на 

активацію оксидативних процесів (ОП), у разі розвитку БОЗН чи ІІЗН [222, 227, 

253, 256, 331, 367, 413, 443].  

Також на сьогодні актуальним залишається дослідження взаємозв’язку ОС 

з функціями нирок (екскреторною, інкреторною, гомеостатичною, метаболічною, 
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ендокринною та водовидільною (ВФН)), оскільки нирки беруть участь у 

метаболізмі деяких важливих біологічно активних речовин, здійсненні 

фізіологічних функцій нирок, внаслідок чого утворюються АМК [51, 93, 289, 

192, 218, 245, 271, 294, 298, 386,].  

Разом з вивченням механізмів розвитку ОС у хворих з запальними 

хворобами нирок важливим практичним завданням є пошук нових 

фармакологічних засобів, які здатні  знизити інтенсивність ОС, як у разі БОЗН, 

так і ІІЗН. При цьому способи моделювання in vitro впливу фармакологічних 

засобів на ОС до застосування хворому є перспективними.  

 Загалом результати аналізу джерел літератури обґрунтовують необхідність 

поглибленого вивчення ОС як важливої складової рецидивів та прогресування 

імуно- або/і бактеріально-опосередкованого запалення нирок. Не встановлена 

діагностична значущість показників ОС та антиоксидантної системи (АОС) як 

критеріїв прогресування хвороб нирок та оцінки ефективності лікування. 

Важливим є вивчення механізмів та особливостей інтенсифікації ОС, що лежать 

в основі найпоширеніших хвороб нирок, таких як гломерулонефрит (ГН), 

пієлонефрит (ПН), діабетична нефропатія (ДН) з урахуванням етіології запалення 

та стадії порушення функції нирок. Досі не розроблено чіткі рекомендації щодо 

можливості використання фармакологічних препаратів для корекції 

оксидантно/антиоксидантного (О/А) дисбалансу в крові у хворих залежно від 

етіології запального процесу в нирках. Необхідним є створення рекомендацій 

щодо використання фармакологічних препаратів для корекції 

оксидантно/антиоксидантного (О/А) дисбалансу крові у хворих залежно від 

варіанту запального процесу в нирках. 

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертаційну роботу виконано у Державній установі «Інститут нефрології 

НАМН України» у рамках науково-дослідних тем «Етіозалежні механізми 

формування інфекцій сечової системи, їх топічна діагностика, лікування та 

профілактика» (№ д/р 0104V000341), «Вивчити особливості порушень 

міжклітинної кооперації та визначити доцільність імунокорекції для підвищення 
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ефективності лікування хворих на хронічний пієлонефрит» (№ д/р 0110U002018), 

«Вивчити особливості етіо- та імуногенезу рецидивуючої інфекції сечової 

системи та створити нові способи її профілактики» (№ д/р 0113U001201), 

"Вивчити роль факторів міжклітинної взаємодії в прогресуванні хронічного 

гломерулонефриту, діабетичної нефропатії" (№ д/р 0107U000278) та "Вивчити 

хронічне запалення у хворих, які лікуються програмним гемодіалізом, та 

фактори, що впливають на нього, розробити медикаментозні підходи, що 

впливають на нього" (№ д/р 0107U000276), «Розробити підходи до 

диференційованої терапії гострого та хронічного пієлонефриту у дітей» (№ д/р 

0111U002034), «Вивчити основні складові прогресування хронічного 

гломерулонефриту у дітей» (№ д/р 0111U002033). 

Мета та задачі дослідження – Вивчити механізми розвитку ОС у хворих з 

бактеріально-обумовленим або імуно-індукованим запаленням нирок та 

обґрунтувати  шляхи його фармакологічної корекції. 

Відповідно до мети були поставлені наступні задачі: 

1. Визначити особливості розвитку ОС у хворих з імуно-індукованим або 

бактеріально-обумовленим запаленням нирок. 

2. Вивчити основні шляхи активації та розвитку процесів оксидації ліпідів 

та протеїнів залежно від етіології запального процесу нирок на моделях  in vitro.  

3. Дослідити взаємозв’язок маркерів ОС з рівнем про- та протизапальних 

цитокінів, концентрацією специфічних запальних протеїнів, активністю 

реноспецифічних ензимів у крові та сечі у хворих з БОЗН або ІІЗН. 

4. Схарактеризувати вікові особливості інтенсивності ОС у хворих БОЗН чи 

ІІЗН. 

5. Вивчити особливості інтенсифікації  ОС залежно від порушення функцій 

нирок. 

6. Обґрунтувати доцільність використання антиоксидантних препаратів для 

корекції ОС з урахуванням етіології захворювань та порушення функцій нирок. 
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7. Оцінити можливості використання показників ОС для прогнозування 

перебігу ХХН та ефективності корекції О/А дисбалансу. 

Об'єкт дослідження – механізми розвитку ОС у хворих з запальними 

процесами в нирках. 

Предмет  дослідження – процеси оксидації ліпідів та протеїнів, параметри 

системи АОЗ, активність органоспецифічних маркерів, рівень запальних 

протеїнів,  стан загального та місцевого імунітету. 

Матеріал для дослідження : кров та сеча 814 пацієнтів з бактеріально-

обумовленим чи імуно-індукованим запаленням нирок. Отриманий біологічний 

матеріал досліджувався у лабораторії біохімії, у клініко-діагностичній 

лабораторії, лабораторіях мікробіології та імунології Державної установи 

«Інститут нефрології НАМН України».  

Методи дослідження. В роботі були застосовані біохімічні, клініко-

лабораторні, імунологічні та статистичні методи досліджень. Біохімічні 

дослідження включали визначення інтенсивності ВРО, що оцінювалась шляхом 

визначення концентрації в крові тіобарбітурово-активних продуктів (ТБКАП), 

малонового діальдегіду (МДА), карбонільних груп протеїнів (КГП), активності 

NO-синтаз (ЕС 1.14.13.39, NOS). АОЗ крові оцінювали за визначенням в 

сироватці крові концентрації церулоплазміну (ЦП), трансферину (ТР), 

сульфгідрильних груп (SH), аргініну, активності каталази, в еритроцитах 

визначали активність глутатіонредуктази (ЕС 1.6.4.2, ГР), глутатіонпероксидази 

(ЕС 1.11.1.9, ГП), сумарної пероксидазної активності (СПАе). Резистентність 

еритроцитів оцінювали за показниками перекисної резистентності (ПР) та 

проникності еритроцитарних мембран (ПЕМ). Функціональний стан нирок та 

залучення їх у патологічний процес оцінювали за активністю у крові та сечі 

реноспецифічної аргінін:гліцин амідінотрансферази (ЕС 2.1.4.1., АГАТ), а також 

активністю N-ацетил-β-Д-глюкозоамінідази (ЕС 3.2.1.30, НАГ), β-галактазидази 

(ЕС 3.2.1.23, β-Гал) та γ-глутаматтрансферази (ГГТ) у сечі. Про активність 

запального процесу судили по визначенню у крові та сечі концентрації 

фібронектину (ФН), цистатину С (ЦС), С-реактивного протеїну (СРП). Крім того, 
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визначали екскрецію МДА, ліпопротеїдів, ТР з сечею та пероксидазну активність 

сечі та активністю ангіотензинперетворювального ферменту (АПФ) у крові .  

Клітинну ланку імунітету характеризували за популяційним складом  

циркулюючих лімфоцитів CD3
+
, CD4

+
, CD8

+
, CD19

+
, CD22

+
 та СD119

+
. 

Визначали концентрацію імуноглобулінів (Іg) класів A, G, M, імунних 

комплексів, кількість фагоцитуючих клітин та їх активність. Досліджували рівні 

ІЛ-1, -4, -6, -8, -10, -17,-18,-23, фактору некрозу пухлин (ФНПα) і 

трансформівного фактору росту (ТФРβ), інтерферону γ (ІФН-γ) у сироватці крові 

та у сечі.  

Всі дослідження виконані із дотриманням положень Конвенції Ради 

Європи про права людини та біомедицину і рекомендацій Комітету з біоетики 

при Президії НАМН України (Київ 2014, 2016). 

Наукова новизна одержаних результатів. В результаті проведення 

комплексного дослідження процесів оксидації ліпідів і протеїнів, системи АОЗ, 

цитокінової ланки імунітету та маркерів запалення отримано нові дані щодо 

тригерної ролі ОС у прогресуванні БОЗН або ІІЗН. 

Вперше показано, що інтенсивність ОС зумовлена змінами в сироватці крові 

концентрації ЦПс і ТРс: у разі гострого запалення спостерігається підвищення 

концентрації ЦПс та ТРс крові на тлі високої активності процесів оксидації та 

підвищеної концентрації цитокінів, а у разі його хронізації - концентрація ЦПс та 

ТРс знижується.   

Вперше продемонстровано зв’язок між інтенсивністю ОС та 

рецидивуванням ПН і визначена роль ОС у формуванні фіброзу структур нирок.  

Вперше доведено зв’язок між інтенсивністю ОС та активністю АПФ у крові 

у хворих на ПН.  Вперше визначено, що рецидивуючий перебіг ПН (порівняно зі 

спорадчим) супроводжується вірогідними підвищенням інтенсивності ОС, що 

корелювало зі зростанням концентрації в крові та сечі ЦС, ФН та СРП й 

активності реноспецифічних  ензимів та концентрації прозапальних цитокінів ІЛ-

1β, ІЛ-8 та ТФРβ у крові. 
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Вперше розроблені методики прогнозування ефективності фармакологічних 

препаратів in vitro, що дозволяє індивідуалізувати корекцію О/А балансу у 

пацієнтів з запальними хворобами нирок.  

Підтверджено існуючу концепцію щодо залежності інтенсивності ОС у 

хворих з діабетогенним ураженням нирок від типу цукрового діабету (ЦД)  та її 

ступеня ушкодження нирок.  

Розширено існуючі уявлення щодо вікових особливостей інтенсифікації ОС 

залежно від етіології запального процесу: у разі бактеріально-обумовленого чи 

імуно-індукованого запалення найнижча інтенсивність ОС характерна для 

пацієнтів дитячого віку, а у дорослих -  найвища активність ПОЛ та ОМП у віці 

43-60 р.. 

Розширено уявлення щодо ролі ОС у прогресуванні хронічної хвороби 

нирок (ХХН) та виявлено особливості його інтенсифікації залежно від 

порушення функцій нирок. 

Подальший розвиток отримало дослідження взаємозв’язків маркерів ОС і 

запалення з показниками цитокінової ланки імунітету залежно від резидуальної 

функції, харчового статусу (ХС) та виду застосованої нирковозамісної терапії.  

Практичне значення одержаних результатів. Доведено інформативність 

та доцільність використання показників індексу ОС (ІОС), ЦП та ТР, визначення 

АГАТ, НАГ та ß-Гал як критеріїв ураження паренхіми нирок для 

диференціальної діагностики запального процесу, що дозволяє призначати 

адекватне лікування запальних захворювань нирок і підвищити його 

ефективність.  

Втілено в клінічну практику спосіб топічної диференціальної діагностики 

ураження нирок та сечового міхура у хворих на ПН та цистит за допомогою 

визначення рівня АГАТ у крові та сечі (Додаток 3 - патент на корисну модель 

UA № 70924) та спосіб використання показників активності НАГ та ß Гал у сечі 

дітей для прогнозування перебігу та розвитку ХХН, обумовленої ГН (Додаток 4- 

патент на винахід № 96065). Запропоновано використання ІОС як предиктора 

розвитку рецидивуючого перебігу ПН (Додаток 5 патент на винахід UA № 
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105447), використання інтегрального показника індексу оксидації для оцінки 

активності ОС в клінічній практиці та для оцінки антиоксидантної дії 

застосованих лікарських засобів (Додатки: 6 - патент на винахід UA № 102192, 7, 

8 та 9 - патенти на корисну модель UA № 76917, UA № 81807 та UA № 82540), 

застосування індексу ЦП/ТР для оцінки адекватності процедур діалізної 

нирковозамісної терапії (додаток 10- патент на корисну модель № 58034). 

Запропоновано шляхи корекції О/А дисбалансу та ОС у хворих на хПН при 

застосуванні препаратів Галавіт, Протефлазід, Нуклеїнат та Ліпін, що знижують 

інтенсивність ОС та підвищують ефективність лікування, попереджаючи та/або 

гальмуючи розвиток рецидивів. Використання препаратів Ліпін та Корвітин у 

хворих на ХХН III ст дозволяє знизити темпи прогресування захворювання. 

Використання α-ліпоєвої кислоти у хворих на ХХН V ст сприяє зниженню 

інтенсивності ОС у крові.  

Показана ефективність застосування аргініну гідрохлориду, глутатіону 

(ГЛ) відновленого, ТР, ТФ, Ліпіну та Нуклеїнату в експерименті in vitro на 

моделях  процесів оксидації ліпідів та протеїнів та можливість використання цих 

методик для прогнозування ефективності застосування цих препаратів в 

клінічній практиці.  

Впровадження в практику результатів дослідження. За результатами 

дослідження видано методичні рекомендації та інформаційний лист. Результати 

дисертаційного дослідження впроваджено у лікувально-діагностичний процес 

Київського міського науково-практичного центру нефрології та гемодіалізу, 

відділ трансплантації нирки Державної установи «Національний інститут хірургії 

та  транспланталогії» ім. О.О. Шалімова НАМН України», Діалізного медичного 

центру ТОВ "Фрезеніус Медикал Кер Україна", у навчальний процес на кафедрі 

внутрішньої медицини Вінницького національного медичного університету ім. 

М.І. Пирогова, у навчальний процес на кафедрах патологічної фізіології та 

біохімії Івано-Франківського національного медичного університету. 

Особистий внесок здобувача. Автором запропоновано ідею 

дисертаційного дослідження та проведено інформаційний пошук з досліджуваної 
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проблеми. Разом з науковими консультантами сформульовано мету і завдання 

дослідження. Автором самостійно визначено об’єм, методи дослідження та групи 

хворих; розроблено програми дослідження. У статях та патентах, опублікованих 

у співавторстві, наукові ідеї і основна частина біохімічних досліджень, аналіз 

отриманих результатів належать здобувачеві. Автор висловлює щиру подяку 

керівникам структурних підрозділів ДУ «Інститут нефрології НАМНУ» та 

співробітникам за допомогу у підборі хворих, які брали участь у дослідженні, 

клінічному їх обстеження та проведенні лікування.  

Апробація результатів дослідження. Основні наукові положення 

дисертаційної роботи були представлені в доповідях на науково-практичних 

форумах: на Х та ХІ Українських біохімічних конгресах (Одеса, 2010; Київ, 

2014), VI та V Національних конгресах патофізіологів України (Ялта, 2012; 

Харків, 2016), ІІІ та IV Національному з’їзді фармакологів України (Одеса, 2006; 

Київ, 2011), III та IV міжнародних медичних конгресах “Впровадження сучасних 

досягнень медичної науки в практику охорони здоров'я України (Київ, 2014, 

2015, 2016), XLI Congress of the European Renal Association European Dialysis and 

Transplant Association» (Lisbon, Portugal, 2004); XLIII ERA-EDTA Congress 

(Glasgo, UK, 2006), XLVIII ERA-EDTA Congress, (Prague, Czech Republic, 2011), 

51th ERA-EDTA Congress (Amsteredam, Netherlands, 2014), 53rd ERA-EDTA 

Congress (Vienna, Ausria, 2016), ISN Forefonts 2014 “Intrinsic Regulation of Kidney 

Function” (Charleston SC, USA, 2014), ISN Forefronts 2011 “Proteinuria: from 

glomerular filtration to tubular handling” (Aarhus, Denmark, 2011); ISN Nexus 

Simposium of Fibrosis and Kidney (Geneva, Switzerland, 2010), IV Національному 

з’їзді нефрологів України (Київ, 2013); ХII-ХV Українській науково-практичній 

конференції з актуальних питань клінічної і лабораторної імунології, алергології 

та імунореабілітації (Київ, 2010-1013); IV Конгрессе ассоциации нефрологов 

новых независимых государств (Минск, Беларусь 2016), IX конгресі патологів 

України «Актуальні проблеми патології» (Луганск, 2013), 7-th Lviv-Lublin 

conference of Experimental and Clinical Biochemistry (Lviv, 2013).  
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Публікації. За темою дисертаційного дослідження опубліковано 30 статей 

у спеціалізованих фахових виданнях (6 з яких входять до наукометричних баз 

даних, 6 статей одноосібних), 17 робіт апробаційного характеру (тези доповідей 

на конференціях), 8 статей, які додатково відображають результати наукових 

досліджень; одержано 3 деклараційних патенти на винахід, 10 патентів на 

корисну модель, видано методичні рекомендації та інформаційні листи МОЗ 

України.  

Структура та обсяг дисертації. Дисертація викладена українською мовою 

на 360 сторінках тексту і складається зі вступу, 10 розділів (зокрема з огляду 

літератури, матеріалів і методів дослідження, 8 розділів власних досліджень), 

аналізу та узагальнення результатів досліджень, висновків, списку використаних 

літературних джерел, котрий містить 462 найменування (187 кирилицею і 275 

латиницею)  та додатків. Роботу ілюстровано 68 таблицями та 38 рисунками. 
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РОЗДІЛ 1 

СУЧАСНЕ УЯВЛЕННЯ ПРО ОКСИДАТИВНИЙ СТРЕС ПРИ 

ПАТОЛОГІЯХ (СТАН ПРОБЛЕМИ) 

  

1.1. Механізми та особливості розвитку оксидативного стресу при 

запаленні 

 

На сьогодні досить поглиблено вивчаються в організмі людини окисно-

відновні процеси й вільнорадикальне окислення (ВРО), котрі відіграють важливу  

роль в обміні речовин і складають частину будь-якої ланки метаболізму. Ці 

процеси контролюються різними регуляторними системами, що підтримують 

О/А баланс [52, 119, 285]. Збалансованість цих процесів в клітині складає єдину 

систему підтримки окисного гомеостазу, стабільність якого забезпечується 

адекватною дією антиоксидантних факторів, оксигеназних та оксидазних реакцій, 

рівновагою між швидкістю процесів окиснення та активністю АОЗ. Порушення 

балансу між цими процесами у бік надлишкового утворення ними АМК є 

основою розвитку в організмі людини ОС [104, 148, 252, 414]. 

За нормальних фізіологічних умов АМК виробляються в чисельних 

фізіологічних реакціях: у реакціях одноелектронного відновлення атомів кисню 

за допомогою дегідрогеназ, коферменту НАДН, цитохромів в процесі транспорту 

електронів по дихальному ланцюгу мітохондрій та в редокс-системі 

ендоплазматичного ретикулуму, за умов аутоокислення НАДФН, ГЛ, флавінів, 

аскорбату, окислювальних реакцій за участі цитохромів B5
 та Р-450, під час 

біосинтезу простагландинів та лейкотрієнів з арахідонової кислоти, при 

аутооксидації поліненасичених жирних кислот, в реакціях, що каталізуються 

НАДФ-цитохром Р-450-редуктазою, ксантиноксидазою та мієлопероксидазою [18, 

52, 100, 119, 170]. Генерація супероксидного радикалу (О2
-
) в дихальному 

ланцюзі відбувається на ділянці між сукцинатдегідрогеназою та цитохромом В 

[104]. Пряме утворення Н2О2 відбувається в процесі окисного дезамінування 
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моноамінів. У цитозолі клітини АМК виробляються переважно в результаті 

аутоокислення ензимів. Усі АМК мають високу токсичність до клітин, що 

визначається рівнями їх хімічної активності [52, 119, 170, 414]. 

Показано також, що утворення АМК відбувається в чисельних оксидазних 

реакціях. Усі ензими, що відновлюють кисень, є металопротеїнами з іонами 

металів змінної валентності в активному центрі, що, у свою чергу, є джерелом 

електронів [18, 123, 414, 430]. Крім того, самі металопротеїни здатні генерувати 

АМК. Так, при незначному порушенні структури гемоглобіну (Hb) змінюється 

регуляція вмісту Fe
2+

, що призводить до окислення Fe
2+

до Fe
3+ 

і з втратою 

здатності до транспортування кисню, при переході окси-Hb в мет-Hb 

відбувається утворення О2
-
 [135, 293, 374].  

Ще одним важливим джерелом утворення АМК є фагоцитуючі клітини 

крові й тканин: нейтрофіли, моноцити, еозинофіли, базофіли, макрофаги. 

Здатність цих клітин генерувати АМК зумовлює їх бактерицидну та 

цитотоксичну функції [123, 213]. Встановлено, що в нейтрофілах до 90%, а в 

моноцитах до 30% спожитого кисню йде на утворення АМК [52, 119, 259, 428]. 

 Серед найбільш досліджених АМК, що генеруються фагоцитами або 

лімфоцитами, особливої уваги приділяють О2
-
 [104, 290], у разі протонування 

якого утворюється пергідроксильний радикал, що безпосередньо реагує з 

ненасиченими жирними кислотами з утворенням гідропероксидів [18, 430]. 

Одним з найсильніших окисників вважається також гідроксильний радикал, що 

утворюється в реакціях Хабера-Вейса, Фентона та А.Н. Осипова ([18, 44]. З 

одного боку, всі ці реакції необхідні для нормальної життєдіяльності клітин 

організму, з іншого – у випадку  їх не контрольованості утворюються АМК [18, 

23, 52, 119]. Одним з хімічно стійких АМК є Н2О2, що продукується клітинами, 

які містять ксантиноксидазу [442], супероксиддисмутазу (СОД), 

глюкозооксидозу, уратоксидазу [104, 170]. За низьких концентрацій Н2О2 

активує К+ канали плазматичних мембран, посилюючи ОС нейтрофілів і 

макрофагів у відповідь на хемотаксичний пептид [23], впливаючи на 

циклооксигеназу (ЦОГ) епітеліальних клітин і тромбоцитів, секрецію 
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простагландинів [65]. До того ж, бере участь у синтезі тиреоїдних гормонів і 

агрегації тромбоцитів, стимулює адгезію лейкоцитів до ендотелію, гідроліз 

фосфоліпідів, активацію протеїнази С та фосфоліпаз [65, 104, 119]. Гіпогалоїди, 

що утворюються в результаті реакції Н2О2 з галоїдами під впливом 

мієлопероксидази та пероксидази еозинофілів, здатні інгібувати α1-антитрипсин, 

активуючи протеоліз, колагеназу, зумовлюючи руйнування екстрацелюлярного 

матриксу в місцях запалення. Також вони здатні окислювати лейкотрієни, 

імуноглобуліни, альбумін та декарбоксилювати λ-амінокислоти в альдегіди та 

галогенувати тирозин, аденозин чи НАД. Гіпохлорна кислота бере участь у 

кінцевих стадіях фагоцитозу, а також мобілізує цинк із металопротеїнів у 

вогнищах запалення [29, 119, 388, 389]. 

Особливої уваги в даний час приділяють дослідженням ролі оксиду азоту 

(NO), що синтезується з аргініну нітратсинтазою (NOS, ЕС 1.14.13.39) та виконує 

роль біологічного медіатора в багатьох фізіологічних процесах, у тому числі й 

розвитку ОС [26, 64, 126, 134, 225]. Оксид азоту також є вазодилататором, 

дезагрегантом, цитотоксином, регулює тромбоутворення й адгезію тромбоцитів, 

є внутрішньоклітинним месенджером, що забезпечує виділення нейромедіаторів 

[104, 125, 325, 330, 385, 389]. У разі взаємодії NO з киснем утворюється 

пероксинітрит, що має бактерицидні властивості [170, 385]. Бактерицидна або 

цитотоксична дія NO залежить від утворення нітриту і нітрату: показано, що їх 

токсичність щодо бактерії E. coli зростає при низьких рН і за присутності Н2О2 і 

мієлопероксидази [65, 123]. Щодо пероксинітриту, то він бере участь в 

нітруванні залишків тирозину в молекулах протеїнів, ініціює ПОЛ, інактивує 

аконітазу, пригнічує транспорт електронів в мітохондріях, окислення тіолів [42, 

80, 104]; він також здатний пошкоджувати епітелій [121] та викликати спазм 

судин і підвищення тиску [316]; а впливаючи на плазму крові, призводить до 

швидкого окислення аскорбінової та сечової кислот [52, 172, 389]. 

Продемонстровано також, що пероксинітрит стимулює проколагеназу 

нейтрофілів людини (матричну металопротеїназу-8), що відіграє особливо 
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важливу роль в руйнуванні тканин [23]. Як в нормі, так і з розвитком запалення 

чи інфекції він активує ліпоксигеназу (ЛОГ) та інактивує α1-протеазу [65, 103]. 

Показано, що АМК утворюються також в реакціях за участі гіпоксантин-

ксантиноксидази, при метаболізмі арахідонової кислоти на його початкових 

етапах, у метаболічних шляхах ЦОГ (пероксидазна функція 

простагландинсинтази) і ЛОГ шляхів (у процесі перетворення арахідонової 

кислоти), у біосинтезі й окисленні катехоламінів [104]. 

Зазвичай АМК легко вступають у взаємодію з біомолекулами, порушуючи 

їх молекулярну структуру й внаслідок цього їх метаболічну та фізіологічну 

функції [148]. Виділяють 4 найбільш поширених шляхів окисної цитотоксичної 

атаки АМК: індукція ПОЛ, ушкодження мембрано-пов’язаних протеїнів, 

інактивація ензимів та ушкодження ДНК [52, 119, 170].  

Загальновідомо, що за нормальних фізіологічних умов процеси ПОЛ 

відіграють суттєву роль в життєдіяльності клітини [18, 65, 104, 285, 290]. Вони 

відбуваються безперервно, завдяки чому постійно оновлюється ліпідний склад 

біологічних мембран клітин, функціонування ензимних систем, синтез 

ейкозаноїдів та інші. У відповідь на дію різних зовнішніх факторів мембранні 

структури клітини можуть пристосовуватись регулювати свій стан змінами 

швидкості реакцій ПОЛ, а їх інтенсивність впливає на активність мембрано-

пов’язаних ензимів, на проникливість цитомембран для іонів [52, 65, 104, 119].  

Утворення ліпідних перекисів, як відомо, відбувається ензимним і 

неензимним шляхами. Неензимне окиснення (НЕО) ліпідів функціонує у 

мітохондріях і мікросомах [100, 170], а його особливість полягає в тому, що воно 

не відбувається за відсутності іонів металів зі змінною валентністю [18, 52, 313]. 

Неензимне ПОЛ є початковим етапом деградації ліпідів і оновлення клітинних 

мембран [38, 44, 185]. Спочатку індукцію ПОЛ ініціюють ензими, що 

продукують АМК, а вже надалі цей процес розвивається неензимним шляхом. 

Ензимне окиснення (ЕО) ліпідів структурно організовано та відбувається у 

мембранах клітин. Цей шлях активації ПОЛ пов’язано з участю ЛОГ та ЦОГ, що 

каталізують окиснення арахідонової, лінолевої та ліноленової кислот з 
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утворенням циклічних та аліфатичних пероксидів [65, 104] Донорами електронів 

є молекули НАДФН
2
, що утворені в електронтранспортному ланцюзі 

цитохромів [185]. Ензимний шлях утворення ліпопероксидів є одним з етапів 

синтезу біологічно активних речовин [52, 100, 119].  

Серед продуктів ПОЛ визначають первинні продукти (дієнові кон’югати та 

ліпідні гідропероксиди), вторинні – альдегіди та кетони та третинні – основи 

Шиффа [18, 119]. Також до продуктів ПОЛ відносяться 25-гідроксихолестерин, 

холестан 3,5,6-тріол, ізопростани, N(S)-карбоксиметиллізін [104].  

Доведено, що у разі підвищення інтенсивності процесів ПОЛ в клітинних 

біомембранах збільшується в’язкість ліпідного бішару внаслідок зниження 

ступеня насиченості жирних кислот, надлишком ліпопероксидів інактивуються 

SH групи протеїнів, що призводить до порушення проникності клітинних 

мембран та інших їх властивостей [52, 119, 183]. Біологічні наслідки втрати 

бар’єрної функції клітинної мембрани внаслідок ПОЛ неможливо 

недооцінювати. Так, порушення переносу іонів Na  та K   проти градієнтів їх 

концентрації призводить до набряків клітини та її органел. Проникність мембран 

для іонів Ca2  означає входження надлишку цих іонів у клітину з міжклітинного 

простору, що призводить до його накопичення у внутрішньоклітинних 

структурах, активації фосфоліпаз, руйнування мембранних фосфоліпідів [44, 65, 

104, 313].  

Існує думка, що радикальні продукти ПОЛ можуть самі впливати на 

процеси ОМП [174, 420]. Так показано, що, на початкових етапах ОС радикали 

гідроперекисних ліпідів та АМК атакують протеїнові компоненти біомембран, 

забезпечуючи таким чином фізіологічну відповідь на активацію ПОЛ, але на 

відміну від ПОЛ процеси ОМП мають специфічний характер. Одні автори 

вважають, що з першу відбувається активація ПОЛ, а при виснаженні 

антиоксидантного резерву вже активуються процеси ОМП [44, 116, 372] Інші ж 

переконують, що протеїни першими реагують на будь-який патологічний 



 

 

23 

чинник, зокрема на утворення АМК, що вважаються одним з механізмів 

видалення пошкоджених протеїнів [11, 40, 351].  

Зазвичай, за фізіологічних умов або з розвитком патології відбувається 

металіндуковане окислення протеїнів (МІОП), внаслідок чого Fe
2+

 з’єднується з 

металозв’язувальною поверхнею протеїнів і реагує з АМК [116, 183, 420]. МІОП 

не інгібується вільнорадикальними пастками, оскільки АМК переважно реагують 

з функціональними групами амінокислотних залишків та модифікують їх [104, 

351]. За рівнем карбонільних похідних протеїнів судять про ступінь ОМП. У разі 

МІОП утворення КГП пов’язують з окисленням лізину, аргініну, проліну. 

Внаслідок взаємодії протеїнів з продуктами ПОЛ і окислення вуглеводів, 

карбонільні похідні реагують з аміногрупами [44, 104]. 

Існує гіпотеза, що ОМП притаманна підвищена чутливість до протеолізу  та 

показано, що в організмі протеолізу піддаються саме окиснені протеїни, а не 

нативні; однак іноді утворюються такі протеїнові комплекси, що стійкі до 

протеолізу і здатні пригнічувати протеолітичну активність ензимів. Ці комплекси 

накопичуються в організмі зі старінням [178] або з розвитком патології [20, 39, 

44, 72, 110, 380]. Показано, що окислення фібриногену призводить до порушення 

здатності утворювати фібриновий згусток під дією тромбіну, сприяючи 

подовженню часу згортання протеїнів крові [22, 117]. 

Відомо також, що багато ензимів здатні окислюватися, що призводить до 

втрати їх активності та сприяє більш легкому розщепленню протеазами, до того 

ж, модифіковані ензими частіше атакуються останніми. ОМП ензимів 

відбувається лише за присутності кисню, металів змінної валентності, донорів 

електронів і сполук, що здатні зв’язувати метали [77, 134, 293, 430]. 

Таким чином, в нормальних фізіологічних умовах АМК в організмі виконують 

важливі фізіологічні функції: забезпечують цитотоксичну дію фагоцитів, беруть 

участь в регуляції процесу поділу клітини, попереджують злоякісну трансформацію 

клітини й модуляцію апоптозу [23, 266], оновлюють протеїново-ліпідний шар 

мембран, беруть участь у синтезі ряду біологічно активних речовин [104, 174, 413, 

420]. Гальмування чи прискорення ПОЛ може змінити склад клітинних мембран, їх 
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функціональну активність, викликати гальмування активності одних або активацію 

інших мембрано-зв’язаних і мембрано-залежних ензимів [44, 52, 119]. Отже, 

підсилення ОП внаслідок порушення О/А рівноваги є універсальною 

неспецифічною відповіддю організму на дію різних патологічних чинників. 

Загальновідомо, що розвиток запалення складається з каскаду біохімічних 

та імунологічних реакцій: звільнення низькомолекулярних медіаторів запалення 

(гістаміни, серотоніну, брадикініну, гепарину); активація протеаз крові та 

тканин, утворення високомолекулярних медіаторів (фрагменти протеїнів, що 

утворилися при посиленні системи згортання, фібринолізу, кініногенезу) та 

активація комплементу [23, 117, 282]. 

Серед медіаторів запалення особливе значення мають такі біологічно 

активні речовини, як простагландіни, простацикліни, тромбоксани, лейкотрієни, 

джерелом яких є метаболізм арахідонової кислоти, перетворення якої 

відбуваються під дією ензимних систем, зокрема ЦОГ, ЛОГ, низки гідролаз, а 

початком цих каскадів арахідонової кислоти є відщеплення її від фосфоліпідів 

цитоплазматичних мембран під дією фосфоліпази з утворенням ендопероксидів 

(стимуляція НЕО) [49,52, 119, 188]. 

У разі запалення відбувається ушкодження тканин органів. Першим етапом 

є альтерація - пошкодження тканини, порушення в ній забезпечення поживними 

речовинами, зміни її структури та функцій, пошкодження  ендотелію судинної 

стінки [89, 328], активація факторів згортання крові [23], підвищення кількості 

розчинних комплексів фібрин-мономерів [117], в’язкості крові та агрегація 

еритроцитів [22, 135, 163]. Всі ці процеси супроводжуються  значною локальною 

продукцією АМК.  

Можна виділити два основних механізми розвитку окисних реакцій за участі 

АМК на стадії первинної альтерації: ВРО ліпідів біомембран і активація 

ендотеліальних ензимних систем синтезу АМК [49, 104]. Подальше окислення 

продуктів ПОЛ призводить до утворення біологічно активних альдегідів жирних 

кислот [18]. Щодо лейкоцитів ці сполуки виявляють високу хемотаксичну 

активність. Продукти ПОЛ не тільки підсилюють направлену міграцію 
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лейкоцитів, але також можуть пригнічувати її (4-гідроксиалкеналь інгібує 

хемотаксис нейтрофілів), що сприяє формуванню лейкоцитарного ексудату в 

місці запалення [52, 119].   

Іншим джерелом АМК на цьому етапі запалення є ксандиноксидаза, еNОS і 

екстрацелюлярна СОД. Агрегацію тромбоцитів і адгезію нейтрофілів до 

ендотелію судин пригнічує NО, а його інгібування при взаємодії з О2
-- 

викликає 

вазоконтстрикцію судин [49, 23]. Екстрацелюлярна СОД, пов’язана із поверхнею 

ендотелію в просвіті судин і лімітує концентрацію кисню [104].  

Фаза вторинної альтерації, як відомо, визначається станом імунітету і 

зокрема, активністю фагоцитуючих клітин. На більш пізній стадії під дією 

бактеріальних цитокінів і ліпополісахаридів в клітинах активується iNOS (в 

гранулоцитах, макрофагах, фібробластах, гладеньком’язевих клітинах, 

ендотеліоцитах) [64, 225, 259, 375]. Високі концентрації NО у вогнищі запалення 

знижують адгезію і хемотаксис гранулоцитів, інгібують агрегацію тромбоцитів і 

проліферацію лімфоцитів, змінюють активність ЛОГ [445] і НАДФН-оксидази, 

стимулюють активність ЦОГ [42, 171, 259,260, 392]. 

Фаза ексудації, як відомо, характеризується зміною мікроциркуляції та 

порушенням проникливості мембран ендотелію [49, 104, 209]. Показано, що 

інгібування NОS викликає вазоконстрикцію судин і перешкоджає розвитку 

ексудативних процесів. Аналогічний вплив чинять глюкокортикоїди знижуючи 

синтез NO і сприяючи підсиленню адгезії нейтрофілів до ендотелію [23]. 

Модуляторами запальних реакцій є цитокіни – більшість з них полегшують 

експресію іNOS. Регуляторна дія цитокінів з розвитком  запалення частково 

реалізується через активацію продукції АМК. Разом з цим, самі АМК здатні 

індукувати синтез деяких цитокінів, а утворення ІЛ-8 у крові людини, 

фібробластах та ендотеліальних клітинах інгібується антиоксидантами й 

підсилюється синтезом ендогенних АМК [266, 414]. Механізм дії АМК полягає в 

активації ядерного транскрипційного фактора, що контролює синтез 

імунорегуляторних цитокінів, молекул адгезії та протеїнів гострої фази [40, 395, 

430], а зниження протеолітичної активності Т-лімфоцитів пов’язано зі 
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зниженням активності фактора транскрипції, що спричиняє їх дисфункцію [360]. 

Порушення збалансованості між інтенсивністю ОМП, їх протеолізом та синтезом 

de novo є однією з найважливішою ознакою пошкодження тканин [44, 116]. 

Розвиток наступного етапу запалення супроводжується активізацією 

дегрануляції, що призводить до звільнення пероксидаз та ініціації утворення 

гіпогалоїдів, а це, у свою чергу, є складовою мікробіоцидного потенціалу 

поліморфоядерних лейкоцитів [40, 104]. Продукти реакцій галогенування 

підсилюють адгезію гранулоцитів до ендотелію та їх трансмембранну міграцію 

шляхом ініціації експресії β2-інтегринів гранулоцитів або шляхом активації 

утворення медіаторів запалення і збільшення проникливості ендотелію [23]. 

Активні нейтрофіли виділяють лактоферин, що зв’язує вільне залізо, 

перетворюючи його в неактивну форму, а також таурин, що реагуючи з 

гіпохлоритом захищає самі нейтрофіли від ураження [241, 389]. Як підвищена, 

так і знижена здатність гранулоцитів до генерації АМК і саморуйнування може 

служити причиною хронізації запального процесу в першому випадку – 

ексудативно-деструктивного типу, в другому – мононуклеарного [23, 104].  

На стадії проліферації відбувається розвиток репараційних процесів. 

Макрофаги й лімфоцити синтезують цілу родину цито- і лімфокінів, багато з 

яких, і перш за все ТФРβ, притягують у вогнище запалення фібробласти та 

індукують в них синтез колагену [104, 446]. Різні субпопуляції лімфоцитів 

характеризуються різною чутливістю до цитотоксичної дії Н2О2: найбільш 

стійкими є Т-хелпери, що може бути причиною зміни співвідношення Т-

хелпери/Т-супресори й загальної супресії проліферації лімфоцитів, що викликана 

активованими нейтрофілами [40, 65, 144, 282]. Показано, що в основі 

антипроліферативної дії NО є інактивація залізо сірчанокислих ензимів, що, 

ймовірно, опосередковується через регуляцію продукції цитокінів, зокрема ІЛ-1, 

ІЛ-6, ІЛ-8, продуктів окислення ЦОГ, інгібування синтезу яких корелює зі 

збільшенням рівня продукції NО [104]. Вважається, що розвиток ОС при 

запаленні є універсальним сигналом для клітинної проліферації [293, 360]. У разі 

розвитку запалення також відбувається ряд змін ліпопротеїнів високої густини, 
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особливо заміна апоА-І на сироватковий амілоїд. Внаслідок цього ліпопротеїни 

втрачають здатність акцептувати холестерин і здатність знешкоджувати 

гідроперекиси. Спільність запалення і проатерогенних порушень метаболізму з 

патофізіологічної точки зору цілком природна, оскільки обидва синдроми 

формують вплив на одні й ті ж самі клітини: ендотеліальні й гладко-м'язові, 

фібробласти, моноцити й макрофаги, нейтрофіли, тромбоцити та лімфоцити [65, 

173]. Отже, розвиток ОС є необхідною умовою всіх етапів запального процесу.  

На сьогодні відокремити в чистому вигляді будь-які механізми 

цитотоксичної дії АМК в організмі неможливо. Захисна функція запалення 

вимагає включення механізмів мікробіоцидної, фунгіцидної, цитотоксичної дії, 

що здійснюється шляхом виділення токсичних сполук [104, 144, 213]. Активація 

НАДФН-оксидази в фагоцитах призводить до гіперпродукції АМК у вогнищі 

запалення, за цих умов НАДФН-оксидаза служить для транспорту електронів та 

фаголізісу, в результаті чого стимулюються нейтральні протеїнази, що є 

ключовим елементом мікробіоцидної дії, а оксидаза є електронним насосом, що 

запускає цей механізм [240, 392]. 

Прояву ушкоджуючої дії АМК в клітинах здорового організму перешкоджає 

складна багатокомпонентна АОС, що забезпечує: зв’язування та модифікацію 

радикалів, гальмування утворення надлишку пероксидів та прискорює їх 

руйнування [52, 119, 161, 290, 293, 318]. Система АОЗ організму людини 

складається з двох основних антиоксидантних механізмів. Перший – це 

антирадикальний ланцюг, що спрямовує потік атомів водню від процесів 

біологічного ЕО ( -окислення жирних кислот, цикли пентозоутворення та 

Кребса) до молекул інгібіторів, котрі гасять радикали. Цей механізм являє собою 

ланцюг пов’язаних між собою окисно-відновних форм ГЛ, аскорбату, ТФ. 

Другий механізм АОЗ пов’язаний з групою антиоксидантних ензимів. В цьому 

механізмі провідну роль відіграють СОД, ГП, ЦП, НАДФН-залежні пероксидази, 

каталаза, внаслідок дії яких обривається й припиняється розвиток ланцюга ВРО, 

відбувається елімінація пероксидів. Кінцевими продуктами є нешкідливі 
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оксисполуки, вода та молекулярний кисень. Відомо, що у разі ензимного 

руйнування пероксидів витрачаються компоненти антирадикального ланцюга 

[52, 170, 240]. Отже, функціонування обох механізмів АОЗ в значній мірі 

залежить від наявного фонду речовин-донорів водню, зокрема, SH, НАДФН2, 

аскорбату, ГЛ, ТФ та поліфенолів [44, 105]. Антиоксидантні властивості 

притаманні чималій кількості коферментів, що використовуються, зокрема в 

циклі Кребса, пентозофосфатному циклі та служать субстратами більшості 

антиоксидантних ензимів [290, 293]. Також антиоксидантні властивості 

притаманні ліпопротеїнам плазми крові, альбуміну, глобулінам, гістонам, що 

впливають на дисмутацію О2
--
[44], сірковмісним амінокислотам [119, 313], а 

сечова кислота та холестерин діють як радикальні “пастки” [65, 104].  

В клітинах АОЗ забезпечується цілою низкою ензимів, серед яких 

найважливішим вважається СОД (ЕС 1.1.15.1), що рекомбінує О2
-
 з утворенням 

Н2О2. [119]. Надалі, Н2О2, що утворився в клітині, руйнується завдяки дії групи 

антипероксидних ензимів, до яких в першу чергу належать каталаза та 

пероксидази [44, 105].  

Каталаза (ЕС 1.11.1.9) каталізує хімічний розклад Н2О2 шляхом регенерації 

молекулярного кисню, що знову використовується як субстрат, або ж шляхом 

кооперації з дегідрогеназами та беручи участь у метаболізмі спиртів, органічних 

кислот та фенолів [52, 105, 119]. В клітинах ензим локалізовано переважно в 

пероксисомах та мікротомах, в тканинах - найбільш високий рівень відмічено в 

печінці, нирках та еритроцитах [65].  

До інших ензимів, що каталізують хімічний розклад Н2О2, відносять групу 

пероксидаз. Під їх дією кисень, що звільняється при руйнуванні Н2О2, 

використовується для окислення фенолів, ароматичних амінів та інших сполук. 

Субстратами у реакціях за участю пероксидаз є етанол, метанол, формальдегід та 

інші донори водню [52]. До цієї групи належить ГП (ЕС 1.11.1.9), що каталізує 

відновлення гідроперекисів за допомогою ГЛ, виявляючи широку субстратну 

специфічність до гідроперекисів, але є абсолютно специфічною до ГЛ, 

необхідний рівень якого забезпечує саме ГР (ЕС 1.6.4.2) [104, 105, 119]. До 
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антиоксидантних ензимів належать деякі дегідрогенази пентозофосфатного 

циклу, що продукують необхідну кількість донорів водню [52, 119].  

Позаклітинний АОЗ забезпечується цілою низкою антиоксидантів та інших 

речовин, що опосередковано виконують функції антиоксидантів. Плазма крові 

містить ТР, фізіологічна та антиоксидантна роль цього металопротеїну пов’язана 

з транспортом іонів Fe
3+

 [44, 83, 123]. АпоТР виявляє антиоксидантну 

властивість шляхом блокування заліза, однак по мірі збільшення утворення ТР в 

організмі та насиченості Fe
3+

 його активність, як антиоксиданту крові, падає. 

Більш того, при 100% насиченості ТР залізом він виявляє прооксидантну дію. 

Цікаво відмітити, що О2
- 
може конкурентно сприяти звільненню Fe

3+ 
з молекули 

ТР. За цих обставин не тільки апоТР, але й аполактоферин, захоплюючи Fe
3+

, 

перешкоджають ініціації окисних реакцій [293, 430].  

Одним з ключових позаклітинних антиоксидантів є ЦП (ЕС 1.16.3.1), що 

містить Cu
2+

 та бере участь в окисно-відновних реакціях, окислюючи Fe
2+

, 

ароматичні аміни, аскорбінову кислоту та інші сполуки [16, 176, 181, 232, 318, 

429]. Встановлена також властивість ЦП перехоплювати О2
- 

[290] та 

пригнічувати НАДФ-залежне ПОЛ в експерименті [5]. Відомо, що ЦП бере 

участь в окисленні Fe
2+

 плазми крові, а утворене Fe
3+

 надалі вбудовується в 

молекулу апо-ТР і транспортується в кістковий мозок, де відбувається синтез 

гему [16, 59, 83, 176, 258, 371]. Показано, що тромбін здатний пригнічувати 

активність ЦП [308].  

 

1.2. Особливості оксидантно-антиоксидантного балансу при 

захворюваннях нирок 

 

Останнім часом для характеристики інтенсивності ОС використовують 

одночасне дослідження маркерів ПОЛ чи ОМП та активності антиоксидантних 

ензимів та їх зміни з розвитком захворювань [414]. Так, досліджено роль ОС у 

розвитку запалення [92, 104, 358], гіпероксії [417], стресових реакцій [115, 143], 

канцерогенезу [244, 418], новоутворень щитоподібної залози [444] та лейкозів 
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[119]. Простежено взаємозв’язок ОС з ішемією мозку [172], печінки [125], серця 

[8, 89]. Доведено роль ОС як одного з механізмів розвитку дисплазії сполучних 

тканин [162], фіброзу печінки [101, 293] та нирок [413], розсіяного склерозу 

[278]. Багаточисельні дослідження присвячені вивченню ролі ОС у порушенні 

процесів тромбоутворення [23], тромбоемболії вен, венозній дисфункції [402, 

405, 435] та інсульту [55, 350]. Обґрунтовано та доведено роль ОС в механізмах 

та темпах старіння організму [178], описані вікові особливості його 

інтенсифікації з розвитком деяких патологій [81, 184, 193. 277, 354]. З’ясовано 

особливості інтенсивності ОС у разі розвитку запальних захворювань 

інфекційної природи залежно від збудника та активності запального процесу, 

зокрема у хворих з інфекційним мононуклеозом [182], з гепатитами [101, 388], 

герпес-вірусною інфекцією [279], з бруцельозом [406]. Показано роль ОС у 

прогресуванні хвороб серця як інфекційної [365], так і дисметаболічної природи 

[8, 69, 107], шлунково-кишкового тракту [161], а також з розвитком серцевої 

недостатності [41, 112, 387] та коронарної патології [348, 365]. Проведено ряд 

масштабних досліджень по вивченню ролі ОС в механізмах розвитку ожиріння 

та інсулінорезистентності [81], розвитку метаболічного синдрому [392, 411, 433] 

та описано його вікові [81, 184, 252, 354], расові [317] і гендерні відмінності 

[352], а також взаємозв’язок з активністю маркерів запалення [222]. Численні 

дослідження присвячені вивченню ролі ОС в механізмах виникнення та 

прогресування ЦД залежно від типу [177, 307, 321] та різних ускладнень ЦД 

[256, 353]. Продемонстровано розвиток ОС в організмі пацієнтів з 

захворюваннями легенів [194, 394], бронхів [349], з бронхіальною астмою [122, 

281]. Описані зміни показників ОС у хворих на ревматоїдний артрит [264], 

остеопороз [56], остеоартроз [277], панкреатит [353], з диспепсією [412] та роль 

ОС у розвитку алергічних реакцій [198]. Інтенсивно досліджується роль ОС у 

патології вагітних [301, 441], гестаційній гіпертензії [212] та зв’язок з 

гормональними порушеннями у жінок [252]. 

 Останнім часом підвищена увага приділяється вивченню взаємозв’язку NO 

та маркерів ОС з розвитком різних патологічних станів [161, 325], зокрема 
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показано його провідну роль у стимуляції ОС за умов ішемії-реперфузії печінки 

[125] та захворювань легенів [122]. Продемонстровано зміни медіаторів 

ендогенного запалення та нітро-стресу у хворих з хронічною серцевою 

недостатністю [112], системи L-аргінін-NO у вагітних із хронічними запальними 

захворюваннями нирок [165], простежено зв’язок системи NO з ендотеліальною 

дисфункцією у хворих на ХХН [343].  

З метою з’ясування органоспецифічних особливостей ОС ведуться 

інтенсивні дослідження в експерименті. Показано особливості розвитку ОС в 

мітохондріях серця щурів з метаболічним синдромом на тлі дефіциту естрогенів 

[146] та клітин слизової оболонки шлунка щурів з аутоімунним запальним 

процесом [24], в клітинах печінки, нирок щурів [156], у клітинах мозку щурів 

при експериментальній алкогольній залежності [126], в мітохондріях печінки 

щурів в умовах експериментального рабдоміолізу [26], резистентності клітин 

пухлин [181], на моделях інсулінорезистентності [224], урогенітального 

хламідіозу [72], встановлено зв’язок ОС з ангіотензином-ІІ при 

експериментальній гіпертонії [206]. Простежено зміни активності  

антиоксидантних ензимів нирок щурів за дії меркурію дихлориду [17]. Ряд 

експериментальних досліджень присвячено вивченню взаємозв’язку маркерів 

запалення та ОС, зокрема: досліджували функціональний стан фагоцитів крові та 

активність імунного запалення у хворих на ішемічну хворобу серця з 

дисліпідемією та ОС [89]. Досліджено роль Fe
2+

 в прогресуванні ОС, запалення 

та деструкції жирової тканини [20] та вплив системи L-аргінін/NO на 

функціональний стан еритроцитів [14] і лейкоцитів [224] за умов 

експериментального діабету. 

Особливої уваги заслуговують дослідження, що поєднують вивчення 

маркерів запалення та ОС з розвитком патології: жирової тканини [101], 

васкулярних ускладнень ЦД [256, 307, 321], патології вагітних [212], хронічній 

серцевій недостатності [41], хворобі  Вільсона [258], хронічного гепатиту [101]. 

Показано взаємозв’язок окисненого фібриногену з апоптозом епітеліальних 

клітин [22], а також з тромбіном, ЦП та активною міграцією макрофагів [308]. 
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Існує чимала кількість досліджень стану процесів ПОЛ та АОЗ у пацієнтів з 

захворюваннями нирок [219, 253, 311, 356, 383]. Вони свідчать про важливу, а 

іноді й визначну їх роль в ураженні нирок. Доведено зв’язок ОП з 

деструктивними та запальними процесами в патогенезі ГН [103, 110, 151, 153, 

275, 373] та у разі розвитку нефротичного синдрому (НС) [338, 347, 431], 

описано зміни О/А балансу у хворих на ПН [7, 119, 154, 166, 186, 227, 390], 

нефропатіях вагітних [66, 165], кардіоренальному синдромі [60], люпус-нефриті 

[255] та гіпертонічній хворобі нирок [298]. В чисельних дослідженнях 

продемонстрована роль О/А дисбалансу як фактора прогресування ДН [153, 189, 

197, 206, 242, 276, 305, 415]. Численні дослідження присвячено вивченню 

маркерів ОС у хворих на ХХН [16, 175, 219, 228, 250, 311, 358, 360, 362, 443], 

залежно від стадій ХХН [265], з урахуванням кардіоваскулярних ускладнень 

[251, 322, 359, 361] та активності запального процесу [130, 160], 

продемонстровано зв’язок між активністю маркерів запалення, артеріальною 

гіпертензією та ХХН [95].  

В експериментальних роботах досліджена роль ОС в ушкодженні клітин 

нирок за умов моделювання ниркової недостатності [375]. Описано морфологічні 

ознаки активації процесів оксидативного ушкодження тканин та клітин нирок і 

послаблення функціонування АОЗ (зниження експресії СОД у місцях активного 

літогенезу) на моделях експериментального оксалатного нефролітіазу [124], 

відмічено роль антиоксидантів та селективних інгібіторів ЦОГ на моделях 

експериментального ПН [390]. 

Деякі дослідники пропонують використовувати окремі показники  ОС як  

біомаркери прогресування ХХН [78, 219, 451, 461]. Показано залежність ІОС і 

плазмового фактора гіпоксії, що корелювали з процедурами ГД [299].  Так, було 

запропоновано визначення ЦП і ТР у сечі, як маркерів прогресування ДН [339], 

та висловлена думка, що дефіцит Сu
2+

 може погіршити НС внаслідок зменшення 

концентрації ЦП, який захищає клубочки нирки [338]. Інші автори 

запропонували визначати рівень ЦПс як предиктор прогресування ДН [403]. 

Показано роль ЦП в розвитку судинних ускладнень у хворих на ХХН [429] та 
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описані серцево-судинні ефекти дефіциту Сu
2+ 

та вплив на активність СОД у 

крові хворих на ДН [197]. В іншому дослідженні показано, що концентрація 

дієнів підвищується у крові та ТБКАП у сечі на тлі інгібування активності 

каталази у крові й у сечі та  автори вважають, що продукти ПОЛ та активність 

каталази є інформативними тестами для динаміки ОС і маркерів інтоксикації у 

дітей з ІІЗН у  нирках [369]. 

У чисельних клінічних дослідженнях відмічено зростання концентрації 

продуктів ПОЛ, ОМП у крові та вибіркове зниження параметрів АОЗ [129, 153, 

186, 227]. Накопичення МДА у крові поєднувалося зі зниженням таких факторів 

АОЗ, як СОД [358], SH [151, 373], ГП [129, 153, 156]. При цьому найбільш 

виражені зміни показників ОС спостерігали у хворих з НС [261, 373]. Доведено 

роль процесів ПОЛ та деструкції клітинних мембран у феномені гематурії у 

хворих на хГН та на думку авторів, гематуричний компонент при хГН є проявом 

“клітинного ОС в нирках”; а утворені АМК, руйнуючи ендотеліальні та 

мезангіальні клітини клубочків та зовнішньо клітинний матрикс, порушують 

цілісність базальної мембрани клубочків [67, 138, 275]. Встановлено, що АМК, 

утворені у відповідь на дію імунних комплексів, поряд з активацією лізосомних 

протеїназ призводять до пошкодження базальної мембрани клубочку [30, 283, 

416, 449]. Показано зміни активності ГР та ГП та доведена їх ключова роль у 

прогресуванні ХХН [153, 443], розвитку ниркової недостатності [436], у розвитку 

ДН [153]. Продемонстрована роль NOS та NO у прогресуванні ДН [153, 361], ПН 

[121, 165] та ХХН [57, 214, 219, 220, 225, 311, 332, 343]. Останнім часом широко 

публікуються дослідження ролі аргініну у розвитку ПН [165], ХХН [379], 

гемолікоуремічного синдрому [319], ендотеліальної дисфункції [169] та ниркової 

гіпертензії [121, 192, 272]. 

Показано взаємозв’язок NO та маркерів ендотеліальної дисфункції при 

ушкодженні нирки [319, 379] та гіпертензії [75, 78, 93, 121], а також рецепторів 

до ангіотензину  II з маркерами ОС у сечі у хворих на ДН [206] 

В експерименті на тваринах за умов експериментального ГН досліджено 

роль ОС та NO [2, 98, 361], оцінені ендогенні регулятори біодоступності NО на 



 

 

34 

моделі гострої ниркової недостатності у щурів [171], показано роль NО як 

медіатора адаптогенних та цитотоксичних ефектів у разі ішемії [64] та 

діабетичного ураження нирок (ДУН) [14, 32], доведена роль ренін-

ангіотензинової системи та циклу NО в патогенезі «гіпертиреоїдної» нирки [51, 

ниркової гіпертензії у щурів [335], проаналізовано зв'язок ОС та дефектів 

дофамінових рецепторів у разі ушкодження нирок [280].   

Чимало досліджень присвячено вивченню ролі ОС за умов застосування у 

хворих на ХХН методик діалізної нирковозамісної терапії (ДНЗТ) [265, 306, 331, 

355, 378, 422, 423, 436, 439, 452] та пов’язаними з ними ускладненнями [45, 84, 

169, 268, 442, 460], із розвитком супутніх синдромів [230, 245, 263, 289].  

На особливу увагу заслуговують роботи, що поєднують вивчення маркерів 

запалення та ОС при захворюваннях нирок [227, 250, 331, 357, 358, 361, 362]. 

Так, Garcia-Bello J. A. зі співавторами одночасно вивчали ІЛ-6, ІЛ-1β, ГЛ, МДА, 

NO та СРП у дітей з ХХН та зв’язок з ендотеліальною дисфункцією [229], а 

Moreillon J. J. зі співавторами оцінювали рівні ІЛ-6 ФНПα, ГП та СРП в плазмі 

крові хворих на ХХН [443]. Morena M. зі співавторами дослідили взаємозв’язок 

рівнів моноцитарного хемотаксичного протеїну-1 (МХП-1) з ОС [218]. 

Domingueti C. P. та співавторами було помічено, що IЛ-6 та ФНПα підвищені у 

пацієнтів ЦД, у яких є судинні ускладнення [256]. 

В останні роки показано, що високий рівень глюкози у крові хворих на ЦД 

або уратів у хворих на подагричну нефропатію підсилює продукцію АМК 

поліморфоядерними лейкоцитами й провокує розвиток ОС і набряк у разі 

розвитку запалення [104]. Також показана важлива роль лізосомних ензимів у 

розвитку подагри, оскільки кристали сечової кислоти фагоцитувалися 

нейтрофілами або макрофагами, що стимулювало активацію ІЛ та продукцію 

антитіл В-лімфоцитами, а утворені імунні комплекси активували фактор 

Хагемана з подальшою стимуляцією систем згортання, фібринолізу, кініногенезу 

та комплементу [65].  

Отже, підсумовуючи данні літератури, можна вважати, що на сьогодні 

актуальною проблемою залишається дослідження ролі ОС в прогресуванні 
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хвороб нирок. Особливо актуальним є вивчення їх у комплексі з маркерами 

запалення, ренального ушкодження та супутніх захворювань і синдромів. 

Зокрема, ЦП та ТР як маркерів АОЗ, так і в якості біомаркерів запалення та 

ушкодження нирок. Показано зростання концентрації у цих протеїнів з 

розвитком гострого та хронічного запалення [16, 82], ЦД [177], висунута гіпотеза 

щодо їх використання як маркерів кардіоваскулярних ускладнень [191, 287], 

проте  протилежну зміну рівнів ЦП спостерігали у пацієнтів з нефрозами та 

нефритами [59]. В умовах пролонгованого ОС та у поєднанні з анемією 

знижується функціональна активність цих протеїнів щодо окиснення та 

транспортування заліза [48, 83, 226]. З розвитком запалення підвищується вміст 

цих протеїнів, як внаслідок підвищення синтезу їх печінкою, так і для окислення 

заліза і його транспортування до депо еритропоезу, що особливо актуально для 

хворих на ХХН, за умов застосування методик ДНЗТ [34, 84, 355].  

Таким чином, ОП та АОЗ відіграють важливу роль у патогенезі 

різноманітних захворювань нирок, оскільки виникнення дисбалансу між 

активацією ОП та неспроможністю АОЗ щодо її попередження може прискорити 

розвиток різних патологічних процесів, що лежать в основі захворювань нирок. 

Однак в цілому літературні дані несуть в собі багато суперечностей і не дають 

уяви про динаміку змін показників ОС навіть у рамках однієї нозології.  

 

 1.3.  Критерії та індекси інтенсивності оксидативного стресу 

 

 На сьогодні діагностика ОС та моніторинг ефективності антиоксидантної 

терапії, потребують обґрунтованих критеріїв. Найчастіше для характеристики 

активності ОП в організмі хворого використовують: визначення концентрації 

продуктів окиснення ліпідів (МДА, дієнових кон’югатів, ліпідних пероксидів) 

[13, 104, 105, 281, 326, 364], протеїнів (КГП) [11, 43, 381], нуклеотидів (ступінь 

фрагментації ДНК) [104, 360], активності ЛОГ, мієлопероксидази, аконітази 

[104], НАДФН-оксидази [392], ксантиноксидази [442], параксонази [365], 

пролідази [264, 409, 411], індекси ОС [62, 94, 118, 136].  
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 Для розрахунку індексів використовують різні формули. Найчастіше за 

основу використовується формула, що враховує співвідношення показників ПОЛ 

до показників АОС. Так, ще у 1991 році було запропоновано визначати 

коефіцієнт окиснення за формулою К= ЦПn/ЦПi + ТФn/ТФi + COДn/COДi / 

МДАn/МДАi + ДКn/ДКi, використовуючи відношення показників в досліді до 

показників у контролі [118]. Були використані відношення концентрації ТБКАП 

до рівнів окиснених тіолів [136] та концентрації МДА/ до змін показників 

активності СОД і ГП [62], а також індекси з додаванням до формули більшого 

спектру продуктів оксидації (дієнових кон’югатів, кетодієнів) та замінюючи 

активність ГП на концентрацію окисненого і відновленого ГЛ [132]. 

Для характеристики активності АОС використовуються показники 

активності СОД, каталази, ГП, ГР, ЦП, а також показники концентрації ТР, ТФ, 

ГЛ, SH, цитрату, аскорбату, альбуміну; показник загальної антиоксидантної 

активності [35, 44, 52, 59, 65, 406]. Було запропоновано розраховувати індекси 

антиоксидантної активності як відношення сумарних змін антиоксидантних 

параметрів крові до продукції МДА, або як різницю оксидантних та 

антиоксидантних показників [94, 118]. 

Для оцінки антиоксидантної активності крові розроблені та впроваджені в 

практику автоматизовані методи, в основу яких покладено визначення 

тотального (загального) антиоксидантного статусу (ТАС) за даними Troxol-

еквівалентної антиоксидантної ємності з використанням для аналізу Fe 
2+

-орто-

діанізідінового комплексу з Н2О2 отримують ОН
-
 радикали за допомогою реакції 

Фентона [187, 273, 274], а також метод заснований на визначенні тривалентно-

відновної здатності плазми [216].  

Визначення TAС використовують для визначення вікового ОС у здорових 

осіб [392] та індукованого ОС у спортсменів [352]. Показано, що рівень TAС в 

плазмі чи сироватці крові поступово знижується у пацієнтів з раком [444], ЦД 

[409, 410], остеопорозом [277], холестазом [301], АГ [33] та інсультом [55].  

Останнім часом було встановлено взаємозв’язок між змінами рівнів 

пролідази, TAС та ліпідів у пацієнтів з метаболічним синдромом та показано, що 
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рівні пролідази негативно корелювали з TAС, а також підтверджено той факт, що 

ендотеліальна дисфункція призводить до змін в артеріальній судинної мережі та 

до мікро- і макросудинних ускладнень, що стимулює ОС [411]. Також було 

запропоновано використовувати IОС як індикатор майбутніх ризиків розвитку 

атеросклерозу у хворих з метаболічним синдромом [407]. Встановлена 

залежність змін ІОС від часу реперфузії та аортопоперекового затиску під час 

коронарного шунтування [348]. Продемонстровано, що TAС сироватки крові 

значно нижче у пацієнтів з раком щитоподібної залози на тлі високих значень 

ІОС та показано, що ІОС був найкращим показником для відбору хворих на рак 

щитоподібної залози від доброякісних хворих [444]. Відмічено слабкі, але 

вірогідні кореляції між активністю пролідази в сироватці й TAС з виявленням 

H.pilory у хворих з не виразковою диспепсією та запропоновано використання 

ІОС як біомаркера для прогнозування наявності H.pilory [412]. У пацієнтів з 

алергічним контактним дерматитом визначено збільшення рівнів ФНПα і ОС на 

тлі зниження ІЛ-10 і TAС у порівнянні з контрольною групою, що дало підстави 

авторам вважати, що ІОС найкращим чином відбиває ступінь системного 

запалення, пов'язаного з алергічним контактним дерматитом [198]. Так, 

визначаючи рівень TAС і ІОС у геріатричних пацієнтів з остеопорозом, не  було 

виявлено змін TAС і ІОС у порівнянні з аналогічними здоровими геріатричними 

пацієнтами, хоча рівень ОП був високим [277]. Інші автори, досліджуючи 

співвідношення глюкози й креатиніну, активності пролідази сироватки й ОС у 

хворих на ДН і з термінальною стадією ниркової недостатності, встановили 

підвищення активності пролідази, ОП і ІОС поряд зі зниженням ТАС; вміст 

глюкози в крові лінійно корелював з TAС і ІОC, креатинін - лінійно корелював з 

активністю TАС і ІОС і авторами було запропоновано визначення активності 

пролідази, TAС і ІОС як біомаркерів для діагностики ураження нирок [410].  

У пацієнтів з метаболічним синдромом підвищені рівні ОП, на тлі зниження 

TAС, активності параоксонази-1 сприяють збільшенню серцево-судинних 

захворювань та інтенсифікації ОС [432], а у пацієнтів з холестазом ІОС і TАС 
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підвищувалися, а показники концентрації ІЛ-6, ФНПα не змінювалися, [301], у 

хворих на шизофренію MДA та ІОС корелювали з рівнем тироксину [196].  

Серед переваг використання коефіцієнтів та індексів ОС є багаторівнева 

оцінка функціонування ключових ензимів АОС з одночасним визначенням їх 

ролі у розвитку ОС, використання як критеріїв виразності ОС декількох 

оксидативних параметрів; використання доступного біоматеріалу для аналізу; 

пріоритетний підхід до диференційної оцінки внеску кожної складової формули 

шляхом розрахунку співвідношення з нормою. 

  

1.4. Сучасне уявлення про біомаркери ушкодження нирок 

 

На сьогодні актуальним є пошук найбільш інформативних біомаркерів 

ушкодження нирки з метою раннього виявлення та прогнозу захворювань нирок 

[219, 223, 239, 254, 339, 393, 408, 429, 451, 454, 461] та встановлення зв’язку з 

ОС. Більшість з потенційних біомаркерів  розроблені для раннього виявлення 

діабетичного ушкодження або гострого ушкодження нирок. Нирки, в результаті 

порушення своїх різноманітних функцій, можуть активно впливати на процеси 

формування хронічного запалення та хронічного ОС в нирках та в організмі в 

цілому. Тому, на сьогодні, залишається актуальним саме визначення ранніх 

маркерів розвитку патології нирок чи предикторів рецидивування захворювання 

або його ускладнень [9, 154, 239, 324, 339, 461]. Зазвичай для характеристики 

ступеня ушкодження нирок або залучення їх до патологічного процесу 

розраховують швидкість клубочкової фільтрації (ШКФ) [59, 70, 219, 429], 

використовуючи для цього креатинін або інші ендогенні метаболіти [61, 70]. 

Крім того, для раннього виявлення захворювання нирок в клінічній практиці 

застосовують визначення у сечі вмісту альбуміну та ß2-мікроглобуліну [376]. 

Відомо, що ß2-мікроглобулін вільно фільтрується в клубочках, 

реабсорбується і метаболізується в проксимальних канальцях. Рівні ß2-

мікроглобуліну підвищуються за наявності хвороб нирок, злоякісних 

новоутворень, аутоімунних захворювань та інфекцій. Плазмовий ß2-
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мікроглобулін використовується як ендогенний маркер ШКФ, збільшення ß2-

мікроглобуліну в крові відбувається раніше, ніж креатиніну [324], тому його 

вважають маркером тубулоінтерстиціального пошкодження [376], а наявність 

мікроальбумінурії у хворих на ЦД є предиктором розвитку ДН [211, 451].  

Останнім часом запропоновано нові прогностичні маркери ушкодження 

нирок: ЦС, ФН, молекули-1 ниркової травми та желатіназо-асоційований 

ліпокалін нейтрофілів (NGAL). До найбільш досліджуваних біомаркерів 

ураження нирок належить ЦC, що відноситься до 2-го типу суперсімейства 

цистатинів та є неглікозильованим пептидом [63, 249, 447], синтезується 

більшістю клітин [248, 324]. У людини ЦС виявлений в усіх біологічних рідинах, 

висока концентрація відмічена в спинномозковій рідині, еякуляті, молоці. Рівень 

ЦС стабільний в системній циркуляції й мало залежить від різних чинників. 

Незмінність продукції ЦС оберігає організм від неконтрольованої активації 

протеолізу. Важливим місцем катаболізму протеїнів і дії ЦС є нирки, при цьому 

значна частина виводиться з циркуляції шляхом гломерулярної ультрафільтрації. 

ЦС вільно фільтрується в клубочках і не секретується в канальцях [63, 247, 248]. 

Підвищення концентрації ЦСс вважається достатньо інформативним маркером 

для оцінки ушкодження нирок [139, 257], гломерулосклерозу [37] та порушення 

фільтраційної функції [248, 404] та ДУН [324]. Рівень ЦC у сечі є незалежним 

фактором у хворих з нормоальбумінурією та висловлена думка, що визначення 

ЦС у сечі може бути маркером ниркової дисфункції у хворих на ЦД 2-го типу з 

нормоальбумінурією [247].  

Ще одним популярним біомаркером є визначення ТР у сечі, що дуже 

схожий за вагою на альбумін. Він легше фільтрується через бар'єр клубочків 

нирок, ніж альбумін, та вважається більш чутливим маркером пошкодження 

клубочків у хворих на ЦД, а його екскреція має лінійну залежність з екскрецією 

альбуміну з сечею. Показано також, що підвищення ТР у сечі є ознакою розвитку 

мікроальбумінурії у пацієнтів з ЦД 2-го типу та нормоальбумінурією. 

Визначення ТР у сечі є інформативним маркером для прогнозування розвитку 
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нефропатії, проте не є специфічним саме для ЦД та ДН, оскільки був знайдений і 

у сечі хворих на  первинний ГН [450, 451].  

Не менш популярним на сьогодні біомаркером є ліпокалін NGAL, що 

синтезується більшістю тканин та епітеліальних клітин, бере активну участь у 

багатьох процесах в клітині, включаючи вроджену імунну відповідь,  виявляє 

бактеріостатичний ефект. У пацієнтів з ЦД : NGAL у сечі у 5-10 разів вище у 

пацієнтів нормо- або мікроальбумінурією у порівнянні зі здоровими та його рівні 

у сечі корелювали зі співвідношенням альбумін/креатинін [339]. Показано, що у 

пацієнтів з IgA-нефропатією рівень NGAL у сечі корелював з тяжкістю 

захворювання [324] та його використання для ранньої діагностики ураження 

тубулоінтерстиціальної тканини нирок у хворих на хГН та АГ [75],  показана 

діагностична значущість визначення NGAL, ЦС та альбуміну як біомаркерів 

придатності донорської нирки для алотрансплантації [239, 455]. 

Інший позаклітинно локалізований глікопротеїн, що належить до сімейства 

адгезивних протеїнів позаклітинного матриксу - це ФН плазми, що здійснює 

захисні реакції організму, функціонуючи як молекулярний клей [113] та відіграє 

важливу роль в утворенні фібринового згустку, функціях тромбоцитів, 

фібринолізі, хемотаксисі, фагоцитозі й опсонізації. Він синтезується 

макрофагами та вкрай чутливий до дії протеаз [108, 113]. ФН є одним з основних 

протеїнів матриксу в нирках [419]. Накопичення фрагментів ФН в запалених 

клубочках сприяє прогресуванню ниркової травми. Однак, Idasiak-Piechocka І. та 

співавтори не виявили зв'язку між ФН у сечі й тяжкістю гломерулосклерозу або 

інтенсивністю інтерстиціального фіброзу. На їх думку, визначення ФН у сечі 

може служити прогностичним маркером несприятливого результату у хворих з 

вперше виявленим первинним ГН [270]. 

Серед запальних цитокінів як біомаркерів становить інтерес МХП-1. 

Показано, що клітини клубочків і канальців нирки виробляють МХП-1 у 

відповідь на високі рівні глюкози й внаслідок цього підвищується його рівень у 

сечі у хворих на ДН [324, 425]. Показано, що відношення МХП-1 /креатинін  у 

сечі у пацієнтів з макроальбумінурією було значно вище, ніж у пацієнтів з 
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мікроальбумінурією, а МХП-1 корелював зі зниженням ШКФ та може 

використовуватися як прогностичний маркер прогресування ДН [339]. 

На сьогодні активно вивчаються асиметричний диметиларгінін, ретинол-

зв'язуючий протеїн, натрійуретичний пептид, аполіпопротеїн A-IV, фактор росту 

фібробластів, прокальцитонін [254, 408]. Значної уваги заслуговує визначення 

асиметричного диметиларгініну, що зазвичай синтезується внутрішньо-клітинно 

і виводиться сечею. До його побічних ефектів належить інгібування NOS. Якщо 

функція нирок погіршується, то збільшується рівень асиметричного 

диметиларгініну, [324, 379, 385, 389]. 

Для характеристики локального ниркового стресу все частіше маркери ОС 

використовуються як біомаркери ушкодження нирок. Одним з таких метаболітів 

є 8-оксо-7,8-дигідро-2'-дезоксігуанозин у сечі (маркер внутрішньоклітинного 

ОС) та було показано, що у хворих на ДН з високою екскрецією цього 

метаболіту у порівнянні з пацієнтами з помірною чи низькою його екскрецією 

відмічалося значне прогресування захворювання [448].  

Посилення ниркового ОС також характеризували за зростанням у сечі 8-F-

(α-2)-ізопростану та активності NADPH-оксидази, підвищенням експресії ТФРβ і 

ФН, збільшенням експресії МХП-1, а також за зниженням експресії активності 

еNOS [391]; показано роль ендотеліну 1 та F2-ізопростану як предикторів 

дисфункції нирок за наявності гіпертензії [272, 328], параоксонази-1 та 

арилсинтази поряд з   визначенням TAС у гемодіалізних хворих [456]. 

Все частіше використовують визначення рівня ЦП у сечі. Він має більш 

негативний заряд, ніж альбумін, що робить його важко доступним для фільтрації 

клубочками. У сечі ЦП виявлено у хворих на ЦД з нормоальбумінурією. 

Співвідношення ЦП/креатинін вище у разі ДН у порівнянні з пацієнтами без ЦД 

[339]. Показано, що вихідний рівень ЦПс є незалежним прогностичним фактором 

прогресування ДН у хворих з ЦД 2 типу [403], а також, що ЦП та гаптоглобін 

позитивно корелюють зі значеннями альбумінурії у пацієнтів з ЦД [376].  

Не зважаючи на чисельні дослідження, проведені останнім часом, не було 

виявлено жодного абсолютно інформативного маркера для будь-якої патології 
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нирок. Більшість дослідників надають перевагу саме оцінці ушкодження нирок з 

використанням декількох специфічних для нирок біомаркерів. Так, одні автори 

досліджували специфічність та прогностичну цінність застосування сечових 

біомаркерів: ТР, Ig G, М, ЦС, колаген IV типу, ЦП, МХП-1 у хворих на ДН [339]. 

За даними інших, які провели оцінку вірогідності біомаркерів ушкодження нирок 

у хворих на ДН, було визначено 13 значущих маркерів для ДН: ІЛ-18, плазма 

асиметричний диметиларгінін; і сечовий ЦП, Ig G і ТР, що прогнозують початок 

нефропатії; плазмовий асиметричним диметиларгінін, судинна молекула 

клітинної адгезії 1, ІЛ-6, фактор фон Віллебранда і адгезії клітин були визнані 

біомаркерами, що прогнозують прогресування нефропатії; плазмовий 

високочутливий СРП, E-селектин, активатор плазміногену тканинного типу і 

тригліцериди були визнані маркерами, що прогнозують виникнення і 

прогресування нефропатії [451]. Так, було показано пріоритетність визначення 

молекули травми нирок і NGAL у сечі й плазмі крові для раннього 

прогнозування гострого ушкодження нирок, а одночасне визначення NGAL та 

ЦС є перспективним критерієм у хворих на ХХН ранніх стадій [454].   

На думку інших авторів найбільшу значущість для ушкодження 

проксимальних канальців мають визначення саме ЦС, молекули травми нирок, 

ß2-мікроглобуліну як для характеристики ушкодження проксимальних 

канальців, так і для оцінки нефротоксичності лікарських засобів, особливо у 

дослідженнях де немає можливості отримати сечу [238]. Досліджуючи 

біомаркери NGAL, ЦС, лужну фосфатазу, ГГТ та альбумін у пацієнтів з гострим 

ушкодженням нирок, встановлено максимальну інформативність рівнів NGAL в 

плазмі, а його визначення у сечі найкраще передбачає необхідність діалізу [434]. 

Також продемонстрована прогностична та діагностична ефективність визначення 

NGAL, ЦС, ІЛ-18 щодо вирішення питання необхідності діалізу [303].   

Інші автори, досліджуючи стан системи «самозахисту нирки» у хворих на 

хГН за рівнем у сечі, крові та експресії в нирці основних протеїнів теплового 

шоку, показали, що зниження рівня антитіл до протеїнів теплового шоку-70 в 

сироватці крові й протизапального ІЛ-10 у сечі разом з підвищенням екскреції з 



 

 

43 

сечею ІЛ-6 свідчить про активність запальної реакції в тканинах нирки й 

виразність клітинного пошкодження, відображають активацію механізмів 

клітинного захисту і позаклітинних ефектів регуляції імунного запалення в нирці 

[127]. В іншому дослідженні була показано важлива роль МХП-1 і TФР-ß1 у 

процесі ремоделювання тубулоінтерстіцію і те, що МХП-1 і TФР-ß1 у сечі є 

маркерами тубулоінтерстиційного ушкодження [128].  

В іншій роботі була продемонстрована здатність високих концентрацій 

гомоцистеїну чинити шкідливу дію на ендотелій судин та стимулювати 

накопичення колагену. Наслідком чого є пошкодження гломерулярного і 

канальцевого апарату, інтерстиціальної тканини та створюються умови для 

прогресування нефропатій, що дає підставу вважати гіпергомоцистеїнемію 

фактором ризику і прогресування патології нирок [53]. 

Рівень активності ензимів у сечі є раннім і досить інформативним 

діагностичним тестом, що дозволяє оцінити ступінь пошкодження ниркової 

тканини (в першу чергу канальцевого апарату), активність захворювання і його 

прогноз. Для диференційної діагностики ураження нирок рекомендують 

визначати у сечі активність аланін-амінотрансферази, лужної фосфатази, лейцин 

амінотрансферази, що переважно локалізуються в епітелії проксимального 

відділу нефрону і пов'язані з цитоплазматичною мембраною тубулярного 

епітелію; лактатдегідрогенази – цитоплазматично локалізованого ензиму, ß-Гал 

та НАГ, що локалізовані в лізосомах, а також малатдегідрогенази - 

мітохондріального ензиму [47, 61, 79, 179]. Для вивчення стану гломерулярного 

фільтра використовують визначення активності холінестерази у сечі, оскільки 

вона не міститься в нирковій тканині, а виявлення її активності свідчить про 

пошкодження щіткової облямівки та дисфункцію канальцевих епітеліоцитів [61, 

79]. Визначення НАГ, ß-Гал, α-глікозидази, ГГТ, лужної фосфатази у сечі 

використовують для характеристики ушкодження певних типів клітин нирок [96, 

147, 159, 179, 334].  

Відомо, що лізосоми деяких клітин виконують функції, які властиві тільки 

цим клітинам. Так, лізосоми клітин тубулярного епітелію нирок відповідальні за 
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реабсорбцію речовин із первинної сечі, приймаючи, таким чином, участь у 

сечоутворенні. Лізосоми як субклітинні структури оточені одношаровою 

ліпідною мембраною та містять більш, ніж 30 гідролітичних ензимів у 

латентному стані. Найбільше діагностичне значення серед них мають НАГ та ß-

Гал, що розташовані переважно у клітинах канальцевого епітелію у 

проксимальному відділі нефрону [47, 88, 179, 334]. Така локалізація цих ензимів 

насамперед пов’язана з їх функціональною обумовленістю – реабсорбцією 

глікопротеїнів переважно у цій частині канальцевого апарата. В умовах розвитку 

ішемії, що неодмінно супроводжує виникнення та прогресування патологічного 

процесу у паренхімі нирок, активація цих лізосомних гідролаз настає у першу 

чергу. Це зумовлено їх метаболічною, фізіологічною та функціональною роллю 

у процесах формування первинної сечі, а саме безпосередньою участю у 

складних процесах реабсорбції речовин із первинної сечі [416, 449]. У тканині 

нирок визначають активність термолабільного (НАГ А) та термостабільного 

(НАГ В) ізоензимів. Співвідношення ізоформ НАГ у сечі здорових людей має 

подібність до ниркової тканини, що підкреслює його реноспецифічність, тобто 

ці ізоензими надходять до сечі не шляхом фільтрації через гломерули, а 

безпосередньо із тубулярного нефротелію (із місця своєї локалізації) [47]. 

До найбільш цікавих мембрано-локалізованих ензимів відносять АГАТ (ЕС 

2.1.4.1), що міститься переважно в нирковій тканині, в дещо меншій кількості 

локалізована в підшлунковій залозі. Доведено, що в клітині АГАТ розміщена на 

внутрішній мембрані мітохондрій, а основним місцем локалізації його в нефроні 

вважаються проксимальні канальці. Підвищення активності ензиму в крові чи 

сечі є маркером ураження тканин нирки [61].  

Отже, не дивлячись на велику кількість маркерів ниркової патології, 

виявляється, що не всі вони мають однакову діагностичну цінність. Активність 

ряду специфічних протеїнів, цитокінів та специфічних ензимів може 

змінюватись за самих різних захворювань та різний нирковій патології, тому 

необхідно проводити одночасно визначення активності відразу декількох ензимів 

або у комбінації зі специфічними протеїнами для посилення їх діагностичного 



 

 

45 

значення у пацієнтів з запальними захворюваннями нирок. Підбір маркерів 

повинен враховувати етіологію запального процесу в нирках, ступінь 

ушкодження нирок та диференціацію ураження певних структур нирок. 

Найбільш оптимальним і діагностично- інформативним є поєднання 

біомаркерів ниркової дисфункції, ушкодження нирок з етіологічно-

обумовленими маркерами запалення та маркерами локального ОС. Особливої 

уваги для характеристики активності патологічного процесу в нирках та 

локального ОС як предиктора розвитку запального процесу в нирках заслуговує 

комплекс, що поєднує визначення ЦС, ФН, СРП (як запальних протеїнів, так і 

маркерів ушкодження нирки), активності НАГ, β-Гал, ГГТ та АГАТ (як маркерів 

ушкодження клітин нирки, активності процесу та локального ОС), рівнів ТР та 

ЦП у сечі (як маркерів ранньої дисфункції й локального ОС) у поєднанні з 

визначенням рівня прозапальних цитокінів та маркерів фіброзу. Таким чином, 

досі залишається актуальним пошук біомаркерів раннього ушкодження нирок та 

систематизація наявних біомаркерів з метою прогнозування ушкоджень, 

визначення предикторів прогресування ХХН і маркерів активності процесу. 

 

1.5 Сучасні підходи до корекції оксидантно-антиоксидантного 

дисбалансу 

 

На сьогодні доведено роль ОС як чинника багатьох захворювань, що 

стимулює до пошуку оптимальних засобів для його корекції. Сучасні підходи до 

фармакологічної корекції О/А дисбалансу пов’язані з застосуванням як «прямих» 

антиоксидантів, так і препаратів з опосередкованою антиоксидантною дією, що 

впливають на чинники ОС за даної патології. 

Серед «прямих» антиоксидантів найчастіше застосовуються так звані 

«харчові антиоксиданти», що включають водо- та жиророзчинні вітаміни [200, 

400, 423], каротиноїди, поліфенольні похідні [23, 290, 458], комплекси мінералів 

[186, 241], рослинні антиоксиданти, зокрема, Кверцетин [27, 32, 68, 85, 233]. 

Також останнім часом широко застосовуються синтетичні антиоксиданти: 
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синтетичні ензимні антиоксиданти (СОД, КТ, ГП) [318], прекурсори ГЛ, зокрема, 

N-ацетилцистеїн [35, 336, 396], нанопрепарати Se [459], CeО2, Pt [458], карнітин 

та його комплекси [344], синтетичні препарати на основі коензиму Q [417].  

Механізм дії антирадикальних сполук полягає в безпосередній взаємодії 

даних препаратів з вільними радикалами з їх нейтралізацією. Найбільш вивченим 

є α-ТФ (вітамін Е). Вітамін Е є природним антиоксидантом, що містить фенольне 

кільце, гальмує ПОЛ, запобігає пошкодженню клітинних мембран та елімінує 

вільні радикали. Механізм антиоксидантної дії полягає в перенесенні водню 

фенольної групи на перекисний радикал [120, 458].  

Спільно з вітаміном Е в організмі діє й аскорбінова кислота (вітамін С), 

забезпечуючи захист α-ТФ або відновлюючи його окиснену форму після атаки 

вільних радикалів [200, 272]. 

Глюкокортикоїди гальмують активність ензимів, що руйнують тканини - 

протеаз і нуклеаз, матриксних металопротеїназ, фосфоліпази А2, а також 

пригнічують синтез простагландинів, кінінів, лейкотрієнів та інших медіаторів 

запалення; гальмують ексудацію у вогнище запалення рідини й протеїнів, 

міграцію лейкоцитів у вогнище (хемотаксис) і проліферацію сполучної тканини, 

стабілізують клітинні мембрани, гальмують ПОЛ та утворення у вогнищі 

запалення вільних радикалів [30].  

На підставі експериментальних даних ведуться пошуки сполук, здатних 

корегувати О/А дисбаланс. З метою інгібування ВРО хворим на ПН призначали 

унітіол, ТФ і галаскорбін, ессенціале [76]. Доведено також, що подібна дія 

властива вітаміну А, метилурацилу, нікотинаміду, карнітину [85, 336, 340, 344, 

439]. Все більше досліджень присвячено застосуванню препаратів групи 

флавоноїдів, що впливають на імунні та обмінні процеси в організмі, викликають 

гіполіпідемічний, гіпоазотемічний, гіпоглікемічний ефекти [4]. Виявлено 

інгібувальний вплив флавоноїдів на гіалуронідазу, холінестеразу, ЦОГ і ЛОГ, 

протеїназу С, АПФ, АТФ-азу. Флавоноїди виявляють антизапальні властивості, 

вони пригнічують агрегацію тромбоцитів, є імуномодуляторами [27, 32].  
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До комплексних напівсинтетичних препаратів належить кверцетин, що 

впливає на активність ензиму циклі деградації фосфоліпідів, на утворення 

вільних радикалів, продукцію та метаболізм NO, а також запобігає збільшенню 

внутріклітинного кальцію в тромбоцитах та гальмує їх агрегацію [27, 68]. 

Антиоксидантний ефект кверцетину полягає у пригніченні утворення АМК та 

активації ензимів АОЗ – ГП, ГР та СОД. Доведено його мембрано-стабілізуючу, 

імуностимулюючу дію (вплив на синтез ейкозаноїдів з арахідонової кислоти, 

нормалізація субпопуляційного складу лімфоцитів і зниження їх рівня), 

протизапальну (інгібування 5-ЛОГ і ЦОГ та гальмування синтезу лейкотрієнів, 

продукції протизапальних цитокінів ІЛ-1β, ІЛ-8) [68]. Кверцетин збільшує ШКФ 

завдяки саме блокаді синтезу лейкотрієнів [119], позитивно впливає на перебіг 

експериментальної гострої ниркової недостатності внаслідок активації АОС [32, 

233]. 

Карнітин стимулює метаболізм компонентів β-окисного перетворення 

вільних жирних кислот у мітохондріях гепатоцитів, біосинтетичні процеси [267, 

344], нормалізує показники ПОЛ [344].  

Ще одним з популярних антиоксидантів є α-ліпоєва (тіоктова) кислота, що 

являє собою природний коензим, зменшує вміст вільних радикалів та активність 

ПОЛ, підвищує активність СОД і каталази, покращує ендоневральний кровотік і 

швидкість поширення збудження по периферичних нервах, запобігає ураженню 

гломерулярного апарату нирок [12, 217, 401, 437]. У клінічних дослідженнях із 

застосуванням α-ліпоєвої кислоти у хворих на ЦД відзначено поліпшення стану 

системи мікроциркуляції, зменшення ПОЛ, нормалізацію вмісту NO, поліпшення 

ендотелій-залежних реакцій судинної стінки, поліпшення фільтраційної функції 

нирок і утилізації глюкози [263]. 

Для корекції NO-залежного ОС та показників ендотеліальної дисфункції 

активно застосовуються препарати на основі L-аргініну [1, 221, 225, 343] та його 

комплекси з вітамінами, зокрема показано, що застосування комплексу L-

аргініну, вітаміну С, вітаміну Е позитивно відновлює метаболізм NO [379], а 

комплекс L–аргініну, В6 та фолієвої кислоти впливає на показники 
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ендотеліальної дисфункції та мікроциркуляції за умов моделювання дефіциту 

NO [21]. Проте іншими авторами не відмічено зниження темпів прогресування 

ДН на тлі застосування L –аргініну [457]. 

Для усунення негативних наслідків ОС у пацієнтів з захворюваннями 

нирок активно застосовується Ліпін [76, 87]. Ліпін – це ліпосомний препарат, що 

являє собою замкнену фосфоліпідну систему. Експериментально доведено 

позитивний вплив ліпосом на загальну неспецифічну систему біохімічного 

захисту клітин від ушкоджуючої дії вільних радикалів та продуктів ПОЛ [76, 87, 

167], оцінено ефективність застосування аплікацій з Ліпіном у хворих з травмами 

м’яких тканин [73], показано його ефективність на моделі осмотичного гемолізу 

[131], запропоновано інгаляції з фосфоліпідними наночастинками у хворих на 

бронхіальну астму для корекції ОС [122]. 

Іншим напрямком корекції ОС є застосування фармакологічних засобів, що 

впливають на патогенетичні ланки активації ОС та локальний ОС в нирках. Так, 

якщо серед причин активації ОС є запальний процес, то ефективним було 

застосування антимікробних [168], протизапальних засобів [384] та 

імуномодуляторів [3, 168]. На моделі експериментального ПН продемонстровані 

антиоксидантні властивості інгібіторів ЦОГ-2 [390]. 

Показано, що у разі хронізації процесу та зниження імунітету ефективною 

корекцією О/А дисбалансу є застосування імуномодуляторних засобів, зокрема 

Галавіту, Протефлазіду [166], інтерферонів [106]. Так, показано, що Галавіт 

здатен впливати на гуморальну ланку імунітету, шляхом підвищення рівня IgG, 

регулюючи проліферативну активність Т-лімфоцитів, підсилюючи 

неспецифічний захист і фагоцитоз, впливаючи на активність 

моноцитів/макрофагів і продукцію ними прозапальних цитокінів. Протефлазід – 

це препарат противірусної та імуномодуляторної дії рослинного походження, до 

складу якого входять флавоноїдні глікозиди. Він збільшує продукцію ендогенних 

α- і -ІФН, що підвищує неспецифічну резистентність організму до вірусної та 

бактеріальної інфекції [166]. 



 

 

49 

Серед імуномодуляторних засобів широко застосовується Нуклеїнат 

натрію, що стимулює лейкопоез, нормалізує клітинний імунітет, підвищуючи 

міграцію і кооперацію лімфоцитів та фагоцитарну активність макрофагів, 

посилює антиінфекційну резистентність організму і пригнічує підвищену 

агрегацію тромбоцитів. У пацієнтів з імунодефіцитом нормалізує кількість Т- та 

В-клітин, їх функціональну активність. В основі фармакологічних ефектів 

препарату лежать механізми пригнічення окисних процесів в клітинних 

мембранах, стабілізація мембран клітин і оптимізація окислювально-відновних 

процесів в тканинах. Одночасне застосування з антибіотиками значно посилює 

терапевтичну ефективність лікування [3, 158].  

Показана й ефективність застосування глюкокортикоїдів у хворих на ГН 

для зниження активності запального процесу та інтенсивності ОС [30].  

Чимало досліджень присвячено використанню інгібіторів АПФ для 

одночасної корекції гіпертензії та ОС, зокрема проаналізовані особливості змін 

інтенсивності процесів ПОЛ за умов застосування інгібіторів АПФ та блокаторів 

ангіотензин-ренін-альдостеронової системи та доведено їх антиоксидантні 

властивості у хворих з ХХН та АГ [159], оцінено антиоксидантний ефект 

високих доз інгібіторів АПФ у хворих на ХХН [294], проведено порівняння 

антиоксидантних ефектів різних гіпертензивних засобів [289, 330], у хворих на 

ДН та ЦД 2-го типу [206], у різних вікових групах хворих на ПН [129], оцінено 

можливості корекції ОС та ендотеліальної дисфункції інгібіторами АПФ, вплив 

інгібіторів АПФ на обмін NO та нітрострес у пацієнток зі склерозом 

ендоментрію [316]. Досліджуючи вплив ангіотензину І на продукцію 

простагландинів було показано, що стимуляція ангіотензину І призводить до 

збільшення продукції простагландинів нирками, а Валсартан сприяє зниженню 

рівнів простагландинів та зростанню ангіотензину ІІ в умовах 

експериментального діабету [188].  

Іншим напрямком корекції ОС у хворих на ХХН є застосування статинів 

для корекції порушень обміну ліпідів, прогресування атеросклерозу [155] та 

хронічного запалення [150]. 
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 Згідно сучасним уявленням, процес хронічного запалення в нирках 

пов’язано з прогресуванням атеросклерозу [45, 84]; вже на початковій стадії 

констатується збільшення вмісту кисневих радикалів у стінках судин і 

збільшення активності ЛОГ; ступінь артеріосклерозу корелює з підвищенням 

плазмових рівнів гострофазних протеїнів; у хворих на ХХН розвивається 

карбонільний стрес - приєднання карбонільної групи до протеїнів призводить до 

їх дисфункції, включаючи інактивацію ензимів, зниження зв'язування 

імуноглобулінів з рецепторами, інгібування карбокси-фібриногену, активацію 

макрофагально-моноцитарного механізму коагуляції, що, у свою чергу, 

стимулює вироблення тканинного тромбопластину й усіх вітамін-К-залежних 

факторів згортання крові та сприяє підвищенню рівня фібриногену в крові [23, 

427], що потребує корекції за допомогою препаратів, що впливають на процеси 

коагуляції. 

Останнім часом опубліковано чимало робіт, присвячених антиоксидантним 

стратегіям лікування хворих на ХХН VД ст [208, 437]. Так, показано зменшення 

частоти випадків інфаркту міокарду та інших кардіоваскулярних подій у ГД-

пацієнтів, які отримували лікування вітаміном Є [398]. Проте при одночасному 

призначенні ТФ та α-ліпоєвої кислоти не визначено жодного впливу на маркери 

запалення та ОС [382]. Важливо зазначити, що переважна більшість досліджень 

проведені за участю когорти ГД-пацієнтів [263, 265, 269, 302, 396]. Отже, 

враховуючи вищесказане на сьогодні актуальним залишається вивчення як 

прямих антиоксидантів, так і препаратів з опосередкованою антиоксидантною 

дією впливу на О/А баланс; актуальним є питання прогнозування дії цих 

препаратів з урахуванням коморбідних станів пацієнтів та прогноз in vitro 

ефективності їх з підбором препарату індивідуально для кожного пацієнта. 

Таким чином, аналіз літератури та вивчення стану проблеми сформувало 

досить цілісну картину, щодо особливостей дослідження процесів та механізмів 

формування ОС в організмі людини з розвитком різноманітних патологічних 

станів, захворювань внутрішніх органів та нирок, зокрема. Описані чисельні 

спроби використання показників ПОЛ та АОЗ за умов прогресування 
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захворювань нирок, проте недостатньо вивчені органоспецифічні особливості 

ОС. Описані й кореляції між показниками ПОЛ та маркерами дисфункції нирок 

[219, 332] і зроблені спроби одночасного дослідження активності ОС і маркерів 

запалення [358, 362], активності ОС і рівнів цитокінів у пацієнтів з запальними 

захворюваннями нирок [128, 250], проте комплексних досліджень з одночасним 

всебічним вивченням показників ОС, маркерів запалення, активності цитокінів 

та ренальних маркерів до початку даної роботи практично не існувало. 

Недостатньо визначено специфічні механізми, фактори, що запускають ці 

реакції, і особливості розвитку ОС, як загального, так і локального у пацієнтів з 

запальними захворюваннями нирок залежно від етіології та стадії прогресування. 

Недостатньо й вивчені можливості використання маркерів ОС для прогнозу 

подальшого перебігу захворювань нирок та контролю за ефективністю 

застосування антиоксидантних препаратів. Все це вимагало подальшого 

поглибленого дослідження ОС у пацієнтів з запальними процесами у нирках та 

розробки шляхів його корекції. 
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РОЗДІЛ  2 

МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

Для вирішення поставленої мети та завдань роботи нами проведені 

дослідження, що охоплювали період з 2002 по 2015 роки. В роботі використано 

зразки крові та сечі 814 хворих, які перебували на амбулаторному та 

стаціонарному лікуванні в  ДУ «Інститут нефрології НАМН України».   

Комплексне обстеження включало біохімічні, імунологічні та 

загальноклінічні дослідження. Матеріалом дослідження були: кров, сеча. 

Отриманий біологічний матеріал досліджували у лабораторіях біохімії, 

імунології й клініко-діагностичній ДУ «Інститут нефрології НАМН України».  

В роботі використано класифікацію хвороб нирок, що прийнята та 

затверджена ІІ Національним з’їздом нефрологів України (м. Харків, 23-24 

вересня 2005 р.). 

Для огляду літератури було застосовано інформаційний пошук джерел з 

1996 по 2016 рік з бази даних Medlіne, PubMed, матеріалів з’їздів, симпозіумів, 

наукових конференцій, міжнародних та вітчизняних журналів.  

 

2.1. Дизайн дослідження та загальна характеристика обстежених 

хворих  

 

Обстежено 814 пацієнтів віком 5-65 років. Серед хворих було 349 (43%) 

чоловіків та 465 (57%) жінок. Серед дорослих осіб молодого віку (18-34 р.) було 

більше жінок (
2
=28,7; р<0,0001), а серед осіб середнього віку (50-65 р.) 

переважали чоловіки (
2
=4,7; р=0,025 та 

2
=19,8; р<0,0001). Пацієнти дитячого 

віку були майже порівну розподілено у групи за віком та статтю. Хворі були 

розподілені у групи залежно від етіології запального процесу, його активності та 

перебігу (Рис 2.1). Надалі пацієнтів розподілили по групах з урахуванням 
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Рис. 2.1  Схема формування груп пацієнтів  з запальним процесом у нирках у 

дослідженні. 

Хворі з запальним процесом в нирках 

n=814  

349 (43%) чоловіків    та 465 (57%) жінок.  

Вік хворих 5-65 років. 
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їх віку. Наступним етапом був аналіз результатів залежно від порушення 

функцій нирок. Для цього пацієнти були згруповані у групи залежно від стадії 

ХХН (І, ІІ, ІІІ, IV, V ст), залежно від ушкодження нирок (гломерулярні, 

негломерулярні чи діабетичні), залежно від наявності чи відсутності АГ, залежно 

від порушень водовидільної функції нирок (ВФН) та ХС. 

 Контрольну групу умовно здорових осіб (групу порівняння) складали 62 

дорослі особи віком від 18 до 55 років та 28 дітей (віком від 5 до 15 років), які 

були умовно-здоровими донорами. Критерії включення: відсутність  

захворювань нирок в анамнезі, а також відсутність гострих захворювань, тяжких 

метаболічних порушень, анатомічних вад сечостатевої системи, вагітності). 

Під час виконання роботи дотримувалися правил безпеки пацієнтів, 

збережені права пацієнтів, а також морально-етичні норми у відповідності до 

основних положень GSP (1996 р.), конвенції Ради Європи про права людини та 

біомедицину, Гельсінської декларації Всесвітньої медичної асоціації про етичні 

принципи проведення наукових медичних досліджень за участю людини (1964-

2000 рр.) і наказу МОЗ України № 281, № 523, етичного кодексу ученого 

України (2009 р.). 

Діагноз ПН, ГН, ДН,  ХХН встановлювався на підставі загально клінічних, 

лабораторних та інструментальних методів обстеження пацієнтів згідно з 

класифікацією хвороб нирок KDIGO 2012  [314] та протоколів ведення пацієнтів. 

Стадію ХХН визначали згідно з класифікацією, що прийнята ІІ Національним 

з'їздом нефрологів України (2005).  

У розділі 3 даної роботі проведена порівняльна оцінка показників 

активності ОП і показників АОЗ у пацієнтів з різними формами перебігу БОЗН. 

Характеристика хворих: у дослідженнях цього етапу взяли участь 248 хворих з 

БОЗН. Серед хворих було 39 (15%) чоловіків та 209 (85%) жінок віком 18-60 

років. Обстежені хворі були розподілені на 2 групи залежно від активності 

процесу. У 60 пацієнтів (22 чоловіки та 38 жінок) діагностовано з гострий ПН 

(гПН, група 1), що вважали першим епізодом бактеріально-обумовленого 
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ураження інтерстицію нирки. У 188 пацієнтів (17 чоловіків та 171 жінка) з 

хронічним ПН (хПН, група 2), що є інфекційно-індукованим вогнищевим 

запаленням інтерстицію нирок з формуванням рубців і наступним ураженням 

усіх структур нефрону. Окремо проаналізовані 98 пацієнтів з рецидивуючим 

перебігом хПН. Рецидивуючий перебіг хПН встановлювали за умов 2 рецидивів 

захворювання впродовж півроку або 3 рецидивів за рік. 

Усі хворі були без порушення екскреторної функції нирок (ПЕФН). ШКФ- 

не нижче 90 мл/хв/1,73 м
2
, а рівень креатиніну крові не перевищував 0,120 мМ.  

Кількісні показники мікробного навантаження у сечі визначали, 

враховуючи наступне: «вагома» бактеріурія – ≥10
5
 колонієутворюючих одиниць 

в 1 мл сечі (КУО/мл) та «порогова» – 10
2 

- 10
4
 КУО/мл. Кількісне визначення 

бактерій проводили шляхом посіву матеріалу на тверді поживні середовища – 

кров’яний агар та агар Сабуро за Родоманом. Ідентифікацію виявлених бактерій 

проводили за Bergey’s. Чутливість бактерій до антибіотиків визначали методом 

стандартних дисків. Серед виявлених мікроорганізмів переважали E. coli (62%), 

S.epidermidis (22%), S. Aureus (6%), P. vulgaris(5%), Staphylococcus spp(5%).  

Епізоди ПН підтверджували даними сцинтиграфічних досліджень з 
99m

Tc-

ДМСО, що вважаються «золотим» стандартом у діагностиці ПН, а класичною 

ознакою є наявність осередкових ділянок склерозу в нирках, так званих «рубців» 

[166]. Хворі були обстежені до початку призначення антибактеріальної та 

симптоматичної терапії.  

У розділі 4 наведено дані щодо вивчення показників  активності ОП і АОЗ 

у хворих з ГН з НС, що відноситься до захворювань, в основі розвитку яких 

лежать імунні механізми, які запускають ниркове пошкодження [70, 71, 101, 

128]. Характеристика хворих: у дослідженнях цього етапу взяв участь 61 хворий 

на ГН. Серед хворих було 27 чоловіків та 34 жінки віком від 18 до 60 років. За 

стандартними протоколами обстеження хворих на ГН у 15 (7 чоловіків та 8 

жінок)  пацієнтів було  діагностовано гострий ГН (група1, гГН) і 46 пацієнтів (20 

чоловіків та 26 жінок) хронічний ГН (група 2, хГН). Клінічний діагноз 

встановлений на основі даних лабораторних і інструментальних досліджень, а 
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морфологічний з використанням тонкоігольної аспіраційної біопсії нирок [70]. 

Усі пацієнти були з зі збереженою екскреторною функцією нирок (ШКФ – (62,3 - 

105,3) мл/хв, добова протеїнурія (0,3 – 9,2) г/л)).  

Розділ 5 містить результати дослідження показників активності ОП та АОЗ 

у  хворих з ДУН. У дослідженнях цього етапу взяли участь 96 хворих віком від 

18 до 60 років: 51 хворий на ДН без ПЕФН (концентрація креатиніну крові (0,055 

- 0,11) мМ, ШКФ – (65,5 - 114,3) мл/хв, добова протеїнурія (0,3 – 6,8) г/л) та 45 

хворих на ДН з ПЕФН (концентрація креатиніну крові (0,155-0,272) мМ, ШКФ – 

(23-59) мл/хв, добова протеїнурія (0,3 – 15,30) г/л). Усі пацієнти були з 

субкомпенсацією вуглеводного обміну. Клінічний діагноз встановлений на основі 

даних лабораторних і інструментальних досліджень. Групи пацієнтів структурно 

не відрізнялися за віком: середній вік осіб чоловічої статі склав 48,2±2,6 р, жіночої - 

46,6±2,8 р (р>0,05). 

Розділ 6 представляє результати дослідження вікових особливостей 

інтенсивності ОС при запальних процесах в нирках. На даному етапі роботи 

обстежено 245 дітей віком від 5 до 15 років. За стандартними протоколами 

обстеження у 150 дітей діагностовано на ПН (у 58 - гострий та 92- хронічний, за 

мікробним спектром сечі були аналогічними до дорослих пацієнтів) та у 95 дітей 

хГН з НС з урахуванням чутливості до глюкокортикоїдів. Результати 

порівнювали з групами дорослих пацієнтів з ПН та хГН. Серед дорослих 

пацієнтів виділяли дві вікові групи: пацієнти віком 19-40 років та 43-60 років. 

Розділ 7 містить дані аналізу особливостей змін показників ОС залежно від 

ступеня важкості порушення функції нирок. Для цього було проаналізовано 

результати дослідження показників ОС, реноспецифічних ензимів та рівні 

цитокінів при прогресуванні ХХН у 559 хворих на ХХН І-V ст (109 хворих з 

ХХН І ст, 122 – з ХХН ІІ ст, 110 з ХХН ІІІ ст, 92 – з ХХН ІV ст, 126 – з ХХН V 

ст). Середній вік обстежуваних хворих становив 42±9,5 роки. ХХН виникла у 

39% на тлі хПН, у 32% пацієнтів – хГН, у 29% пацієнтів на тлі ЦД. У хворих 

досліджуваних груп не було вірогідної різниці в розподілі за статтю.  
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Також у розділі 7 представлені дані щодо особливостей змін О/А 

показників залежно від нозології ураження нирок, що лежить у основі ХХН. 

Хворі згруповані у відповідні групи (45 хворих з гломерулярними 

ушкодженнями нирок та 86 - з ПЕФН, 95 хворих з негломерулярними 

ушкодженнями та 32 - з ПЕФН, 51 хворий з ДН та 45 – з ПЕФН). У хворих 

досліджуваних груп не було вірогідної різниці в розподілі за статтю та віком.  

 Крім того, розділ 7 містить дані щодо вивчення зв’язку між наявністю АГ 

у хворого та показниками О/А балансу проводили у 22 хворих на хГН з НС та АГ 

порівнюючи дані з групою з 24 хворих на хГН з НС без АГ. У хворих 

досліджуваних груп не було достовірної різниці в розподілі за статтю та віком.  

Вивчення взаємозв’язку маркерів ОС та активності АПФ у крові проводили у 28 

хворих на ХХН ІІ ст (на хПН). Усі пацієнти були жіночої статі, віком від 18 до 40 

років, без клінічних проявів  АГ. Результати порівнювали з показниками у групі  

умовно-здорових осіб того ж віку та статі. 

Окремо у групі з 96 хворих на ХХН ІV та V ст було проаналізовано дані 

щодо змін О/А показників у крові залежно від ВФН та рівня добового діурезу 

(ДД). Хворі були згруповані у групи залежно від величин ДД: І-ша група (n=15) – 

ДД 1600-1000 мл, ІІ-га група (n=20) – ДД 1000-600мл на добу; ІІІ-я група (n=33) 

– ДД у межах 100-500мл на добу, IV-а група (n=28) – ДД в межах 0-100 мл. У 

хворих досліджуваних груп не було вірогідної різниці в розподілі за статтю та 

віком. 

Окрім цього, розділ 7 містить дані щодо змін О/А показників залежно від ХС 

у 96 пацієнтів з ХХН V ст (середній вік 45,050,67), які лікувалися ГД. Оцінка 

ХС проводилася згідно з Практичними рекомендаціями DOQI (Clinical Practice 

Guidelines for Nutrition in Chronic Renal Failure on maintenance Dialysis) [342]. 

Усіх обстежених пацієнтів розподілили на групи залежно від їх ХС: група І – 48 

осіб з нормальним ХС, група ІІ –  14 осіб зі зменшеним ХС, група ІІІ –34 особи з 

надмірним ХС. У хворих досліджуваних груп не було вірогідної різниці в 

розподілі за статтю та віком.   
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Розділ 8 демонструє дані експерименту по моделюванню in vitro процесів 

ПОЛ та ОМП з використанням зразків плазми та еритроцитів крові у 30 умовно-

здорових осіб (група 1 ), у 36 хворих на хПН (2-га група), у 26 пацієнтів з хГН (3-

я група) та у 38 хворих на ХХНVД, які лікувалися ГД (4-та група). Попередньо в 

зразках крові цих хворих досліджували активність процесів ПОЛ, ОМП, АОС та 

оцінювали інтенсивність ОС. З урахуванням порушень О/А балансу зразки крові 

використовували під час експерименту in vitro.  У хворих досліджуваних груп не 

було вірогідної різниці в розподілі за статтю та віком. 

Розділ 9 включає результати дослідження впливу на показники ОС у 

хворих на ХХН застосування поряд з традиційною терапією антиоксидантних, 

метаболічних, мембрано стабілізуючих, імуномодуляторних препаратів. Серед 

метаболічних препаратів застосовували Корвітин  у 21 пацієнта з ХХН ІІІ – ІV ст 

Хворі були обстежені до початку призначення препарату та по закінченні курсу 

лікування. Корвітин вводився внутрішньовенно в дозі 0,5 г препарату, 

розчиненого у 50 мл ізотонічного розчину натрію хлориду один раз на добу 10 

днів.  Також було застосовано комплексний препарат Гепадиф у 12 хворих на 

ХХН ІІІ–ІV ст та 16 на ХХН V ст. Гепадиф містить карнітину оротату 300 мг (що 

еквівалентно 147,6 мг кислоти оротової та 152,4 мг карнітину), DL-карнітину 

гідрохлориду 184 мг (що еквівалентно 150 мг карнітину), антитоксичної фракції 

екстракту печінки 25 мг (що містить не менше 0,00025 мг ціанокобаламіну), 

аденозину 5 мг, піридоксину гідрохлориду 25 мг, ціанокобаламіну 0,25 мг. 

Гепадиф вводився внутрішньовенно 1 флакон один раз на добу 5 днів. Хворі 

були обстежені до початку призначення препарату та по закінченні курсу 

лікування. 

Вплив мембрано-стабілізуючого препарату Ліпін на зміни О/А показників 

та стан клітинних  мембран вивчали у 158 пацієнтів з ХХН, які отримували Ліпін 

внутрішньовенно в дозі 10-20 мг/кг ваги тіла протягом 10 днів. Дослідження 

проводили до та після курсу лікування згідно з рекомендаціями виробника.   

Особливості змін О/А показників у крові при застосуванні беміпарину 

натрію досліджували у 32 хворих на ХХН ІV-V стадії віком від 23 до 65 років, 
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які лікувалися програмним ГД. Хворі були обстежені у декілька етапів : І етап - 

до лікування, ІІ етап - через 3 місяці застосування та ІІІ етап - через 1 рік після 

початку лікування. Беміпарин натрію вводили в артеріальну магістраль на 

початку сеансу ГД. Для пацієнтів вагою менше 60кг доза беміпарину натрію 

складала 2500 МО, вагою понад 60кг – 3500 МО антифактора Ха відповідно до 

рекомендацій виробника [46]. 

Вплив препарату α-ліпоєвої кислоти на О/А показники крові та стан 

клітинних  мембран еритроцитів вивчали  у 20 пацієнтів  з ХХН VД ст, які 

лікувались перитонеальним діалізом (ПД) не менше 3 місяців. Серед обстежених 

було 17/20 (85%) чоловіків та 3/20 (15%) жінок. Вік хворих коливався від 32 до 

60 років та у середньому становив 47,7±11,3. Препарат α-ліпоєвої кислоти у 

вигляді розчину для інфузій 1,2 % 50 мл, що відповідає 600 мг α- ліпоєвої 

кислоти, вводили парентерально протягом 14 діб з наступним переведенням на 

пероральний прийом у дозі 600 мг/д на протязі наступних 6 тижнів. Хворі були 

обстежені до початку призначення препарату та по закінченні курсу лікування.  

Досліджували вплив на О/А показники крові застосування поряд з 

традиційною терапією імуномодуляторних препаратів, що використовуються в 

лікуванні захворювань нирок бактеріальної етіології для посилення 

антиінфекційного імунітету. 25 хворих на рецидивуючий хПН у комплексному 

лікуванні отримували імуномодуляторний препарат Нуклеїнат натрію у дозі 0,25 

г 4 рази на добу протягом 14 днів.  Усі пацієнти були жіночої статі, віком від 17 

до 65 років (33,4±8,8 років). Середня частота рецидивів протягом року склала 

5,7±2,5. У 18 хворих на хПН традиційне антибактеріальне лікування поєднували 

з прийманням імуномодулятора Галавіт, який призначали в/м по 2 мл через добу 

№10. У 25 хворих на хПН традиційне антибактеріальне та симптоматичне 

лікування поєднували з прийманням імуномодулятора Протефлазід згідно 

інструкції виробника. Результати порівнювали з результатами у пацієнтів, які 

отримували тільки антибактеріальну терапію. Хворі були обстежені до початку 

призначення препарату та по закінченні курсу лікування. 
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У 86 хворих на ХХН VД ст оцінювали вплив різних за модальністю 

методик ДНЗТ на О/А показники та показники резистентності еритроцитарних 

мембран.  

Ефективність впливу на інтенсивність ОС оцінювали за динамікою О/А 

показників, стану цитокінового профілю, показників активності 

органоспецифічних ензимів. Під позитивним ефектом розуміли: 1) нормалізацію 

клініко-лабораторних проявів захворювання, 2) підвищення або зниження 

досліджуваного показника після лікування, якщо його вихідні дані були 

нижчими або більшими від нормальних величин.  

 

2.2 Клініко-лабораторні методи дослідження 

 

Усім хворим для встановлення діагнозу проводилось клініко-лабораторні 

дослідження: загально-клінічні аналізи крові та сечі, визначення в крові та сечі 

вмісту загального білка і його фракцій, креатиніну, сечовини, глюкози, 

електролітів, холестерину, білірубіну, альбуміну, активності аланін-

амінотрасферази, аспартат-амінотрансферази  в крові використовували 

аналізатори «ABX Micros-60» (Франція) та «Flexor junior» (Нідерланди) та 

набори реагентів до них, а також фірм “Cormay” та “Lachema”, активність  ГГТ у 

сечі, вміст креатинін, білка, рівень добової протеїнурії за допомогою наборів 

реагентів для клінічної біохімії фірм “Фелісіт”, “Реагент”, “Гранум”. 

Функціональний стан нирок оцінювали за ШКФ, що підраховували 

застосовуючи формулу Cockroft-Gault (СCr = 140-вік (роки) × маса тіла (кг) / 

креатинін сироватки (мМ) × 810) та за допомогою формули, отриманої в 

дослідженні Modification of Diet in Renal Disease Study (MDRD): ШКФ 

(мл/хв/1,73 м
2
) = 186 x (креатинін сироватки, мкМ х 0,0113)

-1,154
 x (вік, роки)

-0,203
. 

Для жінок результат помножували на 0,742. При  рівнях ШКФ 60-90 мл/хв/1,73 

м
2 

перевагу надавали формулі СKD-EPI  (KDIGO 2012 Clinical Practice Guideline 

for the Evaluation and Management of Chronic Kidney Disease) [70, 314]. 
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2.3 Методи дослідження активності оксидативних процесів  

 

В роботі використано реактиви: 2,4-динітрофенілгідразин (ДНФГ), 

окиснений та відновлений нікотинаміддінуклеотідфосфат (НАДФ, НАДФН), 

нікотинаміддінуклеотід (НАДН), аденозиндифосфат натрію, нікотинамід, L-

канаванін сульфат, L-орнітин гідрохлорид, тріс, 4-нітрофеніл-2-ацетамідо-

2дезокси-β-D-глюкопіранозид, фуріл-акрілоїл-фенілаланіл-гліцил-гліцин, L-

аргінін гідрохлорид, (Sigma-Aldrich), сечовина, трихлороцтова, етилен-діамін-

тетраоцтова та тіобабітурова кислоти, малондиальдегід-біс-диметилацетат, 

залізоамоній цитрат (27%), п-фенілендіамін дигідрохлорид, індигокармін 

(Merck), реактив Гріса, p-нітрофеніл-β-D-галактопіранозид, ГЛ окиснений та 

відновлений (Serva, Applichem), ТР, МДА (Fluka), р-нітрофенол, 4-нітрофеніл-2-

ацетамідо-2дезокси-β-D-глюкопіранозид, (Calbiochem), нікотинамід (Oriental 

yeast), інші реактиви вітчизняного виробництва не нижче ЧДА.  

Біохімічні дослідження у хворих з патологією нирок включали  вивчення 

показників ПОЛ, ОМП, АОС, концентрації специфічних запальних протеїнів та 

реноспецифічних ензимів у крові та сечі та оцінку показників ОС (Рис. 2.2).  

Інтенсивність процесів оксидації оцінювали шляхом 

спектрофотометричного визначення концентрації ТБКАП [90] та МДА в крові та 

сечі за методом Н. Д. Стальної [164] в нашій модифікації. До 0,1 мл сироватки 

крові, суспензії еритроцитів чи сечі додавали 2 мл 0,025 М тріс-НСІ буфера рН 

7,4 та 1 мл 20% р-ну трихлороцтової кислоти й 1 мл 0,8% р-ну ТБК. Проби 

витримували на киплячій водяній бані 10 хв та центрифугували 10 хв при 3000g. 

Абсорбцію вимірювали на СФ-46 при 532 нм проти дистильованої води у 

кюветах 10 мм. Як стандарт застосовували малондиальдегід-біс-диметилацетат. 

Для розрахунків застосовували формулу: С (мкМ) = Аоп • 10
6
 • 4/1,56 • 15

5
 • 0,1.  

В сироватці крові та еритроцитах визначали спонтанне та металіндуковане 

ПОЛ по накопиченню МДА на моделях in vitro Fe-індукованого неензимного 

(аскорбат-залежного) та ензимного (НАДФН2--залежного) шляху окиснення [28].  
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Рис. 2.2. Схема дослідження 
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Для ініціації використовували: середовище І – 25 мМ тріс-HCl буфер рН 7,4 

та 20 мкМ FeSO4;  середовище ІІ  (Фентона- 0,85 мл фосфатного буфера, 0,05 мл 

суміші 1 мМ р-нів етилен-діамін-тетраоцтової кислоти й FeSO4  і 0,05 мл р-ну 

0,1 мМ Н2О2), середовище ІІІ – 25 мМ тріс-HCl буфер рН 7,4 20 мкМ FeSO4 та 

0,35 мг аскорбінової кислоти (для моделювання НЕО) та середовище IV – 25 мМ 

тріс-HCl буфер рН 7,4, 0,5 мкМ НАДФН, 2 мкМ нікотинаміду, 4 мкМ АДФ, 20 

мкМ FeSO4 (для моделювання шляху ЕО). Проби інкубували 1 годину при 37 ºС, 

денатурували 20% р-ном трихлороцтової кислоти та центрифугували при 3000g 

20 хв. В супернатанті за реакцією з ТБК визначали концентрацію МДА на СФ-46 

(λ= 532 нм) використовуючи коефіцієнт молярного поглинання 156000М
-1

.  

Для визначення інтенсивності ОМП до денатурованих протеїнів ( з 0,1 мл 

сироватки крові) додавали 1,0 мл 0,1М р-ну ДНФГ для визначення концентрацію 

КГП. Проби струшували та інкубували 1 годину, потім центрифугували 20 хв 

при 3000g. Осад промивали сумішшю етанол:етилацетат (1:1) для екстракції 

ліпідів і ДНФГ. Отриманий осад розчиняли у 8М р-ні сечовині й визначали 

абсорбцію проб на СФ-46 (λ=363 нм) та спектр ДНФГ-продуктів (ДНФГп) 

(λ=363 нм та λ=430 нм)  [50, 115].  

Визначення активності NOS проводили за методом, описаним M Selter та 

співавторами [399]. Активність сумарної NOS визначали з застосуванням 

інкубаційного середовища, що містило 50 мМ KH2PO4 1 мМ MgCl2, 2 мМ CaCl2, 

1 мМ НАДФН2 та 0,22 мМ L-аргініну та 0,1 мл суспензії еритроцитів. Проби 

інкубували 60 хв при 37ºС, зупиняли реакцію 0,2 мл 2N HClO4 та 

центрифугували 10 хв при 2500g. Для визначення іNOS застосували інкубаційне 

середовище, що містило 50 мМ KH2PO4 1 мМ MgCl2, 4 мМ етилен-діамін-

тетраоцтової кислоти, 1 мМ НАДФН2 та 0,22 мМ L-аргініну та 0,1 мл суспензії 

еритроцитів. Проби інкубували 60 хв при 37 ºС, зупиняли реакцію 0,2 мл 2N 

HClO4 та центрифугували 10 хв при 2500g. В супернатантах з обох проб 

визначали вміст нітрит-аніону з використанням реактиву Гріса [202].  
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2.4. Методи визначення стану антиоксидантної системи. 

 

Стан АОС вивчали за показниками концентрації ЦПс, ТРс, SHс та SHе, 

активності каталази, СПАе, ГПе, ГРе, оцінюючи перекисну резистентність 

еритроцитів (ПРе) та проникливість еритроцитарних мембран (ПЕМ). 

Визначення концентрації ЦПс проводили за методом [59] у нашій 

модифікації. До 0,05 мл сироватки крові й додають 4,0 мл 0,4 М ацетатного 

буфера (рН 5,5) та 0,5 мл 0,5 % водного р-ну п-фенілендіаміну солянокислого 

(субстрат), інкубували 60 хв при 37 
0 

С, після чого реакцію зупиняли додаванням 

1,0 мл 3% р-ну фтористого натрію. Абсорбцію вимірювали на КФК-3 при λ 530 

нм у кюветах 10 мм проти контрольної проби (у яку буфер та субстрат вносять 

після припинення реакції). Результати представлені у г/л.  

Для визначення концентрації ТРс за основу взято метод [86] в нашій 

модифікації. Порядок проведення аналізу: в пробірку брали 0,1 мл сироватки 

крові (або сечі після стабілізації рН) і додавали 1,0 мл 0,2% р-ну амоній-залізо 

(ІІІ) цитрат дегідроцитрату (рН 5,5-5,8). Абсорбцію вимірювали проти контролю 

(0,1 мл води замість сироватки крові) на КФК-3 при λ 440 нм у кюветах з 

довжиною оптичного шляху 3мм та повторювали через 30 хв. Концентрацію ТР 

розраховували за калібрувальним графіком. використовуючи різницю абсорбцій 

дослідної та контрольної проби.  

Для визначення вмісту SHс та SHе використовували метод [180] в нашій 

модифікації. Абсорбцію вимірювали на КФК-3 при λ 500 нм у кюветах з 

довжиною оптичного шляху 10 мм за реакцією 0,1 мл сироватки крові (0,01мл 

еритроцитів) з 1 мл 6 М КІ, 3,8мл 0,1 М фосфатного буфера рН 7,6, 0,3 мл 0,001 н 

р-ну йоду. Кількість SH (мМ) визначали за кількістю йоду, що прореагував з SH. 

Активність каталази в сироватці крові визначали спектрофотометричним 

методом використовуючи здатність Н2О2 утворювати стійкий забарвлений 

комплекс із солями молібдену [99]. До 0,1 мл сироватки крові додавали 2 мл р-ну 

Н2О2, інкубували 10 хв при 20 
0 

С. Потім додавали 1 мл молібдату амонію та 
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визначали абсорбцію суміші на СФ-46 при λ 410 нм проти контролю, що містить 

0,1 мл води замість сироватки крові. Активність каталази розраховували за 

формулою: А = (Ак – Ад)·V·t·K, де А – активність в мкат/л; Ак та Ад  - абсорбція 

контрольної та дослідної проб; V – об’єм проби (0,1 мл); t – час інкубації (600 с); 

K – коефіцієнт молярної екстинкції H2O2 .Результат виражали в мкат/л. 

Принцип методу визначення СПА полягає у реакції знешкодження Н2О2 в 

присутності індигокарміну [145]. В дослідну і контрольну проби вносили 1 мл 

0,2 М ацетатного буфера (рН 4.9) і 1 мл 0,5 мМ р-ну індигокарміну, 0,5 мл 

гемолізату еритроцитів (1:1000) або сечі після стабілізації рН, інкубували 5 хв 

при 30 
о
С та у дослідну пробірку додавали 0,5 мл 0,03 М р-ну Н2О2, через 2 хв 

зупиняли реакцію додаванням 3 мл 20% р-ну сірчаної кислоти. В контроль 

замість Н2О2 вносять дистильовану воду. Абсорбцію дослідної й контрольної 

проб вимірюють на КФК-3 проти дистильованої води при λ 670 нм. СПА 

розраховують за формулою Веберта та Ріхтериха: А =ΔЕ х 10 
6 

х ЕV / AV х ε х d 

x T = ΔЕ х 571,428 мкМ / хв х г Нb де ΔЕ – різниця між контролем та дослідом, ε 

- коефіцієнт молярної екстинкції індигокарміну, d - товщина кювети, Т - час 

реакції, EV - кінцевий об’єм реакційної суміші, AV - початковий об’єм суміші, 

вміст Hb.  Пероксидазну активність виражали у мккат/л. 

Активність ГР визначали в еритроцитах за кількістю відновленого ГЛ, що 

утворився з окисненого ГЛ у реакції за допомогою ГР [19]. Реакційне 

середовище - 2 мл фосфатного буфера, 0,2 мл етилен-діамін-тетраоцтової 

кислоти, 0,5 мл 7,5 мМ р-ну окисненого ГЛ, 0,2 мл гемолізату еритроцитів (1:40), 

0,1 мл НАДФН2. Активність ГР визначали за зменшенням абсорбції для 

відновлення ГЛ за 10 хв інкубації при 37 o С і λ 340 нм та виражали в мкМ 

НАДФН2 за 1 хв на 1 г Hb еритроцитів або нкат/г Hb. 

Принцип методу визначення активності ГП полягав в реєстрації окисненого 

ГЛ, що утворився з відновного ГЛ в реакції за допомогою ГП [19]. До складу 

реакційної суміші вносили - 1 мл фосфатного буфера, 0,5 мл р-ну відновленого 

ГЛ, 0,2 мл гемолізату еритроцитів (1:40). Реакцію ініціюювали додаванням 0,5 

мл Н2О2 та зупиняли через 2 хв внесенням 1 мл р-ну трихлороцтової кислоти. 
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Після центрифугування 15 хв при 3000g визначали абсорбцію на СФ-46 при λ 

260 нм та розраховували активність ГП в мкат/г Hb. 

Метод оцінки ПРе заснований на визначенні абсорбції проб перекисного, 

спонтанного та 100% гемолізу [10].  

Визначення ПЕМ (осмотичної стійкості еритроцитів) виконували за 

методом [59], що базується на виявленні відмінностей осмотичної стійкості 

еритроцитів щодо суміші з різним об’ємним вмістом ізотонічних р-нів NaCl та 

сечовини. 

Розрахунки інтегральних показників оцінки О/А дисбалансу виконували за 

розробленими нами формулами (Додатки 6.7: патент на винахід UA № 102192, 

патенти на корисну модель UA № 76917) 

Для оцінки сумарної оксидації розраховували сумарний коефіцієнт 

оксидації за формулою КО= (ТБКАПд/ТБКАПк + КГПд/КГПк)*0,5, де ТБКАПд- 

рівень ТБКАП у дослідній пробі, ТБКАПк – у контролі, КГПд – рівень КГП у 

дослідній пробі, а КГПк – у контролі 

Визначати коефіцієнт Кцп/тр = співвідношення ЦПс/ТРс., де ЦПс- 

концентрація ЦП в сироватці крові, ТРс- концентрація ТР в сироватці крові 

(Додатки-Патент на корисну модель № 58034). 

Також розраховували сумарну антиоксидантну ємність (АОЄ) сироватки 

крові  та за формулою : [(ЦПх/ЦПк + ТРх/ТРк + SHх/SH]/ 3 

та АОЄ еритроцитів: [(СПАех/СПАек+ SHх/SH + ГПех/ГПек+ ГРех/ГРек ]/ 4 

Індекс оксидативного стресу (ІОС) = КО/АОЄ 

Розрахунок індексу оксидації (ІО) у сироватці крові за формулою:  ІО = 

МДАх/МДАк : [(ЦПх/ЦПк + ТРх/ТРк + SHх/SHк) : 3],  

де  ІО – індекс оксидації; МДАх – концентрація МДА в сироватці крові у хворого; 

МДАк – концентрація МДА в групі контролю (середнє значення); ЦПх – 

концентрація ЦП у хворого; ЦПк – концентрація ЦП в групі контролю (середнє 

значення); ТРх – концентрація ТР у хворого; ТРк –концентрація ТР в групі 

контролю(середнє значення); SHх – концентрація SH у хворого; SHк – 
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концентрація SH в групі контролю (середнє значення); 3 – кількість доданків у 

знаменнику. 

Розрахунок ІО в еритроцитах здійснювали за формулою: ІО = МДАх/МДАк 

: СПАх/СПАк, де МДАх – концентрація МДА в еритроцитах у хворого; МДАк – 

концентрація МДА в групі контролю (середнє значення); СПАх – СПА хворого; 

СПАк – СПАв групі контролю (середнє значення). 

 

2.5. Методи оцінки  функціонального стану нирок  

 

Метод  визначення активності АГАТ заснований на реакції переносу NH2-

C=NH з L -канаваніну на L-орнітин з утворенням канаваліну та аргініну [61]. 

Кількісне визначення аргініну, що утворився, здійснювали колориметричним 

методом за допомогою реакції Сакагуші. Розрахунок проводили за 

калібрувальною кривою, що побудовано за стандартними розчинами L-аргініну 

та виражали у мМ. Активність АГАТ виражали у мккат/л. 

Активність НАГ та її термостабільного ізоферменту НАГВ визначали згідно 

з рекомендаціями А.А. Покровського за реакцією з 4-нітрофеніл-2-ацетамідо-

2дезокси-β-D-глюкопіранозидом у кислому середовищі з утворенням p-

нітрофенолу [47]. Активність НАГ сечі розраховували у мкмолях p-нітрофенолу/ 

год/ ммоль креатиніну у сечі.  

Активність β-Гал оцінювали за визначенням абсорбції p-нітрофенолу, що 

утворився в результаті реакції розщеплення p-нітрофеніл-β-D-галактопіранозиду 

[47]. Активність ß-Гал сечі виражали у мкмолях p-нітрофенолу/ год/ ммоль 

креатиніну в  сечі. 

Активність АПФ визначали спектрофотометричним методом [31], з 

використанням як субстрату фурил-акріоіл-фенілаланіл-гліцил-гліцину. 

Результат виражали у мккат/л 
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Вміст ліпопротеїдів у сечі визначали фотометричним методом з 

використанням розчинів гепарину та хлориду кальцію [190]. Визначення 

концентрації ФН, ЦС, ТР та СРП виконували згідно з інструкціями до наборів 

для імунотурбідиметричного визначення фірми "Діалаб" (Австрія). 

 

2.6. Методи імунологічних досліджень 

 

У всіх хворих вивчали відносну та абсолютну кількість CD3, CD4, CD8, 

CD19+, CD22+ циркулюючих лімфоцитів з використанням тесту 

розеткоутворення з еритроцитами, кон’югованими з моноклональними 

антитілами проти відповідних кластерів диференціювання із застосуванням тест-

систем (Вітебськ, Білорусь).  

Концентрацію Ig A, G, M в сироватці крові визначали методом радіальної 

імунодифузії за Манчіні [329].  

Вміст імунних комплексів в сироватці визначали за допомогою методу 

преципітації поліетиленгліколем[74].  

 Кількість фагоцитуючих клітин та їх активність визначали за здатністю 

поглинати частинки латексу згідно з інструкціями до тест-систем (Вітебськ, 

Білорусь).   

З використанням імуноферментного аналізу визначали концентрацію в 

сироватці крові та сечі ІЛ-1β, ІЛ-4, ІЛ-6, ІЛ-8, ІЛ-10, ІЛ-17, ІЛ-18, ІЛ-23, γ-ІФ, 

ТФРα, -β, ФНПβ та МХП-1, використовували тест-системи «Diaclone» (Франція) 

і TRG (США) та аналізатор Stat Fax 303 Plus.  

Межі нормальних значень стандартної імунограми та факторів міжклітинної 

кооперації (референтний діапазон) були отримані на основі результатів 

дослідження умовно здорових осіб: 40 та 20 осіб відповідно. 

Дослідження виконувались у лабораторії імунології ДУ «Інститут 

нефрології НАМН України», свідоцтво про атестацію №ПТ -80 / 11, видане 

18.03.2011 р. та чинне до 17.03.2014. 
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2.7. Метод оцінки ефективності антиоксидантних препаратів та сполук  

in vitro 

 

Для моделювання шляхів ПОЛ та МІОП було за основу взято методики 

моделювання in vitro, де Fe
2+

 використовували як індуктори окислення [28, 90, 

115]. До 3 серій дослідних та контрольної проб вносили 0,1 мл крові 

(еритроцитів чи плазми) додавали 1,5 мл тріс НСІ- буфера з рН 7,4 (Рис. 2.3). 

 Спонтанну оксидацію визначали після інкубації при 37 ˚С на  протязі 30 хв 

зразків крові з буфером (дослідна серія К) та з додаванням 0,2 мл р-ну дослідного 

лікарського засобу, або хімічної речовини (дослідна серія КА).  

Для ініціації металіндукованого ПОЛ і ОМП використовували середовище 

І – 25 мМ тріс-HCl-буфер рН 7,4 та 20 мкМ FeSO4 (дослідна серія І) та з 

додаванням 0,2 мл р-ну дослідного лікарського засобу, або хімічної речовини 

(дослідна серія ІА).  

До складу другої модельної системи входило середовище 2 (0,85 мл 0,1 

М/л тріс-HCl-буфера рН 7,4, по 0,05 мл 1 мМ етилен-діамін-тетраоцтової кислоти 

й FeSO4 та 0,3 мМ Н2О2) оцінювали більш сильну металіндуковану оксидацію 

(дослідна серія ІІ) та з додаванням 0,2 мл р-ну дослідного лікарського засобу, або 

хімічної речовини (дослідна серія ІІА). Проби інкубували при 37ºС годину, 

денатурували 20% р-ном трихлороцтової кислоти та центрифугували при 3000g 

20 хв. У супернатанті за реакцією з ТБК визначали концентрацію МДА [90, 164]. 

До протеїнових осадів доливали 1,0 мл 0,1 М/л р-ну 2,4-ДФНГ для визначення 

концентрації КГП [50, 115].  

В експерименті було використано хімічні речовини - ТФ «Serva», L-аргінін 

гідрохлорид, відновлений ГЛ, ТР «Fluka» та лікарські засоби - «Ліпін» (ЗАТ 

«Біолек», Харьків, Україна).  

Інгібування ПОЛ та ОМП оцінювали за формулою (%)=(ΔЕ–

ΔЕА)/ΔЕ×100%, де ΔЕ —приріст концентрацій МДА (КГПс) в пробах при 

стимуляції, а ΔЕА — приріст концентрацій МДА (КГПс) в пробах, що містять 

дослідний препарат (або хімічну речовину). 
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Схема експерименту 
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Рис. 2.3. Схема моделювання in vitro процесів ПОЛ та ОМП і їх корекція.

0,1 мл сироватки крові  чи 0,1 мл еритроцитів 

з додаванням    1,5 мл тріс-HCl-буфер рН 7,4 
 

інкубації 

30 хв при 

37 ˚С 

додавання 0,2 мл р-ну дослідної хімічної речовини : 3мМ/л аргініну 

гідрохлориду, або 5мМ/л глутатіону гідрохлориду, або 0,4% 

трансферину, або 0,5 мМ/л α-токоферолу, або 2мг/мл Ліпіну 

0,2 мл 20 мкМ 

FeSO4  

інкубації 30 хв 

при 37 ˚С  
 

По 0,05 мл 1 мМ етилен-

діамін-тетраоцтової 

кислоти 

 1 мМ/ FeSO4 та  

 0,3 мМ/л Н2О2 

інкубації 30 хв при 37 ˚С 

Проби інкубували при 37ºС годину, денатурували 20% р-ном 

трихлороцтової кислоти та центрифугували при 3000g 20 хв. В 

супернатанті за реакцією з ТБК визначали концентрацію МДА. До 

протеїнових осадів 1,0 мл 0,1 М р-ну 2,4-ДФНГ для визначення 

концентрації КГП. 
 

Група 1 

умовно-

здорові особи 

Група 2  - хворі  на 

хронічний 

пієлонефрит 

Група 3 хворі на 

хронічний 

гломерулонефрит 

Група 4 – хворі на 

хронічну хворобу 

нирок VД стадії 
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2.8 Методи корекції оксидантно-антиоксидантного балансу  

 

Вивчався вплив на О/А у хворих на ХХН антиоксидантів прямих та 

опосередкованих (Кверцетин, α-ліпоєва кислота), імуномодуляторів (Нуклеїнат 

натрію, Галавіт, Протефлазід), антикоагулянтів (беміпарин натрію), мембрано-

стабілізуючих (Ліпін) та метаболічних препаратів (Гепадиф), що призначали 

згідно інструкціям до препаратів. Критерії включення пацієнтів в дослідження: 

гостре або хронічне захворювання нирок; інформована письмова згода пацієнта 

на участь у дослідженні. 

Хворим на ХХН ІІ-ІІІ (хПН), крім антибіотиків, призначали 

імуномодуляторні препарати та антиоксиданти. Хворі групи порівняння 

отримували тільки антибактеріальну терапію. Нуклеїнат натрію, поряд з 

антибактеріальною терапією, отримували 25 хворих на рецидивуючий хПН, 25 

хворим на тлі антибактеріальної терапії призначали Протефлазід, 18 пацієнтів з 

рецидивуючим ПН на тлі антибактеріальної терапії отримували Галавіт, який 

призначали в/м по 2 мл через добу №10. 

У 101 пацієнта з ІІЗН та 57 пацієнтів з БОЗН вивчали вплив мембрано 

стабілізуючого препарату Ліпін на стан О/А балансу крові та клітинних мембран.  

Корвітин (комплекс кверцетину з полівінілпіролідоном), що призначали 21 

пацієнту з ХХН ІІІ – ІV стадій.  

Комплексний препарат Гепадиф, що містить карнітину оротату 300 мг , 

DL-карнітину гідрохлориду 184 мг (що еквівалентно 150 мг карнітину), 

екстракту печінки 25 мг, аденозину 5 мг, піридоксину гідрохлориду 25 мг, 

ціанокобаламіну 0,25 мг, призначали 11 пацієнтам з ХХН ІІІ – ІV та 16 пацієнтів 

с ХХН V стадій.  

Вплив беміпарину натрію вивчали у 32 пацієнтів з ХХН, які лікувалися ГД, 

у динаміці лікування : І етап - до лікування, ІІ етап - через 3 місяці застосування 

та ІІІ етап - через 1 рік після початку лікування. Беміпарин натрію вводили в 

артеріальну магістраль на початку сеансу ГД [46]. 
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Вплив α-ліпоєвої кислоти на показники ОС вивчали у 20 пацієнтів з ХХН 

VД стадії, які лікуються ДНЗТ, яким препарат призначали у вигляді розчину для 

інфузій 1,2 % 100 мл, що відповідає 600 мг α-ліпоєвої кислоти, і вводили 

парентерально протягом 2-ох тижнів з наступним переведенням на пероральне 

застосування у дозі 600 мг/д на протязі 6 тижнів. 

 

2.9.  Методи статистичного аналізу результатів дослідження 

 

Статистичну обробку результатів дослідження проводили за допомогою 

одно- та багатофакторного дисперсійного аналізу (програми «Microsoft Excel», 

«SPSS», «Sigma Plot 8.0» та «Statistica») з урахуванням перевірки показників на 

нормальний розподіл. Оцінювали середні значення показників (М), стандартні 

помилки середнього (m), середні квадратичні відхилення (SD), коефіцієнти 

кореляції (r, τ), критерії Стьюдента, вірогідність статистичних показників (р). 

Кореляційний зв’язок кількісних показників, за умов їх нормального розподілу, 

визначали за методом Пірсона (r). Силу взаємозв’язку досліджуваних ознак 

(симптомів) з наявністю захворювання визначали за допомогою асоціативного 

аналізу за методом Кендалла (τ); для порівняння кількісних показників 

використовували  U-критерій Манна-Уітні  [91, 152].  
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РОЗДІЛ  3 

ІНТЕНСИВНІСТЬ ОКСИДАТИВНОГО СТРЕСУ ПРИ 

БАКТЕРІАЛЬНО-ОБУМОВЛЕНОМУ ЗАПАЛЕННІ НИРОК 

3.1 Оксидантно-антиоксидантний баланс у крові за наявності 

бактеріально-обумовленого запалення нирок 

 

На сьогодні відомо, що ОП – це  частина багатьох життєво важливих 

процесів в організмі людини [52, 148, 414]. Активація ОП є універсальним 

механізмом розвитку типових патологічних процесів й усіх пов’язаних з ними 

захворювань нирок, особливо запального ґенезу [119, 154, 156], оскільки 

ураження нирки відбувається внаслідок прямої дії бактерій, гіпоксії або 

запальної реакції [70, 311, 421]. Утворення АМК також є активним захисним 

механізмом, основою неспецифічного імунітету [105, 293].  

Метою даного розділу роботи було дослідити механізми активації процесів 

оксидації ліпідів та протеїнів, напрямки реагування системи АОЗ та їх 

взаємозв’язок з активністю запального процесу в нирках та ступенем 

ушкодження ниркової паренхіми у разі розвитку БОЗН. 

В даному розділі роботі представлені дані порівняльного вивчення 

активності ОП і показників АОЗ у 248 пацієнтів з БОЗН: у 60 пацієнтів з гПН 

(група 1) та 188 пацієнтів з хПН (група 2). Усі пацієнти були без ПЕФН (ШКФ не 

нижче 90 мл/хв/1,73 м
2
, а рівень креатиніну плазми не перевищував 0,120 мМ)  

Аналіз результатів показав, що для даного контингенту пацієнтів з БОЗН у 

порівнянні з контрольною групою умовно-здорових осіб було характерно 

збільшення інтенсивності ОП та зміни складових системи АОЗ (табл. 3.1.). 

Встановлено, що для БОЗН було характерно зростання інтенсивності ПОЛ та 

збільшення спонтанної продукції МДАс - в середньому 2,2 – 3 рази; дещо менш 

виразним було утворення МДАе - в середньому у 1,14-1,45 раза у порівнянні з 

показниками у контрольній групі умовно-здорових осіб. 
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Таблиця 3.1  

Показники  активності процесів оксидації та антиоксидантного захисту в 

крові хворих з бактеріально-обумовленим запаленням нирок 

Показники 

(М±m) 

 

Умовно-

здорові 

особи n=30 

Гострий ПН 

 

Хронічний ПН 

 

p1-2 

1 група 2 група  

n=60 n=188 

1
 2 3 4 5 6 

С
и

р
о

в
ат

к
а 

  
  
  
  
к
р

о
в
і 

МДАс  (мкМ) 128, 20 ± 

21,20 

372,40 ± 20,20  

рк<0,01 

269,30 ± 11,40 

рк<0,01 

p1-2 <0,01 

КГПс  (мкМ) 1,132 ± 0,182 1,960 ± 0,170 

рк<0,01 

1,795 ±  0,233 

рк<0,01 

 

ЦПс  (г/л) 0,218 ± 0,010 0,304 ± 0,020 0,201 ± 0,021 p1-2 <0,01 

ТРс  (г/л) 4,162 ± 0,08 5,778 ± 0,502 

рк<0,01 

2,957 ± 0,218 

p1-2 <0,01 

p1-2 <0,01 

S
H

  
(м

М
) 

загальні 2,218 ± 0,018 1,918 ± 0,009 

рк<0,05 

1,876 ± 0,027 

рк<0,02 

 

небілкові 0,778 ± 0,086 0,588 ± 0,027 0,609 ± 0,056 

рк<0,05 

 

білкові 1,440 ± 0,034 1,328 ± 0,220 1,378 ± 0,034  

Е
р

и
тр

о
ц

и
ти

 

МДАе 

(мкМ) 

549,30 ± 

 30,20 

798,51 ±22,30 

рк<0,01 

626,41 ± 24,33 

рк<0,05 

p1-2 <0,01 

КГПе  (ум/ г) 0,709 ± 0,018 1,108 ± 0,038 1,048 ± 0,009  

S
H

  
 (

м
М

) 

загальні 21,222 ±  

1,108 

16,958 ± 0,118 

рк<0,05 

15,037 ± 0,517 

рк<0,02 

p1-2 <0,05 

небілкові 5,278 

±0,980 

3,722± 

0,248 

3,510 ± 0,218 

рк<0,05 

 

білкові 15,944 

±0,956 

13,259± 

0,222 рк<0,05 

11,527 ± 0,186 

рк<0,01 

p1-2 <0,05 
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2 3 4 5 6 

СПАе  

(мккат/ г Нb) 

7,622 ±  

0,342 

7,358± 

0,158 

6,342± 0,188 

рк<0,01 

p1-2 <0,01 

ГРе (нкат/г 

Нb) 

25,338 

±0,337 

28,333±3,334 18,102 ± 0,167 

рк<0,01 

p1-2 <0,01 

ГПе  

(мккат/г Нb) 

5,702± 

0,188 

6,209±0,26 5,047 ± 0,109 

рк<0,01 

p1-2 <0,01 

Примітки: *рк<0,01- з показниками у контрольній групі умовно-здорових осіб;  

p1-2 <0,01- між показниками у групах  

 

Поряд з цим виявлено зростання спонтанної продукції КГП на 1,5-1,7 раза. 

Залежно від активності БОЗН встановлено, що найвищі значення спонтанного 

окиснення ліпідів та протеїнів були характерні для хворих групи 1 (гПН), що 

зумовлено як безпосереднім впливом інфекційних патогенів (бактерій), так і 

розвитком імунологічних захисних реакцій. Так, для гострого БОЗН (гПН) 

характерні виразна інтенсивність запальної реакції й переважання судинно-

ексудативних явищ, основними ефекторами котрих вважаються поліморфоядерні 

лейкоцити [70]. У разі ж розвитку хронічного БОЗН переважають дистрофічні й 

проліферативні явища, а основна роль в їх розвитку належить макрофагам і 

лімфоцитам [65, 138]. 

В активній стадії ПН поряд з ініціацією ОП спостерігалось підвищення 

показників концентрації основних протеїнів-антиоксидантів плазми крові ЦП та 

ТР (в середньому на 40%) як у порівнянні з показниками у групі умовно 

здорових осіб, так і з групою з хПН. Ці зміни, перш за все, пов’язані зі 

збільшенням синтезу цих протеїнів внаслідок розвитку запального процесу, 

оскільки ці протеїни здатні виконувати подвійну функцію. По-перше, виступати 

як гострофазні протеїни й маркери запалення [236, 237], оскільки відомо, що у 

разі розвитку запальних реакцій велике діагностичне значення мають саме 

реактанти гострої фази: СРП, ІЛ-1, ТР [65, 104], більшість з яких синтезуються 
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макрофагами, гепатоцитами. По-друге, ці протеїни, зокрема ЦП та ТР здатні 

діяти як антиоксиданти плазми крові, регулюючи пул Fe
2+

 та блокуючи 

ланцюгові реакції ВРО [16, 83, 176].  

Порівнюючи середні показники концентрації SHс у групах встановлено, що 

рівень як білкової, так і небілкової фракцій практично не змінювався (див. табл. 

3.1). Проте індивідуальний аналіз показав, що в групі 1 у 50% хворих з гПН цей 

показник коливався в межах 1,3-1,78 мМ та у 15% - у межах 2,4-2,8 мМ. А у 

групі пацієнтів з хронічним хПН цей показник у 30% був нижче (коливався у 

межах 1,02-1,8 М/л) та у 25% - вище проти величин у контрольній групі (в межах 

2,42-2,78 мМ), причому зниження концентрації SHс було зумовлено зменшенням 

саме їх небілкової фракції, вочевидь у зв’язку зі збільшенням витрат саме 

небілкових SHс в захисних реакціях. Аналогічна тенденція була виявлена й щодо 

показників концентрації SHе: вірогідної різниці поміж групами 1 та 2 не було, а 

несуттєве зниження загального концентрації SHе було пов’язано з витратами їх 

небілкової фракції. 

За середніми показниками СПАе антипероксидний захист еритроцитів у разі 

гПН (група 1) був в межах значень контрольної групи умовно здорових осіб, а у 

разі хронічного - знижувався у групі 2 у середньому на 17% (див. табл. 3.1), що 

ймовірно зумовлено зниженням рівня донаторів атомів водню для пероксидазних 

реакцій. Враховуючи той факт, що аналогічна тенденція спостерігалася за змін 

показників активності ГПе та ГРе, то, ймовірно, що зниження СПАе частково є 

результатом недостатнього рівня небілкової фракції SH у крові (див. табл. 3.1) 

 Поряд зі змінами вищевказаних показників АОЗ у пацієнтів з ПН 

констатовано зменшення рівня L-аргініну на 20% у разі гПН (група 1), а з 

розвитком хПН (група 2) – рівень L-аргініну за середніми величинами був в 

межах контрольної групи здорових осіб (90-160 мкМ). Проте у 43% пацієнтів 

групи 2 рівень L-аргініну в сироватці крові був нижче нижньої межі показань у 

контрольній групі умовно здорових осіб (в межах 5-80 мкМ) та у 15% у декілька 

раз перевищував верхню межу контрольної групи (табл. 3.2.).   
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Таблиця 3.2. 

Концентрації L-аргініну в сироватці крові (мкМ) у пацієнтів з гострим 

та хронічним бактеріально-обумовленим запаленням нирок (M±m) 

Групи Кількість хворих Концентрація 

аргініну 

р 

1 Умовно-здорові особи  n=30 135±45  

2 Група з гострим ПН n=40 70±17 р1-2 

3 Група з хронічним ПН n=120 160±32 р2-3 

3-А n=52 (43%) 55±24 р3А/1 

3-Б n=18 (15%) 501±68 р3Б/1, р3Б/2, р3Б/3 

Примітки : р3Б/1, р3Б/2 р3Б/3, р3А/1 р2-3 р1-2 – вірогідна різниця між групами 

 

Проведений кореляційний аналіз встановив негативний зв’язок між рівнем 

сечовини і концентрацією L-аргініну в крові (r = - 0,42, p < 0,05). 

Оскільки обмін L-аргініну здійснюється шляхом окисного перетворення за 

участі NOS до NO та цитруліну і шляхом неокисного перетворення за участі 

аргінази (ЕС 1.14.13.39) до сечовини та орнітину [42, 54, 379], то співвідношення 

між цими двома шляхами забезпечує у клітинах фізіологічний рівень L-аргініну, 

а також генерацію активних форм нітрогену, здатного забезпечувати 

функціональну активність імунокомпетентних клітин [259, 260, 379]. 

Протизапальна дія L-аргініну пов’язана з інгібуванням нейтрофілів і зниженням 

утворення прозапальних цитокінів [54]. Концентрація L-аргініну в клітинах 

нирок залежить від активності аргінази, або від АГАТ, що каталізує реакції з 

використанням L-аргініну і сприяє його нестачі. Це сприяє дефіциту NO, 

оскільки L-аргінін це єдиний субстрат для синтезу NO за участі iNOS та еNOS 

[54, 209, 259, 319].  

Дослідження активності iNOS та eNOS у крові пацієнтів з ПН показало, що 

показники активності цих синтаз були суттєво підвищені: у групі 1 (гПН) 

активність iNOS зростала майже вдвічі проти показників у контрольній групі 
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здорових осіб на тлі зниження величин активності eNOS на 40% проти 

показників у групі 2, у хворих на хПН (група 2) активність iNOS в еритроцитах 

зростала на 60%, а eNOS знижувалася на 25% проти показань у контрольній 

групі (Рис. 3.1). 

0%

50%

100%

150%

200%

250%

iNOS eNOS

контрольна група ( n=30)

гострий  процес (n=30)

хронічний процес (n=50)

p˂0,05

p˂0,02p˂0,05

p˂0,01

p˂0,02

 

Рис. 3.1 Відносні показники (%) активності  iNOS та еNOS в еритроцитах у 

пацієнтів з пієлонефритом  (за 100% прийняті середні величини у групі умовно-

здорових осіб) 

 

Ці коливання показників активності NOS сприяли досить високому рівню 

продукції NO внаслідок зростання індуцибельного синтезу NO в обох групах 

пацієнтів, що зумовлювало, перш за все, підвищену прозапальну активність 

даного метаболіту. Конститутивна NOS менш потужний ензим, ніж 

індуцибельна, і продукує низькі концентрації NO, на відміну від іNOS [80]. До 

того ж, іNOS є Са-незалежною ізоформою NOS і яка на відміну від eNOS не 

експресується постійно. Патологічне зростання іNOS на тлі часткового зниження 

еNOS свідчило про збільшення біодоступності ендогенного пулу L-аргініну та 

його витрат для утворення NO [42, 104, 259], а зниження рівня L-аргініну за 

високої активності iNOS та недостатності SH сприяло прогресуванню ОС. З 

іншого боку - підвищена активність iNOS викликала зниження доступності L-
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аргініну для продукції NO, що ставило під загрозу функцію Т-лімфоцитів та 

сприяло збільшенню сприйнятливості нирок до інфекції [325, 375]. Згідно з 

даними літератури активація іNOS є складовою адаптоційно-захисного 

механізму клітини та організму в цілому [21, 52, 119, 343], разом з тим, наявність 

запального процесу в нирках призводить до порушення балансу між 

конститутивною та індуцибельною ланками синтезу NO внаслідок підвищення 

активності iNOS та пригнічення eNOS. Високий рівень NO, що утворився за 

умов активації iNOS, та його подальший метаболізм, може стимулювати 

розвиток нітро-стресу, сприяти реалізації цитотоксичних властивостей NO та 

оксидативному ушкодженню клітин нирок [98, 114, 121, 319, 379]. 

Розрахунок сумарного КО показав, що активність ОП була значно вища за 

наявності гострого БОЗН порівнюючи з хронічним (Рис. 3.2). Аналогічна 

тенденція спостерігалася щодо показника АОЄ: з розвитком гострого БОЗН 

показники АОЄс майже на 50% (p < 0,02) та АОЄе – на 13% перевищували 

аналогічні показники характерні для хронічного процесу. Це свідчило про 

зниження АОЗ організму за наявності хронічного БОЗН, а також сприяло 

зростанню величин ІОСс у всіх пацієнтів з ПН у 2-2,3 раза та ІОСе - у 1,5- 1,7 

раза за середні величини у контрольній групі умовно здорових осіб. Найвища 

активність ОС (за показниками ІОСс) була характерна для пацієнтів з активною 

стадією захворювання, проте найбільша активність ОС у клітинах (за даними 

ІОСе) - за наявності  хронічного БОЗН.  

Кореляційний аналіз показників ОС у групі пацієнтів з гострим ПН виявив 

слабкий прямий взаємозв’язок між рівнями МДАс та МДАе(r=0,393, p <0,02) та 

МДАс з КГПс (r=0,385 p <0,02), МДАс з показниками КОс і ІОСс (r=0,89±0,3, p 

<0,001). Це свідчило про активацію одночасно процесів ПОЛ та ОМП з 

розвитком гострого БОЗН. За наявності хронічного БОЗН рівень МДАс 

корелював показниками ІОСс (r=0,923, p <0,001), тобто активація процесів ПОЛ 

у крові обумовлювала високу інтенсивність ОП. Рівні ТРс прямо корелювали  з 

АОЄс (r=0,899, p <0,001), рівень SНс корелював з показником АОЄс (r=0,360, p 

<0,05), тобто, недостатність ТРс, ЦПс та SНс зумовлювала низьку АОЄс. 



 

 

80 

2,43

1,22

1,99

1,51

0,99

1,52

1,9

2,32

1,32

1,69

0,78

0,82

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3

Коефіцієнт оксидації

сироватка

АОЄсироватка

ІОС сироватка

Коефіцієнт оксидації

еритроцити

АОЄеритроцити

ІОС еритроити

ум.од.

хронічний процес (n=188) 

гострий процес (n=80)

 контроль 

(умовно-

здорові, 

n=30)

*
*

*
*

*

*

*

*

*

*

p <0,05

p <0,05

p <0,05

 

Рис. 3.2  Показники активності процесів оксидації в крові за наявності 

бактеріально-обумовленого запалення в нирках (за норму вважали середні 

величини у групі умовно здорових осіб, що прийняли за 1 ум.од.)     

Примітки: * - вірогідна різниця з групою умовно-здорових осіб 

 

Показники концентрації SНе зворотно корелювали з ЦПс (r=-0,431, p <0,02), 

що можна пояснити тим, що зниження пулу SHе сприяло зниженню їх 

резистентності до оксидативного ушкодження, що спричинювало їх лізис та 

надходження Fe
2+

 з еритроцитів до плазми крові й компенсаторну активацію ЦП 

для його знешкодження.  

Тобто, поряд з активацією ПОЛ розвивалися процеси ОМП, причому у разі 

гострого БОЗН це супроводжувалося зростанням концентрації ЦПс і ТРс, а у разі 

хронічного - зміни цих процесів відбувалися на тлі зниження рівня АОЗ 

організму. Отже, у хворих в активній стадії захворювання поряд зі зростанням 

активності ОП спостерігалося компенсаторне підвищення АОЗ, що є 

нормальною фізіологічною відповіддю на розвиток гострого запального процесу 

і складовою імунітету. Для більшості пацієнтів з хПН характерно зростання 

активності ОП, що відбувалося на тлі зниження показників АОЗ (SH, СПАе, ГРе, 
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ГПе) та сприяло пролонгації ОС. Вочевидь, що випадки зі зростанням ЦПс 

зумовлені компенсаторною активацією синтезу цього протеїну у відповідь на 

активний запальний процес або на патоген, оскільки ЦПс виступає не тільки як 

антиоксидант [123], а і як гострофазний протеїн [16, 59, 308, 236, 237]. Зростання 

концентрації ТРс у крові також зумовлено його властивостями гострофазного 

протеїну, синтез якого прискорюється з розвитком інфекцій [59, 318]. Зниження 

СПАе у крові за умов хронізації процесу є наслідком пролонгованого впливу ОП 

на клітину, а зниження рівня SH у крові є результатом виснаженням пулу 

небілкових антиоксидантів за умов пролонгації ОС. 

 

3. 2. Дослідження шляхів перекисного окислення ліпідів та протеїнів за 

наявності бактеріально-обумовленого запалення нирок 

 

Одним з аспектів розвитку ОС є вивчення механізмів його активації в 

нирках. Нагадаємо, що окисні процеси загалом в організмі здійснюється за 

допомогою оксидазних та оксигеназних реакцій, при цьому оксидазний шлях 

окиснення реалізується за допомогою ензимів та сприяє модифікації мембранних 

фосфоліпідів [392], а оксигеназний шлях є вільнорадикальним, найчастіше 

ініціюється Fe
2+

[293] і має виражений руйнівний характер [65, 100, 104]. Метою 

даного фрагмента роботи дослідження шляхів активації ПОЛ та ОМП крові у 

пацієнтів з БОЗН. Встановлено, що розвиток гострого БОЗН (група 1) 

супроводжувався зростанням спонтанної продукції МДАс у 2,9 раза та МДАе - 

на 40% проти показань у групі умовно-здорових осіб, а у разі хронічного БОЗН 

інтенсивність утворення МДА спонтанним шляхом дещо нижча – рівень МДАс 

збільшувався удвічі та МДАе - на 14% (табл. 3.3). Стимуляція іонами Fe
2+

 

процесів ПОЛ in vitro (середовище І) сприяла суттєвому зростанню концентрації 

МДА в дослідних зразках проти базового рівня: МДАс у групах 1 та 2 зростав на 

56% та 34%, а МДАе -  збільшувався на 7% та 21% відповідно (див. табл. 3.3).  

У разі in vitro інкубації зразків сироватки крові з компонентами реакційного 

середовища за Фентоном (середовище ІІ) було встановлено суттєве збільшення 
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Таблиця 3.3. 

Концентрація малонового діальдегіду та карбонільних груп протеїнів за 

умов моделювання in vitro шляхів окиснення в крові пацієнтів з гострим 

(група 1) та хронічним (група 2) бактеріально-обумовленим запаленням 

нирок (М±m) 

Показ 

ник 

МДА (мкМ) КГП (мкМ)  

сироватка крові сироватка крові еритроцити 

Група 1 

n=15 

Група 2 

n=55 

Група 1 

n=15 

Група 2 

n=55 

Група 1 

n=15 

Група 2 

n=55 

Базовий 

рівень 

372±13 

рк<0,01 

269±11 

рк <0,01 

768±20 

рк <0,01 

626±24 

 

1,96±0,19 

рк <0,01 

1,76±0,23 

рк <0,01 

Ін
к
у

б
ац

ій
н

і 
се

р
ед

о
в
и

щ
а 

І 

 

428±24 

рб<0,05 

368±24 

рб<0,01 

825±21 

рб<0,05 

760±35 

рб<0,01 

2,32±0,24 

рб<0,02 

1,98±0,18 

 

ІІ  538± 21 

рб<0,001 

рІ/ІІ<0,02 

 

480±22 

рб<0,001 

рІ/ІІ<0,02 

 

”-----“ ”-----“ 5,80±0,22 

рб<0,001 

рІ/ІІ<0,02 

 

3,66±0,21 

рб<0,001 

р1-2<0,01 

рІ/ІІ<0,02 

ІІІ 

 

437±18 

рб<0,001 

рІІ/ІII <0,05 

370±11 

рб<0,001  

р1-2<0,05 

рІІ/ІII<0,02 

868±28 

рб<0,05 

 

699±41 

р1-2<0,01 

3,04±0,21 

рб<0,01 

рІ/ ІII <0,05 

рІІ/ІII <0,05 

2,31±0,15 

рб<0,02 

р1-2<0,01 

рІІ/ІII <0,02 

IV 526±17 

рб<0,001 

рІ/ ІV <0,05 

рІІІ/ІV<0,05 

420±22 

рб<0,001 

р1-2<0,02 

рІІІ/ІV<0,05 

947±32 

рб<0,05 

рІ/ ІV <0,05 

919±37 

рб<0,01 

рІ/ІV <0,05 

рІІІ/ІV<0,05 

3,20±0,19 

рб<0,02 

рІІ/ІV <0,05 

рІ/ ІV <0,05 

2,32±0,21 

рб<0,02 

р1-2<0,01 

рІІ/ІV <0,05 

рк<0,01- з показниками у групі  умовно-здорових осіб;  рб<0,01- у групі проти базового рівня; 

р1-2 < 0,01- між групами 1-2; рІ/ІІ,ІІІ, ІV <0,05- при порівнянні показників з моделюванням 

середовищ; І середовище - 25 мМ тріс-HCl-буфер рН 7,4 та 20 мкМ FeSO4; ІІ - 0,05 мл суміші 

1 мМ етилен-діамін-тетраоцтової кислоти з 0,1 мМ FeSO4 і 0,05 мл 0,1 мМ р-ну Н2О2), ІІІ– 

25 мМ тріс-HCl буфер рН 7,4, 20 мкМ FeSO4 та 0,35 мг аскорбінової кислоти; IV – 25 мМ 

тріс-HCl буфер рН 7,4, 0,5 мкМ НАДФН, 2 мкМ нікотинаміду, 4 мкМ АДФ, 20 мкМ FeSO4 
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продукції МДАс в групах 1 та 2 в середньому на 45% та 80% проти базового 

рівня. За умов моделювання in vitro аскорбат-залежного ПОЛ (реакційне 

середовище ІІІ) продукція МДАс в групі 1 збільшувалася на 17 %, а у групі 2 – на 

37%; МДАе в групі 1 - на 13% проти базового рівня до стимуляції.  

У разі моделювання in vitro НАДФН-залежного ПОЛ (реакційне середовище 

ІV) у групі 1 концентрація МДАс збільшувалася на 41% та МДАе - на 23% проти 

базового рівня; в групі 2 показник МДАс зростав на 58%, а МДАе – на 20% 

проти базового рівня до стимуляції. 

 Отже, для обох груп пацієнтів характерна активація процесів НЕО та ЕО, 

що супроводжувалося збільшенням концентрації МДА та окиснення ліпідів 

сироватки за умов стимуляції НАДФН-залежного ПОЛ, проте для пацієнтів 

групи 1 (гПН) характерна найбільша активація обох шляхів (НЕО та ЕО) ліпідів.  

Оцінюючи активність процесів ОМП крові було встановлено зростання у 1,7 

раза спонтанної продукції КГПс у групі 1 та на 50%- у групі 2 проти показань у 

групі умовно-здорових осіб. В умовах стимуляції ОМП (інкубації протеїнів 

сироватки крові з компонентами середовища Фентона (середовище ІІ) 

концентрація КГПс зростала майже втричі у групі 1 та вдвічі - у групі 2 у 

порівнянні з спонтанним рівнем ОМП (див. табл. 3.2). 

За умов моделювання НЕО та ЕО протеїнів з компонентами середовищ ІІІ та 

IV, встановлено збільшення концентрації КГПс у порівнянні з спонтанною 

продукцією до стимуляції в зразках крові пацієнтів у групі 1 – на 55% та 63% 

відповідно та у групі 2 - на 30% в обох середовищах.  

Отже, отримані результати свідчать про помірну активацію in vitro 

процесів ОМП за умов моделювання процесів НЕО та ЕО, що супроводжувалося 

збільшенням у крові концентрації КГП на тлі активації процесів ПОЛ в зразках 

крові обох груп пацієнтів. Зауважимо, що більш виразні зміни відмічені за умов 

моделювання НАДФН-залежного окиснення. Найвища інтенсивність утворення 

МДА та КГП, як НАДФН-залежним, так і в аскорбат-залежним шляхом 

окиснення, у разі гострого БОЗН у нирках. 
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Підсумовуючи: за наявності БОЗН активація ОП здійснюється двома 

шляхами: аскорбат-залежним і НАДФН-залежним. У разі оксигеназного 

окиснення утворення вільних радикалів найчастіше ініціюється Fe
2+

, внаслідок 

чого здебільшого стимулюється НЕО ліпідів та протеїнів [104]. Зазвичай реакції 

НЕО блокуються аскорбатом, а окиснені форми аскорбінової кислоти 

відновлюються ГЛ, що поповнюється шляхом ЕО за участі – ГР, ГП та каталази 

[52, 65]. Разом з тим, тривала гіперактивність ОП призводить до виснаження 

антиоксидантного резерву, що й було описано у хворих на хПН [129, 186] та 

підтверджено результатами власних досліджень (див. табл. 3.1). Відомо, що ЦПc 

крові регулює рівень Fe
2+

 і блокує ланцюгові реакції НЕО [16, 429]. Утворений 

Н2О2 надалі використовується мієлопероксидазою фагоцитів для синтезу 

гіпохлорит-іонів, що викликає окиснення ліпопротеїнів низької щільності та 

індукує захват їх макрофагами [52, 65, 318]. Показано, що ЦП  може виступати 

як ендогенний інгібітор мієлопероксидази [237]. Зниження активності ЦП сприяє 

ініціації реакцій НЕО ліпідів, що й було продемонстровано вище: накопичення 

МДА й активізація неензимного шляху ПОЛ та зниження концентрації ЦП (див. 

табл. 3.1). Також показано, що НАДФН
2
-залежний шлях ПОЛ пов’язаний з 

участю ЛОГ та ЦОГ [52, 100], що запускає реакції утворення вільних радикалів 

та впливає на синтез простагландинів і тромбоксанів. Простагландини ж, у свою 

чергу, впливають на проникність клітинних мембран та на процеси реабсорбції в 

нирках, а тромбоксани регулюють функції тромбоцитів та стимулюють їх 

агрегацію та розвиток запальних реакцій [25, 332, 370, 390].  

Ще один з механізмів активації ЕО у разі БОЗН пов’язано з розвитком 

імунологічних реакцій, зі зростанням медіаторів запалення та підвищеним 

утворенням АМК нейтрофілами й макрофагами. Генерація О2
-
 за активації 

фагоцитів відіграє важливу роль у реалізації саме їх мікробоцидної та 

імунорегуляторної дії [199, 320]. Стимуляція фагоцитозу за наявності БОЗН 

супроводжується дегрануляцією нейтрофілів, що призводить до звільнення 

мієлопероксидази й утворення гіпохлорит-іона, який є важливим мікробоцидним 
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фактором [318]. Формування запальної реакції у відповідь на проникнення 

патогенів відбувається за участі прозапальних цитокінів (ІЛ-1, ІЛ-6, ІЛ-23), що 

синтезуються у вогнищі запалення і посилюють спрямовану міграцію лейкоцитів 

саме у вогнище запалення і продукування АМК [25, 231, 379, 393]. Утворені на 

різних стадіях запалення АМК стимулюють рецептори клітин, котрі індукують 

продукцію прозапальних цитокінів та експресію адгезивних молекул, що 

призводить до руйнування клітин та є основою патогенезу хПН [25, 67, 358, 362]  

Також процеси ЕО за умов розвитку БОЗН пов’язані з НАДФH-залежною 

оксидазою фагоцитів, активація якої стимулюється прозапальними цитокінами 

(ФНПα, TФР-β, IЛ-1β, ІЛ-7). До недавнього часу вважалося, що фагоцитуючі 

клітини володіють низькою активністю НАДФН-оксидази й можуть виявляти 

слабку бактерицидну здатність [104], а також доведено, що антитіла здатні 

продукувати Н2О2, тобто вони є генераторами АМК в організмі [231].  

Таким чином, з розвитком БОЗН (гострого чи хронічного) у крові пацієнтів 

процеси ПОЛ активізуються неензимним та ензимним шляхами, проте більш 

інтенсивний шлях ЕО; більше ушкоджуються ліпідні компоненти та 

утворюються ліпідні пероксиди. Наявність запального процесу в нирках 

призводить до активації процесів ОМП та збільшення продукції КГП у крові. 

Показано, що більш виразні зміни відмічені за умов моделювання НАДФН-

залежного окиснення, а інтенсивність утворення МДА та КГП найвища у разі 

розвитку гострого БОЗН. 

 

3.3 Інтенсивність оксидативного стресу залежно від перебігу 

пієлонефриту 

 

З метою визначення особливостей інтенсифікації ОС зі змінами рівня 

маркерів запалення, ушкодження ниркових клітин й показників імунітету у 

хворих на хПН, а також визначення предикторів розвитку його рецидивів, 

пацієнтів з хПН було розподілено на  групи: І – особи з рецидивуючим перебігом 
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ПН (≥ 3 рецидивів протягом року), ІІ –із спорадичним перебігом захворювання 

(до 2 разів на рік). За віком пацієнти обох груп не відрізнялись.  

Аналіз О/А показників у хворих на хПН засвідчив зростання показників 

МДАс та КГПс, КО, ІОС та зниження СПАе, ГПе, ГРе, концентрації ЦПс та SHс 

у крові у порівнянні з контрольною групою (див. табл 3.1). Порівняння величин 

між групами І та ІІ показало суттєве зниження концентрації ТРс  і ЦПс  поряд з 

вірогідним підвищенням концентрації МДАс у пацієнтів з частими рецидивами 

ПН (Табл. 3.4). Концентрація SHс вірогідно знижувалася проти показань у групі 

умовно-здорових осіб та небілкова фракція у порівнянні з групою без частих 

рецидивів. Крім того, ІОС був вірогідно підвищеним у разі рецидивуючого 

перебігу ПН майже вдвічі та визначено прямий кореляційний зв’язок між 

частотою рецидивів ПН та ІОС (r=0,357, p=0,053). Тобто, чим частіше 

відбувались рецидиви ПН, тим вищим було значення ІОС. 

Надалі було проаналізовано  зв’язок інтенсивності ОП з кількістю «рубців» 

ниркової паренхіми у хворих на хПН. Сцинтиграфічні дослідження з 
99m

Tc-

ДМСО вважаються «золотим» стандартом у діагностиці ПН, а класичною 

ознакою є наявність осередкових ділянок склерозу в нирках, так званих «рубців» 

[166]. За результатами реносцинтиграфії «рубці» ниркової паренхіми були 

визначені у всіх хворих, а їх кількість у групі І корелювала з частотою рецидивів 

(r = 0,423, р = 0,0001). Тобто, чим частіше відбувались рецидиви ПН, тим 

більшим було число «рубців» і меншою кількість функціонуючої паренхіми.  

Активація та проліферація клітин вважаються вихідними подіями у 

формуванні ниркового фіброзу. У вогнищі запалення підвищуються рівні 

цитокінів та хемокінів, відбувається множення та активація ниркових 

фібробластів, міграція епітеліальних клітин до інтерстицію [154,199, 446]. Всі ці 

процеси не можуть відбуватися без активації ОП. Саме тому проаналізувавши 

взаємозв’язок кількості ниркових «рубців» з інтенсивністю ОП, було 

встановлено сильний прямий кореляційний зв’язок між кількістю «рубців» й 

концентрацією МДАс (r = 0,64; p < 0,001) (Рис. 3.3) та сильний зворотний зв’язок 

із концентрацією ЦПс (r = - 0,62; p < 0,001)  (Рис. 3.4). 
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Таблиця 3.4 

Показники оксидантно/антиоксидантного балансу крові хворих на 

хронічний пієлонефрит залежно від частоти рецидивів (М±SD) 

Показник 

 

Група умовно-

здорових осіб 

 (n=30) 

Рецедивуючий 

перебіг 

І група 

(n=98) 

Спорадчий 

перебіг 

ІІ група 

(n=77) 

рІ-ІІ 

МДАс (мкМ) 119,20 ± 35,30 463,93 ± 133,94 

рк<0,01 

378,88 ± 111,71 

рк <0,01 

 

0,01 

КГПс (мкМ) 1,132 ± 0,182 2,05 ± 0,17 

рк <0,01 

1,59 ± 0,15 0,03 

ТРс  (г/л) 4,162 ± 0,080 2,64 ± 0,96 3,44 ± 0,81 0,02 

ЦПс (г/л) 0,218 ± 0,011 0,205 ± 0,063 0,243 ± 0,032 0,03 

S
H

с 

(м
М

) 

  

Загальні 2,218 ± 0,018 1,72 ± 0,01 

рк<0,05 

1,88 ± 0,03  

рк <0,05 

 

Небілкові 0,778 ± 0,086 

 

0,50 ± 0,03 

 рк <0,02 

0,62±0,04 0,03 

Білкові 1,440 ± 0,034 1,22 ± 0,021 1,26 ± 0,04  

МДАе (мкМ) 549,30 ± 50,92 659,30 ± 129,89 624,20 ± 61,94  

СПАе 

(мккат/г Нb) 

7,622 ± 0,342 4,55 ± 1,87 

рк <0,01 

4,27 ± 1,35 

рк <0,01 

 

ІОСс (ум.од). 1,01±0,12 4,27 ± 2,06  

рк <0,01 

2,30 ± 1,06  

 

0,01 

Примітки:  І група – хворі з рецидивуючим перебігом пієлонефриту, ІІ група –зі 

спорадичним перебігом ПН; рк <0,01- у порівнянні з контрольною групою 

умовно-здорових осіб 
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 МДАс : ниркові "рубці" :  r = 0,6465; p = 0,00000

 

Рис. 3.3 Кореляційний зв’язок кількості ниркових «рубців» з концентрацією 

МДАс у хворих на ПН (n= 98) 
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Рис. 3.4. Кореляційний зв’язок кількості ниркових «рубців» з концентрацією ЦП 

у хворих на ПН (n= 98) 

 

Отже, можна стверджувати, що кількість «рубців» ниркової паренхіми у 

хворих на хПН вірогідно залежала від інтенсивності ОП. Тобто: чим вищою була 

концентрація МДАс та нижча концентрація ЦПс, тим більшу кількість ниркових 

«рубців» було діагностовано. 
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3.4. Особливості оксидації протеїнів крові за наявності бактеріально-

обумовленого запалення нирок 

 

Відомо, що протеїни крові є мішенями для АМК та продуктів ПОЛ. 

Найбільш поширений тип пошкодження протеїнів - утворення КГП при їх 

окисленні, коли утворюються альдегідні й кетонові групи амінокислотних 

залишків [234, 313]. Як правило, внутрішньоклітинний рівень окиснених 

протеїнів визначається балансом між швидкістю їх окислення та швидкістю їх 

деградації, що зумовлено генерацією АМК, активністю протеаз та концентрацією 

антиоксидантів [11, 134, 404]. Виникає досить багато питань, щодо механізмів 

ОМП і можливої регуляції цього процесу, його спрямованості або «цільового» 

окислення певних протеїнів, що запускаються з початком патологічних змін в 

організмі та відповідальні за прогресування захворювання.  

Як показано раніше (див. табл. 3.1) для пацієнтів з ПН було характерне 

підвищення ступеня ОМП крові та зростання в середньому  у 1,5 раза спонтанної 

продукції КГПс (p < 0,01). Аналізуючи спектр утворення ДНФГп  (Рис. 3.5) в 

сироватці крові пацієнтів з хПН виявлено підвищення спектру нейтральних 

кетон-ДНФГп (ДНФГп-363) та спектру основних кетон- та альдегід-ДНФГп 

(ДНФГп-430), причому більш високі значення реєструвалися для ДНФГп-363.  
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Рис. 3.5  Спектр  ДФНГ-п у крові пацієнтів з хПН (n=116) 
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Дані порівняльного аналізу інтенсивності спонтанної ОМП та МІОП за 

рівнем КГП свідчать про чіткі відмінності між групою умовно здорових осіб та 

хворими на хПН і залежно від перебігу ПН (табл. 3.5). Так, при спонтанному 

окисленні концентрація ДНФГп в плазмі у групі І зростала майже у 1,8 раза 

проти показань у контрольній групі практично здорових осіб та на 28% у 

порівнянні з  групою ІІ (вірогідно для ДФНГп-363).  

У разі стимуляції МІОП з компонентами системи Фентона в зразках 

плазми відмічалося збільшення кількості КГП: в середньому на 20% зростав 

рівень ДНФГп в сироватці у групі ІІ й на 40% - у групі І у порівнянні з 

показниками спонтанної ОМП. Також, за умов стимуляції МІОП рівень ДНФГп в 

зразках крові у групі І майже на 50% є вищим за аналогічні показники у групі ІІ. 

Відмітимо, що при МІОП у порівнянні з спонтанним рівнем ОМП реєструвалися 

більш високі значення ДНФГп- 363. 

Як видно з даних таблиць 3.1 та 3.5, ОМП у хворих супроводжує значна 

активація процесів ПОЛ, про що свідчило надмірне накопичення МДА та КГП. 

Кореляційний аналіз виявив помірний позитивний зв'язок між концентрацією 

КГПс і концентрацією МДАс (r = 0,42; p = 0,02), що свідчить про взаємозв'язок 

між процесами ОМП і інтенсивністю ПОЛ при хПН, особливо у разі  

рецидивуючого перебігу хвороби (рівень КГПс в середньому на 30% є вищим, 

ніж у хворих без частих рецидивів). Крім того, виявлено зворотний кореляційний 

зв’язок показників концентрації КГПс зі зниженням концентрації ЦПс, ТРс та 

SHс (r = 0,37; p = 0,03) та кількістю рецидивів ПН (r = 0,33; p = 0,02, Рис 3.6). 

Продукти ПОЛ можуть утворювати стабільні комплекси з протеїнами й 

ініціювати полімеризацію їх молекул, що в ще більшому ступені сприяє 

руйнуванню клітинних структур [116, 156]. Ймовірно, що ліпідні пероксиди 

діють на протеїни як сильні окисники, ушкоджуючий вплив котрих реалізується 

взаємодією з SH-, NH2- і CH3-групами амінокислотних залишків [174, 380, 420]. 

В умовах ОС домінантними стають процеси нерегульованої модифікації 

протеїнів, що призводить до втрати їх біологічної активності, вироблення нових 

антигенів і імунної відповіді. 
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Таблиця 3.5. 

Концентрація карбонільних груп протеїнів (мкМ) плазми крові хворих 

на хронічний пієлонефрит при спонтанній та in vitro стимульованій 

металіндукованій окисній модифікації протеїнів (M±m) 

Групи  Спонтанна  Метал-індукована  

λ =363нм λ=430 нм λ=363 нм λ=430 нм 

Контрольна група (n=30) 1,133 ± 

0,122 

1,094 ± 

0,104 

1,349 ± 

0,161 

1,333 ± 

0,142 

Група І (n=40) - хворі з 

рецидивуючим перебігом  

2,049 ± 

0,173 

1,388 ± 

0,160 

2,941 ± 

0,321* 

1,728 ± 

0,174 

Група ІІ (n=58) - хворі  

без рецидивів ПН  

1,588 ± 

0,149 

1,292 ± 

0,109 

1,928 ± 

0,115* 

1,488 ± 

0,151 

р 1-2 <0,05    

р 1-3 <0,001  <0,001 <0,05 

р 2-3 <0,05  <0,001  

 * р˂0,05 між значеннями при спонтанному та індукованому окисненні у 

відповідних групах 
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Рис. 3.6 Коливання показників концентрації КГП залежно від кількості 

рецидивів у хворих на ПН (п=98) 
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Окиснені протеїни часто є функціонально неактивними, вони легше 

піддаються протеолізу [104, 117], здатні виступати джерелом вільних радикалів, 

виснажувати запаси клітинних антиоксидантів [63, 134]. Продукти модифікації 

протеїнів є причиною вторинного ушкодження інших біомолекул та розвитку 

аутоімунних реакцій. Переважно модифіковані протеїни не відновлюються і 

повинні виводитися з організму шляхом протеолітичної деградації. Модифікація 

протеїнів робить їх чутливими до протеолізу. Отже, збільшення персистенції 

карбонільних протеїнів може бути  й результатом зниження активності 

клітинних протеазних систем [104, 115, 117, 134].  

Таким чином, в плазмі крові пацієнтів з хПН констатовано різний ступінь 

виразності ОМП, що обумовлено різним ступенем тяжкості й тривалості впливу 

ОС на організм хворого, особливо з частими рецидивами ПН. Рецидивуючий 

перебіг хПН сприяє зростанню рівня ОМП, як внаслідок прямого впливу АМК на 

амінокислотні залишки, генерація яких відбувається як внаслідок пригнічення 

АОЗ, так і шляхом взаємодії залишків амінокислот у складі протеїнів з 

продуктами ПОЛ, котрі можуть утворювати стабільні комплекси з протеїнами та 

діяти на них як окисники. До того ж, утворення КГП найчастіше відбувається в 

умовах зниження вмісту або інактивації антиоксидантних ензимів плазми. 

Раніше нами було показано зниження концентрації ЦПс, ТРс в крові у хворих на 

хПН (див. табл. 3.1.). Також, існують дані, що окисна інактивація бактеріальних 

ензимів важлива для захисту організму від інфекцій [104, 311, 320, 420]. 

Показано також, що ОМП підвищує імуногенність протеїнів [43]. Отже, 

зростання концентрації КГП у разі МІОП in vitro може бути індуковане за умов 

пригнічення активності антиоксидантних ензимів. Підвищення рівня окиснених 

протеїнів здатне порушувати клітинний метаболізм, а постійно високий рівень 

іонів Fe
2+

 сприяти інтенсифікації процесів ОМП, що й показано на моделі МІОП.  

Таким чином, у хворих на хПН констатована активація процесів ОМП 

(зростання концентрації КГП у плазмі крові), особливо у разі його 

рецидивуючого перебігу. Встановлено зв’язок між рівнем КГПс і тяжкістю 

хвороби: концентрація КГПс зростала паралельно з частотою рецидивів. 
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Виявлена інтенсифікація ОМП крові у хворих на хПН відбиває загальну 

спрямованість окислення протеїнів у організмі. 

 

3.5. Рівень специфічних запальних протеїнів та їх взаємозв’язок з 

маркерами оксидативного стресу у хворих з бактеріально-обумовленим 

запаленням у нирках 

 

Наступним етапом дослідження було визначення концентрації специфічних 

запальних протеїнів СРП, ФН та ЦС у крові та сечі хворих на ПН. Аналіз 

показників концентрації СРП, ФН та ЦС у крові та сечі показав, що для даної 

когорти пацієнтів характерні незначні коливання ЦС та ФН у крові (в межах 

фізіологічної норми). (Рис. 3.7 та 3.8).  

 

 

Рис. 3.7. Показники концентрації ЦС в сироватці крові пацієнтів з ПН 

залежно від перебігу захворювання (група І (n=98) – з рецидивуючим перебігом 

ПН, ІІ  (n=77) –із спорадичним перебігом захворювання)  

 

У крові практично здорових осіб концентрація ЦС коливається в межах 0,40 

- 1,10 мг/л, а у сечі - 74,01 ± 21,40 мг/л. У більшості обстежених пацієнтів  з ПН 

середні показники концентрації ЦС склали  1,06 мг/л [0,44-1,56] та ФНс -213 мг/л 

[112-456].  

Величини  екскреції ФН з сечею склали 180,6 ± 21,3 мг/л, а ЦС – 0,32 ± 0,03 

мг/л (рис. 3.9).  
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Рис. 3.8. Показники концентрації ФН в сироватці крові пацієнтів з ПН 

залежно від перебігу захворювання (група І (n=98) – з рецидивуючим перебігом 

ПН, ІІ  (n=77) –із спорадичним перебігом захворювання)  
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Рис. 3.9 Екскреція ФН з сечею у пацієнтів залежно від перебігу ПН. (група І 

(n=98) – з рецидивуючим перебігом ПН, ІІ  (n=77) –із спорадичним перебігом 

захворювання) 

 

Індивідуальний аналіз показав, що величини показників концентрації цих 

протеїнів в сироватці крові значно вищі саме при рецидивуючому перебігу ПН 

(1,10 ± 0,25 проти 0,96 ± 0,20 (р = 0,02) для ЦС  та 216,5 [135-290] проти 143,5 

[110 - 182] р=0,01 для ФН. 
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Також, встановлено прямий кореляційний зв’язок між показниками 

концентрації ФН та ЦС у крові (Рис. 3.10) та зворотній між показниками 

концентрації ФН у сечі та ЦС у крові (r= - 0.46; p = 0.02). 
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Рис. 3.10. Коливання показників концентрації ФН та ЦС в сироватці крові 

пацієнтів з ПН (n=128) 

 

Крім того, було виявлено зворотний кореляційний зв’язок між 

концентрацією ФН у сироватці крові та частотою рецидивів ПН (Рис. 3.11) та 

прямий кореляційний зв’язок між рівнями ЦС крові й ФН сечі (Рис. 3.12).  

 

0 100 200 300 400 500 600

ФН крові (мг/л) 

-2

0

2

4

6

8

10

12

14

16

Кі
ль

кіс
ть

 р
ец

ид
ив

ів
 / 

рі
к

   r = -0,4185; p = 0,0072

 

Рис. 3.11.  Кореляційний зв’язок між концентрацією ФН крові та частотою 

рецидивів ПН (n=98) 
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Рис. 3.12. Кореляційний зв’язок ФН сечі та ЦС крові хворих на ПН (n=98) 

 

Рівень екскреції ФН з сечею є найбільш інформативним показником для 

ранньої діагностики захворювань нирок, оцінки виразності процесу і його 

прогнозу [60, 140, 270, 303]. Високі рівні екскреції ФН з сечею можна пов’язати 

зі зміною фізико-хімічних властивостей базальної гломерулярної мембрани й її 

проникності, з проліферацією й активацією мезангіальних та ендотеліальних 

клітин, або з посиленим руйнуванням базальної гломерулярної  мембрани, до 

складу якої входить ФН [270, 419]. У частини хворих було виявлено зниження 

екскреції ФН з сечею у порівнянні з контрольною групою умовно здорових осіб. 

Концентрація СРП у сечі у 26% пацієнтів підвищувалася в середньому  до 

10,33 ± 2,3 мг/л [6,3-24,6] у порівнянні зі значеннями в групі умовно-здорових 

осіб [0,01-4,6 мг/л]. Так, у групі І підвищення рівня СРП спостерігалося у 19%, а 

у групі ІІ - у 7% випадків. Підвищення рівня СРПс спостерігалося у 35% 

пацієнтів та становило 10,41 ± 2,20 [6,58 - 24,92] у порівнянні з контрольною 

групою (0 - 6,1 мг/л). Зауважимо, що у групі І рівень СРП був значно вищим, ніж 

у групі ІІ. 

 Як відомо, синтез СРП ініціюють: антигени бактеріальної, вірусної, 

грибкової, паразитарної, пухлинної природи, імунні комплекси, продукти 

пошкодження тканин, токсини та інше [114]. Збільшення концентрації СРПс 

використовується в моніторингу запальних процесів [385], а підвищення його у 

сечі свідчить про активність локального запального процесу в нирках. Основна 
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біологічна і життєво важлива функція СРП, як і усіх протеїнів гострої фази - 

знищення патогенних чинників в осередках ураження і відновлення 

функціональних і структурних порушень [210]. Показано також, що СРП відіграє 

важливу роль у прогресуванні процесів судинного ураження та виникнення 

атеросклеротичних бляшок і тромботичної оклюзії судин [191]. 

Щодо ФН та ЦС, то вони використовуються не тільки для оцінки ниркових 

дисфункцій, а і в якості  біомаркерів запальних процесів, зокрема і локальних 

[63, 113, 140]. Рівень ЦС оберігає організм від неконтрольованої активації 

протеолізу. За умов запального процесу стимульовані макрофаги секретують ЦС, 

котрий надалі нирками виводиться з циркуляції завдяки процесам гломерулярної 

ультрафільтрації. Він вільно фільтрується в клубочках і не секретується в 

канальцях [63, 248, 324]. Цей факт використовують у діагностиці ураження 

різних відділів нирок. Підвищення концентрації ЦС у крові у хворих на ПН 

зумовлено розвитком запалення й активацією макрофагів, що секретують ЦС 

[139]. 

Одним з основних протеїнів матриксу в нирках є ФН [419]. Крім того, ФН є 

гострофазним протеїном, що синтезується макрофагами й клітинами печінки. Він 

здатний взаємодіяти з молекулярними шаблонами грампозитивних 

мікроорганізмів, а також з  нативним і денатурованим колагеном, фібриногеном і 

фібрином. За цих умов ФН виступає в ролі опсонів, сприяючи фагоцитозу 

розпізнаних об'єктів, а також, забезпечує непроникність тканин для 

мікроорганізмів [60, 108, 113, 140, 391]. 

Численні види клітин, включаючи фагоцити, несуть рецептори нативного 

ФН, що відіграє важливу роль в механізмі фіксації клітин. Основні зв’язувальні 

домени існують для фібрину, стрептококів, золотистого стафілокока, гепарину, 

колагену. Зв'язування цих лігандів приводить до конфірмаційних змін молекули, 

що розпізнаються фагоцитам [60, 108, 113, 248]. Таким чином, ФН здійснює 

зв'язування мікроорганізмів, фібрину і інших часток з мембраною фагоцитів. ФН 

також відіграє важливу роль в утворенні фібринового згустку, фібринолізі, 

фагоцитозі й опсонізації, а зниження його рівня в плазмі асоціюють з сепсисом, 



 

 

98 

що демонструє роль ФН у системі протиінфекційного захисту, різке зменшення 

ФН у крові свідчить про ризик генералізації  бактеріальної інфекції [140]. 

Отже, підсумовуючи вищесказане, можна констатувати, що у хворих з 

рецидивуючим перебігом ПН, у порівнянні зі спорадчим, спостерігалося 

зниження концентрації ФН у крові (р = 0,01) на тлі зростання рівня його 

екскреції (р = 0,01) та підвищенням концентрації ЦС у крові (р = 0,02), що є 

наслідком високої активності БОЗН. Концентрація ФН у крові залежала від 

частоти рецидивів ПН (r = - 0,42; p = 0,007), тоді як показник концентрації ФН у 

сечі мав прямий кореляційний зв’язок з концентрацією ЦС крові. Зростання  

концентрації ЦС у крові й зниження екскреції ФН з сечею є негативними 

критеріями перебігу ПН та локального БОЗН.  

 

3. 6 Характеристика цитокінової ланки імунітету та взаємозв’язок з 

маркерами оксидативного стресу за наявності бактеріально-обумовленого 

запалення нирок 

 

За наявності запального процесу прогресування тубуло-інтерстиціальних 

пошкоджень реалізується через тубулярну ішемію, внаслідок чого травмуються 

клітин канальців, звільняються цитокіни й фактори росту, що сприяє залученню 

макрофагів і Т-лімфоцитів до інтерстицію нирок [128, 243]. У разі розвитку 

БОЗН будь-який бактеріальний антиген взаємодіючи з лімфоцитами, викликає 

продукування макрофагами цитокінів, медіаторів запалення, протеїнкінази та до 

каскадного утворення протизапальних сполук [104, 144, 311, 358, 421]. Метою 

даного фрагменту було дослідити особливості продукції про- та протизапальних 

цитокінів та оцінити їх взаємозв’язок з маркерами ОС і ушкодження клітин 

нирок. Аналіз імунограм (табл. 3.6) пацієнтів з хПН, у порівнянні з умовно-

здоровими особами, продемонстрував зміни, що зумовлені перебігом 

захворювання: у разі рецидивуючого перебігу ПН (група І) встановлено вірогідне 

зниження кількості лімфоцитів та Т-хелперів/індукторів (СD4+) (р < 0,001), а 
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також абсолютного числа Т-лімфоцитів (СD3+) (р=0,04) у порівнянні з умовно-

здоровими особами. 

 Таблиця 3.6 

Показники  імунограми у крові у хворих на хронічний пієлонефрит залежно 

від перебігу (M±m) 

Показники  Група 

умовно-

здорових 

осіб (n=40) 

Хронічний ПН рн-І рн-ІІ рІ-ІІ 

І група 

(n=54) 

ІІ група 

(n=42) 

Лімфоцити (%)                                      

Абс. ч.  (кл/мкл) 

35,740,83 

195666 

38,083,31 

1621291 

32,728,02 

1869539 

0,02 

0,001 

 0,001 

0,008 

CD3+-кл. (%) 

Абс. число 

(кл/мкл) 

49,480,86 

96929 

48,813,1 

797291 

44,6112,08 

912371 

 

 

  

CD22+кл.  (%) 

Абс. число 

(кл/мкл) 

17,200,60 

37311 

26,644,82 

43092 

21,317,52 

400151 

0,003 

0,001 

 0,001 

 

CD4+-кл.    (%) 

Абс. число 

(кл/мкл) 

30,180,43 

55917 

25,319,12 

423206 

24,917,22 

476183 

0,001 

0,001 

0,001 

0,001 

 

CD8+-кл.    (%) 

Абс. число 

(кл/мкл) 

19,300,50 

38216 

21,116,32 

33487 

18,615,83 

358140 

0,001 

 

 0,05 

 

CD4/CD 8 1,660,05 1,230,4 1,40,4 0,001 0,02 0,05 

Імунні 

комплекси (од.) 

0,080,01 0,070,02 0,060,03   0,04 

Примітки: І група - рецидивуючий перебіг ПН, ІІ група – без рецидивів. 
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Разом з тим у групі І у порівнянні з умовно-здоровими особами констатовано 

вірогідне підвищення абсолютної й відносної кількості В-лімфоцитів (СD22+) 

(р<0,001) та відносної кількості Т-супресорів/кілерів (СD8+) (р<0,001) на тлі 

зниження їх абсолютної кількості (р = 0,008). 

Показники Ig А, М, G та фагоцитарний показник не відрізнялись від норми 

в обох групах. У групі І спостерігалося вірогідне зниження абсолютної кількості 

лімфоцитів (р = 0,008) на тлі підвищення їх відносної кількості (р < 0,001) та 

рівня імунних комплексів (р = 0,04) проти групи ІІ. Тобто, у хворих з 

рецидивуючим перебігом хПН у порівнянні з хворими без частих рецидивів, 

спостерігається зниження абсолютної кількості Т-лімфоцитів на тлі активації В-

клітинної ланки імунітету (підвищення кількості В-лімфоцитів та рівня 

циркулюючих імунних комплексів).  

Аналіз концентрації цитокінів продемонстрував вірогідне підвищення 

продукції ФНПα, ІЛ-1β, ІЛ-8, ІЛ-17, ІЛ-23 та ТФРβ в сироватці крові хворих на 

хПН (табл. 3.7). Найбільш виразним було зростання вдвічі середніх показників 

концентрації  МХП-1 у крові, що відображали виразність запальної реакції. Його 

профіброгенна дія може забезпечуватися шляхом активації синтезу ТФРβ Т-

регуляторними клітинами та макрофагами. ТФРβ, у свою чергу, активує 

фібробласти та індукує утворення екстрацелюлярних матриксних протеїнів 

(колагенів, ФН та протеогліканів) [140, 270, 300, 446]. На підвищення продукції 

IЛ-17 впливає IЛ-23, який при взаємодії з ТФРβ впливає на диференціювання 

CD4+T-клітин, що впливає на  активність матриксних металопротеаз, ангіогенез і 

T-клітинну інфільтрацію [258, 309, 346].  

Поряд зі зростанням прозапальних цитокінів констатовано підвищення 

рівнів ТФРβ при хПН проти показань у групі умовно-здорових осіб. Вважається, 

що підвищення рівня протизапального та просклеротичного лімфокіну ТФРβ 

асоціюється з високою адгезивною спроможністю клітин крові та ендотелію 

[446], а зростання його продукції у хворих на хПН є скоріш негативним 

фактором, тому що цей цитокін може як пригнічувати імунну відповідь, так і 

сприяти проліферації сполученої тканини та фіброзу нирок [219, 332, 421]. 
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Таблиця 3.7  

Концентрація цитокінів (пг/мл) у крові при хронічному пієлонефриті  

Цитокіни 

крові 

Група умовно-

здорових осіб (n=20) 

Група хворих на хронічний 

ПН (n=42) 

рн-х 

M ± SD 

ІЛ-1β 94,91 ± 2,82 124,37±4,38 <0,001 

ІЛ-4 12,12 ±0, 85 14,89±1,59 <0,01 

ІЛ-6 15,73 ± 1,31 20,46±6,28  

ІЛ-8 15,72 ± 1,32 34,85±5,18 <0,001 

ІЛ-10 23,41 ± 2,24 29,79±10,81  

ТФРβ 56,62 ±1,53  123,5±6,01 <0,001 

МХП-1 110,63 ±11,74 214,12±20,77 <0,001 

ІЛ-17 63,12 ± 6,52 132,57±9,41 <0,001 

ІЛ-18 51,01 ± 8,12 44,13±4,52  

Ме [Q25-Q75] 

ФНПα 21,62 [19,01; 24,01] 73,24 [57,42; 92,32] <0,001 

ІЛ-23 68,22 [37,91 ; 90,89] 98,23[68,18 ; 122,38] <0,001 

 

Показано також, що високий рівень ТФРβ, внаслідок протизапальної дії, 

ймовірно може пригнічувати продукцію МХП-1, зменшуючи хемоатрактантний 

ефект [128]. Вважають, що саме ТФРβ може перемикати активність макрофага з 

деструктивної на продуктивну, а синтез макрофагами ФНПα та ТФРβ 

підвищується одночасно після активації. По мірі наростання продукції ТФРβ 

знижується синтез ФНПα, а антитіла до ТФРβ посилюють цитотоксичні ефекти 

макрофагів. Важливо зазначити, що саме ФНПα здатний стимулювати експресію 

ТФРβ, котрий надалі пригнічує його ж секрецію [1,71, 195, 210]. 

Таким чином, у хворих хПН високий рівень імунокомпетентних клітин за 

даними відносної кількості CD54+- лімфоцитів корелював з підвищенням у крові 

рівнів прозапальних ІЛ-1β, ІЛ-8, ФНПα,  МХП-1 та протизапального ІЛ-4. 
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Кореляційний аналіз виявив слабкий зв’язок між концентрацією ФНПα та 

гострофазного протеїну ЦПс (r= 0,377, p < 0,01). Це пояснюється тим, що ФНПα 

синтезуючись В- і Т-лімфоцитами та моноцитами/макрофагами саме у вогнищі 

запалення спільно з ІЛ-1β та ІЛ-6 індукує синтез клітинами моноцитарно-

макрофагальної системи протеїнів гострої фази запалення, як то СРП, 

фібриноген, ЦП [236, 300, 446]. До того ж, підвищення концентрації ЦПс та його 

активація зумовлені збільшенням утворення макрофагами супероксидного 

радикалу. Зазначені ж ефекти ФНПα надають захисну дію, адже сприяють 

фагоцитозу патогенних мікроорганізмів активованими нейтрофілами та 

макрофагами [351].  

Відомо, що ФНПα та IЛ-1β викликають індукцію синтезу NO. Інгібування 

Р450 під дією ФНПα та IЛ-1β напряму пов’язують з індукцією NOS [259, 375]. 

Було доказано, що NO здатний пригнічувати експресію цитохрому Р450 in vivo. 

Необхідно підкреслити, що цитокіни, інгібуючи цитохром Р450, забезпечують 

зниження ризику гіпероксидациії «при активації імунної системи» і беруть 

участь у регуляції О/А балансу [100]. 

 Також виявлений прямий слабкий кореляційний зв’язок між показниками 

концентрації ІЛ-23 та ЦПс (r= 0,333, p<0,02), що зумовлено прозапальними 

функціями даного цитокіну та пов’язано з активацією АОЗ у відповідь на 

підвищення продукції АМК з розвитком хронічного БОЗН. 

Рівень всіх досліджуваних цитокінів у сечі хворих на хПН був значно 

підвищеним у порівнянні з контрольною групою умовно здорових осіб, що може 

свідчити не тільки про їх екскрецію з крові, але й про продукцію цих факторів 

міжклітинної кооперації безпосередньо в нирках (табл. 3.8). 

 Високі концентрації прозапальних цитокінів ІЛ-1β, ІЛ-6, ІЛ-8 та 

просклеротичного ТФРβ у сечі, підтверджують їх додаткову локальну секрецію, 

що узгоджуються з даними відносно здатності епітеліоцитів, у разі взаємодії з 

уропатогенними штамами, відповідати продукцією прозапальних цитокінів. Як 

відомо, при запаленні адгезію моноцитів і нейтрофілів на поверхні ендотелію 

активують протеїни клітинних взаємодій: інтегрини та селектини. Відбувається  
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Таблиця 3.8 

Концентрація цитокінів у сечі у хворих на хронічний  пієлонефрит 

 

активна інфільтрація (хемотаксис) тканин моноцитами та нейтрофілами, що 

циркулюють у крові, а активовані нейтрофіли й тканинні макрофаги підсилюють 

утворення супероксидного радикалу та активують пероксидацію протеїнів і 

ліпідів, викликаючи альтерацію нормальних тканин. Показано, що концентрацію 

ІЛ-1, ІЛ-2, ФНПα, ІФН-γ можуть підвищувати, а ІЛ-4 ІЛ-10 та ІФН-γ інгібувати 

молекули адгезії, проте ІЛ-8 та ФНПα не впливають на адгезію лімфоцитів [320, 

438]. Аналіз рівня цитокінів в сироватці крові пацієнтів з рецидивуючим 

перебігом ПН виявив вірогідне підвищення продукції прозапальних цитокінів 

ІЛ-1β, ІЛ-8 та ТФРβ у порівнянні з групою умовно-здорових осіб (табл. 3.9). У 

хворих групи ІІ концентрація цитокінів була вірогідно нижча, ніж у групі І. 

Підвищення ІЛ-4 та ІЛ-6 було вірогідним тільки у пацієнтів з групи І. 

Концентрація всіх досліджуваних цитокінів у сечі в обох групах була вище 

показань контрольної групи, що може свідчити як про їх екскрецію з крові, так і 

про продукцію безпосередньо в нирках (див. табл. 3.9). Порівнюючи показники 

концентрації цитокінів у сечі між групами І та ІІ визначено, що концентрація ІЛ-

1β, IЛ-6 і ТФРβ у групі І була вірогідно вищою за показники у групі ІІ, а рівні ІЛ-

4, ІЛ-8 та ІЛ-10 не відрізнялись між групами. Аналіз взаємозв’язку між кількістю 

Цитокіни 

сечі 

M ± SD (пг/мл) рд-І 

Група умовно-

здорових осіб (n=20) 

Група хворих на ПН 

(n=39) 

ІЛ-1β 0,155 ± 0,044 2,452±1,511 <0,001 

ІЛ-4 0,130 ± 0,012 4,432±2,812 <0,001 

ІЛ-6 0,002±0,003 6,850±3,001 <0,001 

ІЛ-8 0,030±0,009 1,850±0,930 <0,001 

ІЛ-10 0 2,041±1,092 <0,001 

ТФРβ 0,359±0,021 2,351±0,098 <0,001 
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рецидивів ПН та концентрацією цитокінів у крові та сечі хворих виявив прямий 

кореляційний зв’язок між кількістю рецидивів ПН та концентрацією у сироватці 

крові ІЛ-4 (r = 0,67; р < 0,0001) та ІЛ-6 (r = 0,74; р = 0,0001) і зворотній зв’язок з 

концентрацією ІЛ-8 у крові (r = -0,72, p =0,001). Тобто, чим частіше відбувались 

загострення ПН, тим нижчою була концентрація прозапального ІЛ-8 у крові 

хворих на ПН.  

Таблиця 3.9 

Концентрація цитокінів в крові  та сечі пацієнтів при хронічному 

пієлонефриті   (M ±SD (пг/мл)) 

 

Крім того, було встановлено прямий кореляційний зв’язок між рівнями у 

сечі ІЛ-1β (r = 0,507; р = 0,008), IЛ-6 (r = 0,403, р = 0,02), і ТФРβ (r = 0,365; р = 

0,03) і кількістю рецидивів. Тобто, чим частіше виникають рецидиви ПН, тим 

Цитокіни 

крові 

Група умовно-

здорових осіб 

(n=25) 

Хронічний ПН рк-І рІ-ІІ 

Група І 

(n=22) 

Група ІІ 

(n=20) 

С
и

р
о

в
ат

к
а 

к
р

о
в
і 

ІЛ-1β 94,91 ± 2,82 99,51±4,51 146,72±7,87  0,001 

ІЛ-4 12,12 ±0, 85 16,82±0,58 13,17±0,18 <0,001 <0,001 

ІЛ-6 15,73 ± 1,31 26,09±0,88 15,03±1,76 <0,001 <0,001 

ІЛ-8 15,72 ± 1,32 25,48±0,28 44,78±1,29 <0,001 <0,001 

ІЛ-10 23,41 ± 2,24 29,27±1,77 30,59±2,37   

ТФРβ 56,62 ±1,53  67,83±0,98 103,18±12,17 <0,001 <0,001 

С
еч

а 

ІЛ-1β 0,155 ± 0,044 3,19±0,01 1,82±0,01 <0,001 0,001 

ІЛ-4 0,130 ± 0,012 4,38±0,04 4,33±0,02 <0,001  

ІЛ-6 0,002±0,003 9,271±0,002 4,821±0,004 <0,001 0,01 

ІЛ-8 0,030±0,009 1,837±0,019 1,978±0,005 <0,001  

ІЛ-10 0 2,39±0,09 2,11±0,18 <0,001  

ТФРβ 0,359±0,021 3,552±0,194 1,288±0,027 <0,001 <0,001 

Примітки: І група - рецидивуючий перебіг ПН, ІІ група – без рецидивів. 
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вища екскреція з сечею ІЛ-1β, IЛ-6 і ТФРβ. Високі рівні прозапальних цитокінів 

та просклеротичного ТФРβ у сечі, що корелюють з частотою рецидивів, що 

підтверджує можливість їх додаткової локальної секреції  за взаємодії з 

бактеріями, а у разі рецидивуючого перебігу ще й реакцією імунної системи на 

недостатню ірадикацію збудників [419]. 

Також було виявлено зворотній кореляційний зв’язок між рівнем ІЛ-23 та 

рівнем екскреції МДА з сечею (r = - 0,46, р=0,02) та пряму залежність з рівнем 

ЦПс (r = 0,36, р = 0,03) (Рис. 3.13, 3.14). Рівень ІЛ-17 зворотно корелював з 

показниками ІОСс (r = - 0,63, р = 0,0008). 
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Рис. 3.13. Кореляційний зв’язок між показниками концентрацій ІЛ-23 сечі та 

МДА в сироватці крові хворих на ПН (n=88) 
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Рис. 3.14.  Кореляційний зв’язок між показниками концентрацій ІЛ-23 та ЦП 

в  сироватці крові хворих на ПН (n=88) 
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Отже, рецидивуючий перебіг ПН супроводжувався зниженням кількості Т-

лімфоцитів (переважно CD4+) та підвищенням рівнів В-лімфоцитів, що свідчило 

про формування хелперного варіанту імунодефіцитного стану. Також 

рецидивуючий перебіг характеризувався підвищеним рівнем прозапальних 

цитокінів ІЛ-1β, ІЛ-8 та просклеротичного ТФРβ проти показань у групі умовно-

здорових осіб, але дещо меншим рівнем, ніж у пацієнтів без рецидивів. Це 

зумовлено порушенням резервних можливостей моноцитів/макрофагів та 

нейтрофілів і реакцією Т-регуляторних клітин. Для пацієнтів з рецидивуючим 

ПН характерний й найвищий рівень ІЛ-4, що ймовірно сприяло активації 

гуморальної ланки імунітету за умов формування запалення. Крім того, високі 

рівні екскреції з сечею ІЛ-1β, ІЛ-6 та ТФРβ та їх позитивний кореляційний 

зв’язок з частотою рецидивів вказували на їх участь в патогенезі рецидивуючого 

ПН, ТФРβ є додатковим фактором ризику склеротичних змін в нирках. 

 

3.7  Взаємозв’язок показників оксидативного стресу з показниками 

активності реноспецифічних ензимів за наявності бактеріально-

обумовленого запалення нирок 

 

Залучення нирок в патологічний процес і активність локального 

запального процесу оцінювали за показниками активності реноспецифічних 

АГАТ в крові та сечі, НАГ і β-Гал у сечі. У 100% хворих з активним БОЗН та у 

80% з хронічним відмічалося підвищення активності АГАТ в крові та сечі проти 

показань у групі умовно-здорових осіб. Встановлено, що у разі гострого процесу 

активність ензиму у сироватці крові становила 5,84 ± 0,69 мккат/л та у сечі 0,984 

± 0,57 мккат/л;  а у разі хронічного – 3,48 ± 0,97 мккат/л та у сечі - до 0,65 ± 0,19 

мккат/л. Отже, у разі гострого БОЗН в крові хворих її активність була вищою в 

середньому у 1,66 раза за показники за наявності хронічного процесу, а у сечі - 

практично не відрізнялася поміж групами. До того ж, активність АГАТ в крові у 

декілька разів перевищувала величини у сечі та виявлялася у більшого відсотка 

хворих  незалежно від активності БОЗН. 
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Активність місцевого БОЗП також оцінювали за величинами 

пероксидазної активності у сечі. Так, з розвитком гПН пероксидазна активність 

сечі виявлялася у 84% та становила 0,37 ± 0,09 мккат/л, а у разі розвитку 

хронічного - виявлялася у 63% пацієнтів та становила 0,23 ± 0,05 мккат/л. 

Вважається, що у практично здорових людей пероксидазна активність сечі 

досить низька 0-0,09 мккат/л, оскільки здебільшого вона зумовлена діяльністю 

мікроорганізмів, зокрема активністю перозсидаз бактерій, що викликають 

локальне запалення в нирках, або ж, при бактеріальному ушкодженні нирок, 

може бути наслідком руйнування клітин нирок, де, як відомо, достатньо висока 

активність цього ензиму.  

Крім того у 20% пацієнтів з хПН спостерігали екскрецію ТР з сечею в 

середньому до 1,32± 0,09 г/л. Беручи до уваги, що даний протеїн у сечі здорових 

осіб практично відсутній, оскільки молекулярна вага цього пептиду на межі 

«порогового» значення ниркового фільтра, виявлення його у сечі вказує на 

початок порушення вже фільтраційної функції нирок у таких пацієнтів. Аналіз 

показників активності лізосомних ензимів у сечі виявив, що розвиток гострого 

БОЗН (гПН) супроводжувався підвищенням НАГ у 5 разів, β-Гал –у 1,5 раза 

проти групи умовно-здорових осіб, а у разі розвитку хронічного процесу – 

активність у сечі НАГ зростала у 1,54 раза (табл. 3.10).  

Таблиця 3.10. 

Активність НАГ та β-Гал у сечі (у мкмоль/год/ммоль креатиніну сечі) за 

наявності бактеріально-обумовленого запалення нирок  (М±m) 

№ Групи обстежених хворих  НАГ β-Гал 

1 Гострий процес  (n=56) 58,72 ±2,48 14,32 ± 2,52 

2 Хронічний  процес (n=112) 17,94±1,91 8,72±0,83 

3 Група умовно-здорових осіб (n=25) 11,64±0,72 9,58±0,68 

 р 1-2 

р 1-3 

р 2-3 

0,01 

0,001 

0,02 

0,01 

0,01 

- 
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Величини активності НАГ та β-Гал у групі з гострим процесом у 3 та 1,6 

раза відповідно, вищі ніж у групі з хронічним БОЗН (хПН). Встановлено, що у 

групі з гострим БОЗН (гПН) екскреція МДА становила 6,03±0,82 мМ за добу, 

перевищуючи у 2,4 раза показники у контрольній групі практично здорових осіб 

(2,6±0,4 мМ) та у групі з хронічним процесом відповідно у 1,8 раза.  

Кореляційний аналіз показників активності ренальних ензимів та маркерів 

ОС у групі пацієнтів з гПН виявив слабкий зворотній зв’язок між активністю 

АГАТ в крові та концентрацією ТРс (r = -0,310, p < 0,05), SHс (r = -0,307, p < 

0,05) та прямий з ЦПс (r = 0,302 p < 0,05), тобто, за умов ушкодження ниркових 

клітин витрачаються SH та синтезується ЦПс. 

За наявності хПН виявлено пряму корелятивну залежність між 

показниками активності АГАТ в крові та екскрецією МДА з сечею (r = 0,531, p < 

0,02) і концентрацією SHе (r = 0,590, p < 0,02). Показник активності АГАТ у сечі 

зворотно корелював з концентрацією SHс (r= - 0,349, p < 0,02) та SHе (r = -0,349, 

p < 0,02). Величини активності НАГ та β-Гал помірно корелювали між собою (r 

= 0,664, p < 0,01). Поряд з цим, установлено зворотній зв’язок між показником 

екскреції МДА з сечею та СПАе (r = -0,442, p < 0,02) та прямий кореляційний 

зв’язок між показниками екскреції МДА з сечею та з пероксидазною активністю 

сечі (r = 0,920, p < 0,001). Тобто, за умови розвитку гПН підвищення активності 

АГАТ в крові прямо корелювало з концентрацією гострофазного протеїну ЦПс, 

у разі хронізації процесу - з показниками МДА у сечі, ФН та ЦС. Встановлено, 

що у разі розвитку хронічного ПН підвищення АГАТ у сечі прямо корелювало з 

активністю запального процесу (за рівнем СРП у сечі) та з екскрецією продуктів 

ПОЛ, і зворотно з концентрацією SH в крові. Підвищення екскреції МДА з 

сечею корелювало з пероксидазною активністю сечі, ФН, ЦС, з АОЄс та 

інтенсивністю ОС (за даними ІОСс).  

Встановлено, що у хворих з рецидивуючим перебігом ПН активність НАГ і 

β-Гал  у сечі вірогідно перевищувала аналогічні показники у групі без частих 

рецидивів (табл. 3.11).  

 



 

 

109 

Таблиця 3.11 

Активність N-ацетил-β-Д-глюкозамінідази (НАГ) та β-галактозидази (β-

Гал) (мкмоль/год/ ммоль креатиніну сечі) у сечі хворих  на хПН залежно від 

перебігу захворювання (М ± m) 

№ Групи  НАГ Β –Гал 

1 
Група І - неускладнений ПН + 

рецидивуючий перебіг (n = 36) 

19,28 ± 1,81 

р 1-4  <0,001 
9,82 ± 1,11 

2 

Група ІІ- неускладнений ПН без 

рецидивів  (n = 28) 

12,87 ± 0,92 

р 1-2 <0,01 

 р 2-3  <0,01 

5,86 ± 0,87  

р 2-4  <0,01 

р 2-3  <0,001 

3 
Група умовно-здорових осіб, (n=25) 

M ± 1,5 σ 

11,64±0,72 

6,22 – 17,06 

9,58±0,68 

4,52 – 14,64 

 

У групі з рецидивуючим перебігом активність НАГ у сечі хворих  вірогідно 

більше за аналогічні показники як у групі умовно-здорових осіб (р < 0,001), так і 

у групі без рецидивів ПН (р < 0,001), що переконливо свідчило про наявність 

вираженої дисфункції канальцевого апарату нефрону у цих хворих. Тобто, 

збільшення кількості рецидивів ПН супроводжувалося негативною динамікою 

змін рівнів активності лізосомних гідролаз та відповідно негативно впливало на 

функціональний стан канальцевого нефротелію паренхіми нирки. 

Встановлено, що за умов рецидивуючого перебігу ПН величини активності 

АГАТс у 1,75 раза перевищували аналогічні показники у пацієнтів без рецидивів. 

Аналогічна тенденція характерна і для показань у сечі (табл. 3.12.) Кореляційний 

аналіз між О/А показниками у пацієнтів з рецидивуючим перебігом ПН виявив 

пряму залежність поміж показниками концентрації МДАс та МДАе (r = 0,544, р 

< 0,01), поміж МДАе та ІОСс (r = 0,463, р < 0,02) і зворотну залежність поміж 

показниками концентрації МДАе та SHе (r = -0,459, р < 0,02). Тобто, активація 

ОП супроводжувалася підвищенням продукції МДА та КГП в крові та 

недостатністю SHе (Рис. 3.15). Виявлено також зворотній кореляційний зв’язок 
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Таблиця  3.12 

Активність АГАТ у  пацієнтів залежно від перебігу пієлонефриту (М±m) 

Групи Активність АГАТ,  мккат /л  

Сироватка крові  Сеча 

Група І (рецидивуючий перебіг),   n=42 7,751 ± 0,153* 1,333 ± 0, 661* 

Група ІІ (без рецидивів), n=30 4,431 ± 0,162*,** 0,752 ± 0,160* 

Умовно-здорові особи, n=30 0,066 ± 0,050 0,066 ± 0,050 

 

показників СПАе з показниками ІОСе (r = -0,719, р < 0,001). Тобто, чим нижчі 

величини пероксидазної активності еритроцитів, тим інтенсивніший ОС. Поряд 

з цим, встановлено зворотний кореляційний зв’язок між показниками ТРс та 

ІОСс (r = -0,415, р < 0,01), а також показниками ЦПс  і ІОСс (r = - 0,453, р < 0,01) 

та прямий зв’язок між показниками ЦПс з АОЄс (r = 0,793, р < 0,001). Тобто, 

чим нижчі  концентрації ТРс та ЦПс, тим нижча АОЄс і тим інтенсивніший ОС. 

Рівень SHс корелював з рівнем КГПе (r=-0,342, р< 0,05). Тобто зниження 

концентрації SH у крові сприяло зростанню активності процесів ОМП. Рівень L-

аргініну в сироватці крові зворотно корелював з рівнем КГПс (r = -0,384, р < 

0,02). Тобто низька концентрація L-аргініну сприяла посиленню процесів ОМП. 

Встановлено прямий слабкий зв‘язок між концентрацією МДАс та з 

активністю АГАТс (r = 0,335 р < 0,05) і між МДАе та ЦС в крові (r = 0,358, р < 

0,02). Тобто зростання активності процесів ПОЛ сприяло підвищенню 

активності АГАТ в крові, а  збільшення концентрації МДАе сприяло зростанню 

концентрації ЦС в крові. 

Показники екскреції МДА з сечею  корелювали з показниками з АГАТ в 

крові (r = 0,603, р < 0,01), з СРП у сечі (r = 0,413, р < 0,01), з ФН у сечі (r = 0,538, 

р < 0,01), з ЦС в крові (r=0,483, р< 0,01) та сечі (r=0,447, р< 0,01). Виявлено 

прямий кореляційний зв’язок між показниками МДА з сечею та пероксидазною 

активністю сечі (r = 0,910, р< 0,001). Тобто, зниження антипероксидного захисту  
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 Рис. 3.15 Схема вірогідних кореляційних зв’язків між 

оксидантно/антиоксидантними показниками, маркерами запалення та 

ушкодження нирок у хворих на рецидивуючий пієлонефрит  

Примітки –с - сироватка крові, –е- еритроцити, АГАТ -L- аргінін: гліцин 

амідінотрансфераза, АОЄ антиоксидантна ємність, ІОС - індекс оксидативного 

стресу, КГП -карбонільні групи протеїнів, МДА- малоновий діальдегід, НАГ - N-
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та концентрації L-аргініну сприяло підвищенню екскреції МДА з сечею з 

одночасним зростанням ренальних маркерів – активність АГАТ у крові,  

концентрація СРП, ФН, ЦС та  показник пероксидазної активності у сечі. 

Виявлено прямий кореляційний зв’язок між рівнем ЦПс та НАГ (r = 0,376, 

р < 0,05). Рівень SHс корелював з СРП у сечі (r = -0,371, р < 0,05), а SHе з АГАТ 

у сечі (r = -0,408, р < 0,02), з СРП у сечі (r = -0,364, р< 0,02), з СРПс (r = -0,932, р 

< 0,001), з ФНс (r = -0,621, р < 0,001), ФН у сечі (r = -0,521, р < 0,01) та ЦС у сечі 

(r = -0,813, р < 0,001). Тобто, низький рівень SH у крові сприяв оксидативному 

ушкодженню клітин та зростанню реальних ензимів та запальних протеїнів.  

Показники КОс прямо корелювали з активністю АГАТс в крові (r = 0,335), 

КОе з ЦСс (r = 0,357, р < 0,01). Тобто, інтенсивність ОП в плазмі корелювала зі 

зростанням активності АГАТ в крові, а інтенсифікація ОП в клітинах – з 

підвищенням ЦС в крові.  

Показники активності НАГ у сечі прямо корелювали з показниками 

активності β-Гал у сечі (r=0,557, р< 0,01), концентрації ФН у сироватці крові 

(r=0,453, р< 0,01). Тобто зростання активності НАГ супроводжувалося 

зростанням концентрації ФН і навпаки, зниження активності НАГ – зниженням 

ФН у крові, що ймовірно, частково пов’язано з розвитком фіброзу в нирках. 

Виявлено пряму кореляційну залежність між показниками активності АГАТ у 

крові та концентрацією СРП у сечі (r = 0,351), з концентрацією ФН у сечі (r = 

0,596, р < 0,01), з концентрацією  ЦСс (r = 0,569, р < 0,01), з недостатністю ЦС у 

сечі (r = 0,644, р < 0,01). Тобто зростання активності АГАТ у крові та сечі 

супроводжувалося одночасним зростанням рівня специфічних протеїнів, що 

характеризували активність БОЗН. 

Аналіз взаємозв’язків поміж О/А та ренальними показниками встановив, 

що активність ПОЛ прямо корелювала з активністю АГАТ та зворотно з 

концентрацією SH у крові, що свідчило на користь саме оксидативного 

ураження клітин нирок з розвитком БОЗН. З урахуванням кількості вірогідних 

(р<0,05) зв’язків для кожного з аналізованих факторів визначені коефіцієнти, що 

характеризують найбільш впливові фактори АОЗ. Так, фактором АОЗ з 
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найвищим коефіцієнтом є показник концентрації SH в крові.  Як показав аналіз, 

саме цей параметр має найбільшу кількість кореляційних зв’язків як маркерами 

ОС, так і маркерами запалення й ушкодження нирок. Це визначає його 

значущість у формуванні компенсаторних реакцій АОЗ та запалення, а його 

недостатність призводить до оксидативного ушкодження нирок у хворих з хПН.  

Показники концентрації МДА у сечі зворотно корелювали з 

концентрацією L-аргініну у сироватці та прямо з концентрацією ТР у сечі, з 

активністю АГАТ  та концентрацією ЦС у крові, з  рівнями СРП і ФН у сечі ( 

див. рис. 3.15). Це вказувало на те, що збільшення концентрації МДА у сечі 

корелює з активністю БОЗН та ступенем ушкодження клітин нирок. На користь 

цьому також свідчив і виявлений прямий зв’язок між рівнем МДА у сечі та її 

пероксидазною активністю. Це в певній мірі зумовлено локальним ОС і БОЗН. 

На підтвердження цьому припущенню свідчив прямий зв’язок між зростанням 

рівня ЦПс (показника активності запального процесу) та активністю НАГ у сечі 

(маркером локального ОС та запалення). Зменшення пулу тіолових сполук в 

крові корелювало зі зростанням активності АГАТ у сечі та концентрації СРП, 

ФН та ЦС, що свідчило про вагому роль тіолових сполук у захисті клітин, 

зокрема ниркових, від негативної дії АМК. У свою чергу їх недостатність 

сприяла інтенсифікації ОС, показники активності якого прямо корелюють зі 

збільшенням  активності АГАТ та концентрації ЦС в крові.  

Підсумовуючи усе вище викладене, можна зробити наступні висновки:  

1. Встановлено порушення О/А балансу крові з розвитком БОЗН, що  

проявлялося активізацією ОП в крові (підвищення продукції МДА та КГП у 

крові р<0,001) та корелювало з недостатнього АОЗ крові (зниження  

концентрації ТРс, SHс та активності  ГПе та ГРе та СПАе, р<0,001). 

2. У разі розвитку БОЗН (гострого чи хронічного) в крові пацієнтів активація 

процесів ПОЛ та ОМП реалізується неензимним та ензимним шляхами, проте 

більш активний шлях ЕО; більше ушкоджувалися ліпідні компоненти та 

утворювалися ліпідні пероксиди, що необхідно враховувати при корекції ОС у  

таких пацієнтів. 
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3. Гостре БОЗН характеризується інтенсифікацією ОП на тлі 

компенсаторного підвищення деяких параметрів АОЗ (зокрема концентрації 

ЦПс, ТРс), що є нормальною фізіологічною реакцією на гострий запальний 

процес і складовою імунітету. Для хронічного БОЗН характерним є зростання 

активності ОП на тлі зниження показників АОЗ ( активності СПАе, ГРе, ГПе), 

що сприяло розвиткові пролонгованого ОС у клітинах та вплинуло на ступінь 

його негативного впливу на клітини нирок, внаслідок чого зростала активність 

реноспецифічних ензимів та специфічних протеїнів. 

4. Перебіг ПН  істотно впливав на інтенсивність ОП: у разі  рецидивуючого 

перебігу спостерігалися найвищі концентрації МДАс (р=0,01), КГП та зниження 

концентрації ТРс (р=0,02), ЦПс (р=0,03) та SHс (р<0,01) порівняно зі спорадчим. 

Активність АОЗ вірогідно залежала від кількості рецидивів ПН протягом року: 

чим частіше відбувалися рецидиви захворювання, тим нижчими були показники 

концентрації ЦПс та ТРс (p=0,008 і p=0,004 відповідно). Недостатність 

пероксидазного захисту сприяла оксидативному ушкодженню клітин, а 

недостатність SHс та L-аргініну  - оксидативному пошкодженню протеїнів. 

5. Зміни показників концентрації специфічних протеїнів ЦС, ФН та СРП в 

крові та сечі корелювали зі змінами показників ОС та активності  

реноспецифічних ензимів у хворих з рецидивуючим перебігом ПН. 

6. Розвиток хПН супроводжувався формування хелперного варіанту 

імунодефіцитного стану; підвищенням концентрацій прозапальних цитокінів ІЛ-

1β, ІЛ-8 та просклеротичного ТФРβ, що корелювало з частотою рецидивів. 

Виявлено зворотний кореляційний зв’язок між концентрацією ІЛ-23 та рівнем 

екскреції МДА з сечею та  прямий з концентрацією ЦПс. Показники 

концентрації ІЛ-17 зворотно корелювали інтенсивністю ОС (за даними  ІОСс). 

7. Встановлена чітка залежність змін активності  АГАТ, НАГ та β-Гал від 

перебігу захворювання – для рецидивуючого перебігу ПН характерні вірогідно 

вищі  величини активності АГАТ у крові та НАГ і β-Гал у сечі, що негативно 

впливало на функціональний стан канальцевого нефротелію паренхіми нирки. 
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8. Встановлено прямий зв’язок між активністю ОП та активністю АГАТ та 

концентрацією ЦС у крові, що вказує на оксидативне ураження клітин нирок. 

Виявлене збільшення концентрації МДА у сечі супроводжувалося паралельним 

зростанням активності АГАТ та концентрації ЦС в крові, ТР, СРП і ФН у сечі, з 

пероксидазною її активністю, що свідчило про активність запального процесу, 

ушкодження клітин нирок та було зумовлено активністю локального ОС і 

запального процесу в клітинах нирок. Зменшення пулу тіолових сполук в крові 

корелювало зі зростанням ренальних показників ( активності АГАТ та 

концентрації СРП, ФН та ЦС у сечі) та показниками ОС, що свідчило про вагому 

роль SH у захисту ниркових клітин  від АМК. Зниження АОЄ крові корелювало 

зі зростанням рівнів СРП та НАГ у сечі й концентрацією ЦС в крові. 

9. Висока активність ПОЛ та зниження функціональної спроможності АОЗ 

можуть бути одним з факторів ризику формування рецидивуючого перебігу ПН 

та фіброзу нирок. 
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РОЗДІЛ 4 

ОСОБЛИВОСТІ ТА МЕХАНІЗМИ РОЗВИТКУ ОКСИДАТИВНОГО 

СТРЕСУ ЗА НАЯВНОСТІ ІМУНО-ІНДУКОВАНОГО ЗАПАЛЕННЯ 

НИРОК 

 

4.1. Особливості розвитку оксидативного стресу залежно від 

активності імуно-індукованого запалення нирок 

Одним з найпоширеніших захворювань нирок є ГН – запальне 

захворювання нирок імунного ґенезу, що супроводжується розвитком імуно-

індукованого запалення з ураженням клубочків, канальців та інтерстицію обох 

нирок. Виникнення та прогресування ГН безпосередньо пов’язані з імунною 

активацією та системним запаленням [5, 71, 128, 153, 262]. Гострий дифузний ГН 

виникає після перенесеного гострого інфекційного захворювання, викликаного b-

гемолітичним стрептококом групи А чи іншими бактеріальними агентами. 

Процес виникає як гіперергічна реакція організму. Так, припускають, що 

бактерійні антигени пошкоджують ниркову тканину, а змінені протеїни діють як 

антигени, на які виробляються антитіла. Комплекси антиген-антитіло 

відкладаються на базальній мембрані клубочкових капілярів. В патогенезі хГН 

відіграють аутоімунні процеси. Так, антитіла утворюються на змінені протеїни 

ниркової тканини (ауто антигени). Це підтримує хронічний запальний процес. 

Серед механізмів, що визначають патогенез ГН, є ІІЗН, в розвитку якого залучені 

активація компонентів комплементу, відкладення антитіл, формування 

комплемент-мембрано-ушкоджуючого комплексу, формування клітинного 

запального інфільтрату, звільнення цитокінів, метаболітів арахідонової кислоти 

та АМК, коагуляційні фактори крові, лейкотрієни, нейтрофіли, тромбоцити, 

макрофаги, Т- лімфоцити. Ступінь ушкодження тканини нирки залежить від 

балансу локальних ушкоджуючих факторів та медіаторів захисту, що їм 

протидіють, проте активація факторів локального захисту тканини у відповідь на 

ушкодження чи патоген є універсальною запрограмованою реакцією [78, 127, 
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451]. Активація ОП є однією з таких реакцій та вважається універсальним 

механізмом у розвитку запалення (як загального, так і локального) та імунних 

реакцій. Несвоєчасне блокування імунозапальних реакцій, внаслідок чого 

активуються ОП, здатне посилювати негативну дію АМК на клітини нирок та 

призводити до хронізації запального процесу [93, 98, 103, 151]. Метою даної 

розділу роботи було дослідити та порівняти особливості активації ОП та 

реагування системи АОЗ при ІІЗН у пацієнтів з гострим ГН (група гГН) і з 

хронічним ГН (група хГН).  

Для даної групи пацієнтів характерне збільшення інтенсивності ОП та зміни 

складових АОЗ у порівнянні з контрольною групою умовно-здорових осіб (табл. 

4.1). Встановлено зростання інтенсивності ПОЛ та спонтанної продукції МДАс - 

в середньому від 2 до 3,7 раза і дещо менш виражене накопичення МДАе - в 

середньому на 40-60% залежно від активності ІІЗН(гостре чи хронічне). Поряд з 

цим виявлено зростання у 2,1 раза спонтанної продукції КГПс (див. табл. 4.1). 

Отже, найвищі значення спонтанного ПОЛ характерні для активної стадії 

ІІЗН(група гГН), що зумовлено реакцією системи АОЗ.  

Так, концентрація ЦПс вірогідно знижувалася (на 26%) проти показників у 

контрольній групі тільки у хворих з хронічним ІІЗН. Концентрація ТРс у разі 

розвитку гострого ІІЗН зростала на 64%, а при хронізації, навпаки – показники 

мали тенденцію до зниження проти показань у контрольній групі та були майже 

вдвічі нижчими за показники у групі з гострим ІІЗН (див. табл. 4.1). 

Концентрація SHс знижувалася в крові на 28% у хворих з гострим ІІЗН та на 34% 

-  з хронічним. Причому ці зміни обумовлені зниженням як небілкових, так і 

білкових SHс. Антипероксидний захист еритроцитів знижувався на 43% у групі з 

хронічними ІІЗН у порівнянні з контрольною групою та на 34% проти показань у 

групі з гострим процесом (див. табл. 4.1). Показники активності ГРе ті ГПе 

змінювалися аналогічно: знижувалися в обох групах проти показань у групі 

умовно-здорових осіб, але у разі розвитку хронічного процесу активність ензимів 

була нижчою, ніж у разі гострого процесу. 
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Таблиця 4.1. 

Показники  активності процесів оксидації та антиоксидантного захисту 

в крові у пацієнтів з  імуно-індукованим запаленням нирок (М±m). 

Показник 

 

група 

Умовно-

здорові особи 

n=30 

Імуно-індуковане запалення 

n=15 n=46 Рг/х 

Гостре  Хронічне 

МДАс (мкМ) 128, 20 ± 

21,20 

474,78±91,88 

рк <0,01 

290,75±12,89 

рк <0,01 

рг/х <0,01 

МДАе 

(мкМ) 

549,30 ± 

30,20 

871,91±38,72 

рк <0,01 

781,94±33,95 

рк <0,01 

рг/х <0,01 

КГПс (мкМ) 1,132 ± 

0,182 

- 2,422±0,189 

рк <0,01 

 

ЦПс(г/л) 0,218 ± 

0,010 

0,190±0,019 

 

0,162±0,009 

рк <0,05 

 

ТРс  (г/л) 4,162 ± 0,08 6,552±0,968 

рк <0,05 

3,548±0,189 

 

рг/х  <0,05 

S
H

с 
 (

м
М

) 

 

загальні 2,218 ± 0,018 1,599±0,178 

рк <0,01 

1,482±0,067 

рк <0,01 

 

небілкові 0,778 ± 0,086 0,492±0,05 

рк <0,01 

0,486±0,034 

рк <0,01 

 

білкові 

 

1,440 ± 0,034 1,107±0,049 

рк <0,02 

0,996±0,05 

рк <0,05 

 

СПА е 

(мккат/ г Нb) 

7,622 ±  

0,342 

6,570±0,670 

 

4,345±0,196 

рк <0,01 

рг/х <0,02 

ГРе  

(нкат/  г Нb) 

25,338 ± 

0,337 

17,172±0,547 

рк <0,01 

13,672±0,518 

рк <0,01 

рг/х <0,02 

ГПе 

(мккат/  г Нb) 

5,702 ± 

0,188 

4,848±0,138  

рк <0,01 

4,518±0,048 

 рк <0,01 

рг/х <0,05 

Примітки : рк<0,01- з контрольною групою умовно-здорових осіб ; рг/х<0,01- 

у порівнянні між групами  
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Розрахунок КО показав, що активність ОП була значно вищою у разі 

гострого ІІЗН у порівнянні з хронічним (Рис. 4.1). Аналогічна тенденція 

спостерігалася щодо показника АОЄ. Величини ІОСс у пацієнтів перевищували 

середні значення у контрольній групі у разі гострого процесу у 3,45 раза і за умов 

хронічного ІІЗН у 2,98 раза та ІОСе у 1,86 раза та 2,50 раза відповідно.  

 

1,86

0,86

1,6
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3,7
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р<0,05
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Рис 4.1. Індекс оксидативного стресу (ІОС), коефіцієнт оксидації та 

антиоксидантна ємність (АОЄ) в крові у хворих (n=60) з імуно-індукованим 

запаленням нирок (величини у контрольній групі умовно здорових осіб прийнято 

за 1 ум.од.)  

 

Аналіз показників у пацієнтів з гострим ІІЗН встановив прямий 

кореляційний зв’язок між показниками концентрації МДАс та МДАе (r=0,581, 

p<0,02); помірний зворотній кореляційний зв’язок між показниками концентрації 

ЦПс та ТРс (r= -0,453, p<0,02), ЦПс та  СПАе (r=-0,682, p<0,01) і прямий між 

показниками концентрацій ЦПс та SHс (r=0,69, p<0,01). У разі хГН кореляційний 

аналіз виявив помірний прямий взаємозв’язок між концентрацією МДАс та КГПс 

(r=0,382, p<0,02) та зворотній зв’язок показника МДАс зі концентрацією SHс (r=-

0,357, p<0,02); між показниками ЦПс і ІОС (r=-0,382, p<0,02). Тобто, активацію 

процесів ПОЛ супроводжувала ОМП, причому за наявності хронічних 
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захворювань ці зміни відбувалися на тлі зниження параметрів АОЗ, у разі 

розвитку гострого ІІЗН супроводжувалися зростанням концентрації ТРс. Отже, 

для хронічного ІІЗН характерно зростання активності ОП на тлі зниження 

показників АОЗ (концентрація ЦПс, SHс та СПАе,), що сприяло розвиткові 

пролонгованого ОС та вплинуло на величини показників ІОС. На активній стадії 

ІІЗН поряд зі зростанням активності ОП спостерігається компенсаторне 

підвищення АОЗ, що є нормальною фізіологічною реакцією на гострий 

запальний процес. 

Таким чином, хронізація ІІЗН супроводжується зниженням концентрації 

ЦПс, SHс, активності СПАе, ГРе та ГПе, причому ці зміни залежать від 

активності запального процесу. Вочевидь, що зниження концентрації ЦПс в 

певній мірі, зумовлено втратою протеїнів, в тому числі й антиоксидантних, з 

сечею у пацієнтів з хГН [338], а зростання цього показника – є компенсаторним 

підвищенням його синтезу у відповідь на активний запальний процес, оскільки 

ЦПс може виступати як гострофазний протеїн [82, 123]. Зростання рівня ТРс в 

крові також обумовлено його функцією гострофазного протеїну, що 

збільшується у разі гострого запального процесу, а за умов його хронізації - 

знижується [59, 83]. Показники СПАе, ГРе та ГПе крові суттєво знижувалися за 

умов хронізації процесу, що обумовлено пролонгованим інтенсивним впливом 

ОП на клітину та зниженням пулу ГЛ. Зниження рівня SHс за наявності ІІЗН, 

зумовлено зменшенням як їх білкової фракції (внаслідок втрати протеїнів з 

сечею), так і виснаженням пулу небілкових антиоксидантів при тривалому ОС, 

що особливо характерно для пацієнтів з хронічним ІІЗН.  

 

4.2. Моделювання шляхів активації перекисного окиснення протеїнів та 

ліпідів у крові за наявності імуно-індукованого запалення нирок 

 

Дослідження активності процесі пероксидації показали високий рівень 

спонтанної продукції МДА та КГП в крові пацієнтів з запальними процесами у 

нирках. Встановлено, що у пацієнтів з хронічним ІІЗН (хГН) зростала спонтанна 
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продукція МДАс у 2,3 раза та МДАе - на 29% у порівнянні з показниками у 

контрольній групі умовно здорових осіб (табл. 4.2). Стимуляція іонами Fe
2+

 

процесів ПОЛ in vitro (середовище І) сприяла суттєвому зростанню концентрації 

МДА в дослідних зразках проти базового рівня до стимуляції: МДАс - на 34% та 

МДАе - на 24%. За умов інкубації in vitro зразків сироватки крові з 

компонентами середовища Фентона (середовище ІІ) встановлено суттєве 

збільшення продукції МДАс до 80% у порівнянні з базовим рівнем до 

стимуляції. У разі моделювання in vitro аскорбат-залежного ПОЛ (середовище 

ІІІ) констатовано збільшення продукції МДАс в - на 61%; показника МДАе - на 

25% у порівнянні з базовим рівнем до стимуляції. Аналіз результатів 

моделювання in vitro НАДФН-залежного ПОЛ (середовище ІV) продемонстрував 

зростання МДАс на 71%, а МДАе – на 31% проти базового рівня до стимуляції. 

Отже, для пацієнтів з хронічним ІІЗН характерна активація процесів НЕО та ЕО, 

що супроводжується збільшенням концентрації МДА та окислення ліпідів 

сироватки, особливо за умов НАДФН-залежного окислення. Отже, для пацієнтів 

з ІІЗН характерна найбільша активація обох шляхів окиснення у порівнянні з 

пацієнтами з БОЗН.  Оцінюючи активність та виразність процесів ОМП виявлено 

зростання вдвічі спонтанної продукції КГПс в крові у порівнянні з показниками 

групи умовно-здорових осіб. В умовах стимуляції ОМП (інкубації протеїнів 

сироватки крові з компонентами середовища Фентона) концентрація КГПс 

зростала у 2,6 раза – у порівнянні з спонтанним рівнем ОМП (див. табл. 4.1.). 

Активність процесів ОМП в зразках крові, що були денатуровані після 

моделювання НЕО та ЕО з компонентами середовищ ІІІ та IV, збільшувалася та 

зростала концентрація КГП в зразках крові – на 40% (при моделюванні НЕО) і 

(при моделюванні ЕО). Отже, отримані результати свідчили про активацію 

процесів ОМП за умов моделювання процесів обома шляхами окиснення з майже 

однаковою інтенсивністю. Причому зауважимо, що активність ОМП за умови 

розвитку ІІЗН в середньому на 40% (при НЕО) та 50% (при ЕО) вища за 

аналогічні показники за наявності БОЗН. 
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Таблиця 4.2. 

Концентрація продуктів перекисного окиснення ліпідів та білків при 

моделюванні in vitro шляхів окиснення в крові пацієнтів бактеріально- та 

імуно-індукованим запаленням в нирках (М±m) 

Показ 

ники 

МДА, мкМ КГП, мкМ 

сироватка крові 
сироватка кров еритроцити, 

хПН хГН хПН хГН хПН хГН 

Базовий 

рівень 

269±11 

рк<0,01 

291±13 

рк<0,01 

626±24 

 

709±21 

рк<0,01 

1,76±0,23 

рк<0,01 

2,31±0,19 

рк<0,01 

Ін
к
у

б
ац

ій
н

і 
се

р
ед

о
в
и

щ
а 

 

І 

 

361±28 

рб<0,01 

392±24 

рб<0,001 

760±35 

рб<0,01 

883±21 

рб<0,001 

р1-2<0,01 

1,98±0,18 

 

3,12±0,24 

рб<0,02 

р1-2<0,01 

ІІ 481±26 

рб<0,001 

528± 21 

рб<0,001 

”-----“ ”-----“ 3,66±0,21 

рб<0,001 

6,10±0,23 

рб<0,001 

р1-2<0,01 

ІІІ 

 

370±11 

рб<0,001 

469±18 

рб<0,001 

р1-2<0,01 

699±41 

 

888±35 

рб<0,01 

р1-2<0,01 

2,31±0,15 

рб<0,02 

3,24±0,21 

рб<0,01 

р1-2<0,01 

IV 427±22 

рб<0,001 

498±17 

рб<0,001 

р1-2<0,02 

757±38 

рб<0,01 

919±37 

рб<0,01 

р1-2<0,01 

2,32±0,21 

 

3,52±0,19 

рб<0,02 

р1-2<0,01 

Примітки : хПН – хронічний пієлонефрит, хГН- хронічний гломерулонефрит, 

рк<0,01- різниця з показниками у групі умовно-здорових осіб; рб<0,01- з 

показниками базового рівня у групі; р1-2<0,01- різниця показників між групами 

хПН і хГН І середовище - 25 мМ тріс-HCl-буфер рН 7,4 та 20 мкМ FeSO4; ІІ - 

0,05 мл суміші 1 мМ етилен-діамін-тетраоцтової кислоти з 0,1 мМ FeSO4 і 0,05 

мл р-ну Н2О2, ІІІ– 25 мМ тріс-HCl буфер рН 7,4, 20 мкМ FeSO4 та 0,35 мг 

аскорбінової кислоти; IV – 25 мМ тріс-HCl буфер рН 7,4, 0,5 мкМ НАДФН, 2 

мкМ нікотинаміду, 4 мкМ АДФ, 20 мкМ FeSO4 

 

Отже, за наявності ІІЗН як і у разі БОЗН активація процесів ПОЛ в крові 

хворих здійснюється двома шляхами: аскорбат-залежним (шляхом зворотного 
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відновлення Fe
3+

до Fe
2+

) і НАДФН-залежним. Інтенсифікація ЕО зумовлена 

активацією оксигеназ, де субстратами є жирні кислоти, а ЦОГ окислює жирні 

кислоти до циклічних ендоперекисів і запускає реакції утворення 

простагландинів, тромбоксанів [183]. Простагландини впливають на проникність 

клітинних мембран і на процеси реабсорбції в нирках, а тромбоксани 

стимулюють агрегацію тромбоцитів [93, 153].  

За наявності ІІЗН активізація ЕО насамперед пов’язана з імунологічними 

реакціями, звільненням медіаторів запалення, активацією протеаз крові, 

активацією комплементу. Показано, що розвиток хГН супроводжується 

відкладенням в мембранах ниркового епітелію похідних компонента С3, а у 

плазмі хворих виявляється фактор, що активує С3 [70]. Наростання медіаторів 

запалення, підвищене утворення АМК нейтрофілами й макрофагами призводить 

до індукції прозапальних цитокінів, активації каспаз та експресії адгезивних 

молекул, що зумовлює швидке руйнування клітин нирки та є основою патогенезу 

хГН [5, 75, 78, 98, 128, 151, 262]  

Зазвичай реакції НЕО блокуються аскорбатом, а окиснені форми 

аскорбінової кислоти відновлюються ГЛ. У разі недостатньої цих субстратів 

процеси НЕО активно розвиваються, а тривала інтенсифікація ОП призводить до 

поступового зниження резервних можливостей і виснаження АОЗ (дефіциту 

вітамінів, β-каротину, ГЛ, селену, зниження активності каталази, ГП), що й 

продемонстровано вище в даному розділі роботи та було описано у хворих з хГН 

раніше [151, 153]. В плазмі крові інтенсивність НЕО нейтралізує ЦП, регулюючи 

пул Fe
2+

 [52, 119], зниження його синтезу чи пригнічення активності сприяє 

розвитку НЕО ліпідів (накопичення МДА й активізація НЕО шляху ПОЛ в крові 

та зниження концентрації ЦПс, див. табл. 4.1 і 4.2). Крім того, ЦП здатний 

впливати і на інтенсивність ЕО, оскільки є ендогенним інгібітором 

мієлопероксидази [237] та регулятором синтезу лейкотрієнів в нейтрофілах[236] 

Отже, отримані дані підтверджують думку, що імунозапальний механізм 

ураження нирок включає такий важливий фактор, як активація процесів ПОЛ на 

рівні клітинних мембран. З розвитком ІІЗН (хГН) в крові пацієнтів активація 
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процесів ПОЛ реалізується неензимним та ензимним шляхами, проте більш 

активний ензимний шлях; більше ушкоджуються ліпідні, що необхідно 

враховувати при корекції ОС у пацієнтів з ГН.  

 

4.3. Характеристика цитокінової ланки імунітету за наявності імуно-

індукованого запалення нирок 

 

Аналіз імунограм (табл. 4.3) хворих на хГН продемонстрував зміни у 

порівнянні з умовно-здоровими особами. Так, встановлено вірогідне зниження 

кількості лімфоцитів та Т-хелперів/індукторів (СD4+), зниження співвідношення 

CD4/CD8, рівнів імунолобуліна G, фагоцитарного індексу на тлі підвищення 

відносної кількості В-лімфоцитів (СD22+), відносної кількості CD8+-лімфоцитів, 

рівнів IgМ та циркулюючих імунних комплексів у порівнянні з умовно-

здоровими особами.  

Таким чином, аналіз імунограм  виявив, що хворі на ХГН 

характеризуються високою кількістю В-лімфоцитів, зростанням абсолютної 

кількості лімфоцитів  та відносної кількості CD8+-лімфоцитів  і підвищенням 

рівня IgM в сироватці крові; нормальним відносним та абсолютним числом Т-

клітин, нормальною абсолютною кількістю СD4+- та CD8+-лімфоцитів; 

зниженою відносною кількістю СD4+-клітин та співвідношення CD4/CD8+, 

фагоцитарного індексу та IgG в крові. Дослідження концентрації цитокінів 

сироватки крові хворих на хГН з НС показали вірогідне підвищення 

концентрацій ФНПα, МХП-1, IЛ-17,-18, -23, TРФ-β та ІФН-γ (р<0,001) (табл. 

4.4). Встановлено, що концентрація ІЛ1β зростала у 1,2 раза, ФНПα – у 2,86 раза, 

МХП-1-1,36 раза, IЛ-17- 3,2 раза, ІЛ-18 -1,5 раза, ІЛ-23 – 1,7 раза, TРФ-β – 1,5 

раза та ІФН-γ майже у 5 разів проти показників у групі умовно-здорових осіб. 

Поряд з цим констатовано також зростання у 3,2 та 3,7 раза концентрації 

ІЛ-4 та ІЛ-10. Ці зміни узгоджуються з сучасними уявленнями про роль деяких з 

досліджених цитокінів у розвитку хронічного імунозапального процесу в 

організмі [243, 309, 346] та у нирках [71, 98, 153, 359]. 
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Таблиця 4.3. 

 Показники імунограм у хворих на хронічний гломерулонефрит (M±m) 

Показники Група умовно-

здорових осіб 

(n=40) 

Хворі на хГН 

(n=46) 

р 

Лімфоцити (%) 

Абс. ч.  (кл/мкл) 

35,740,83 

195666 

33,21,2 

219595 

р=0,091 

р=0,041 

CD3+-кл. (%) 

Абс. число (кл/мкл) 

49,480,86 

96929 

47,61,7 

96929 

р=0,277 

р=0,094 

CD22+кл.  (%) 

Абс. число (кл/мкл) 

17,200,60 

37311 

23,81,2 

53529 

р˂0,001 

р=0,007 

CD4+-кл.    (%) 

Абс. число (кл/мкл) 

30,180,43 

55917 

26,11,1 

57028 

р˂0,001 

р=0,855 

CD8+-кл.    (%) 

Абс. число (кл/мкл) 

19,300,50 

38216 

21,50,7 

43560 

р=0,027 

р=0,470 

CD4/CD 8 1,660,05 1,420,10 р=0,012 

Імунні комплекси (од.) 0,080,01 0,1150,010 р=0,038 

Імуноглобуліни (г/л) G 

                                    А 

                                   М 

12,90,37 

1,520,05 

1,160,05 

10,260,70 

1,630,067 

1,470,09 

р=0,011 

 

р=0,014 

Фагоцитарний індекс (%) 67,61,1 61,61,2 р=0,006 

 

Як відомо, прогресування ГН пов’язано з формуванням 

тубулоінтерстиціального фіброзу, що реалізується шляхом накопичення 

моноцитів/макрофагів, лімфоцитів у вогнищі запалення, через активацію 

ендотеліальних та гладком’язевих клітини судин і накопичення 

екстрацелюлярного матриксу під впливом МХП-1. При дослідженні МХП-1 у 

хворих на хГН показано суттєве підвищення його екскреції з сечею, відповідно  
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до тяжкості перебігу хвороби [128]. Профіброгенна дія МХП-1 забезпечувалася 

шляхом активації синтезу Т-регуляторними клітинами та макрофагами.  

Таблиця 4.4 

Концентрація цитокінів (ПА/МП) у крові  пацієнтів з хронічним 

гломерулонефритом (хГН)   

 

Відомо, що TФР-β1 бере участь в регуляції процесів проліферації, 

диференціації, міграції та апоптозу [71, 300], а також індукує утворення 

екстрацелюлярних матриксних протеїнів (колагенів І, ІІ, V типів, ФН та 

протеогліканів) [300, 446]. Головними продуцентами ТФРβ є регуляторні клітини 

й макрофаги. В процесі активації макрофаг проходить стадії, що відрізняються 

впливом на клітини-мішені. Цитотоксичну фазу відповіді змінює більш тривала 

фаза регенеративних процесів у вогнищі запалення [71]. По мірі наростання 

продукції ТФРβ знижується синтез ФНПα, а антитіла до TФР-β посилюють 

цитотоксичні ефекти макрофагів [153]. Вважається, що саме ФНПα (як і МХП-1) 

стимулює експресію TФР-β, що надалі пригнічує вже його секрецію. 

Цитокіни 

крові  

Умовно-здорові 

особи (n=20) 

Група хворих з хГН 

(n=36) 

рд-х 

(M±SD) 

ІЛ-1β 94,91±2,82 115,48±6,21 <0,01 

ІЛ-4 12,12±0,85 38,89±2,28 <0,001 

ІЛ-10 23,41±2,24 85,576±5,78 <0,001 

ТФРβ 22,70±1,67 34,47±6,01 <0,001 

МХП-1 110,58±11,67 150,11±18,78 <0,01 

ІЛ-17 63,13±6,52 203,12±15,37 <0,001 

ІЛ-18 51,01±8,12 79,07±8,18 <0,02 

Ме [Q25-Q75] 

ФНПα 21,63     [19,0; 24,0] 66,89    [52,5; 72,8] <0,001 

ІЛ-23 68,23    [37,9 ; 90,9] 116,21   [68,2 ; 122,4] <0,001 
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Кореляційний аналіз виявив зв’язок між концентраціями TФР-β та МХП-1 (p=- 

0,03). Поряд з цим підвищуються концентрації прозапальних цитокінів ІЛ-17, ІЛ-

18 та ІЛ-23. Відомо, що IЛ-18 синтезується у вигляді неактивного пропептиду, 

після протеолітичного розщеплення під дією ІЛ-1β-перетворюючого ензиму або 

іншої каспази виникає зрілий активний пептид [295, 424]. Високі концентрації 

IЛ-18 знаходять в крові хворих з аутоімунними захворюваннями, у вогнищах 

хронічного запалення [235, 288], з розвитком атеросклерозу [346]. В цілому, 

розвиток ІІЗН супроводжується зростанням рівнів про- та протизапальних 

цитокінів в крові. У разі ушкодження клітин канальців звільняються цитокіни й 

фактори росту, що сприяє залученню макрофагів і Т-лімфоцитів до інтерстицію 

нирок, та секретуються медіатори запалення.  

 

4.4. Взаємозв’язок показників оксидативного стресу з показниками 

активності реноспецифічних ензимів з розвитком імуно-індукованого 

запалення  нирок 

 

Функціональний стан нирок та залучення їх в патологічний процес 

оцінювали за активністю АГАТ в крові та сечі хворих і встановлено підвищення 

її активності у крові за наявності гострого ІІЗН майже на 60% (р<0,01) за 

показники у групі з хронічним ІІЗН (табл. 4.5).  

Відомо, що за умов розвитку запалення у паренхімі нирок у першу чергу 

настає активація гідролітичних лізосомних ензимів (НАГ, НАГВ та β-Гал), що 

обумовлено їх фізіологічною та функціональною роллю у процесах запалення та  

безпосередньою участю у складних процесах реабсорбції ряду речовин із 

первинної сечі [128, 262]. До звільнення лізосомних ензимів також причетні і 

імунні комплекси, що вважаються одними з чинників ушкодження тканин у разі 

розвитку імуно-індукованого запалення [104].  

Крім того, дані ензими вважаються місцевими (локальними) маркерами 

ОС, оскільки гідролази першими реагують на будь-які патогени.   
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Таблиця 4.5 

Активність АГАТ в крові та сечі  пацієнтів з імуно-індукованим запаленням 

в нирках (М±m). 

Групи Активність АГАТ,  мккат /л  

Сироватка крові  Сеча 

Гострий процес,   n=15 7,016 ± 0,753* 1,733 ± 0, 316* 

Хронічний процес, n=46 4,475 ± 0, 685*,** 2,168 ± 0,273* 

Умовно-здорові особи, n=30 0,066 ± 0,050 0,066 ± 0,050 

Примітка * - р˂0,05 у порівнянні з групою умовно-здорових осіб, **- р˂0,05 

у порівнянні груп з гострим та хронічним процесом 

 

Встановлено зростання активності НАГ та β-Гал з розвитком гострого 

ІІЗН у 8 разів (р<0,001) та  хронічного - у 6 разів (р<0,001) (табл. 4.6).  

 

Таблиця 4.6 

Активність НАГ та β-Гал у сечі пацієнтів з імуно-індукованим 

запаленням в нирках (М±m) 

№ Групи обстежених хворих  НАГ Β-Гал 

 мкмоль/год/ммоль креатиніну  

1 Гострий процес  (n=56) 116,23±7,52 80,48±12,5 

2 Хронічний  процес (n=112) 67,22±9,13 57,21±8,31 

3 Умовно-здорові особи (n=25) 11,64±0,72 9,58±0,68 

 р 1-2 

р 1-3 

р 2-3 

0,01 

0,01 

0,001 

0,01 

0,01 

0,001 

 

За наявності ГН залежно від активності процесу в крові хворих 

спостерігається підвищення активності лізосомних гідролаз (НАГ та β-Гал) у 
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сечі та АГАТ у крові й сечі. Зміни активності ензимів корелюють з активністю 

ІІЗН та активністю ОС, що проявляється активацією ОП та деструкцією 

мембран на тлі зниження АОЗ клітин. 

Проаналізувавши патогенетичні взаємозв’язки порушень О/А рівноваги та 

ОС за наявності ІІЗН та між активністю реноспецифічних ензимів встановлено 

залежності між активністю запального процесу та показниками ПОЛ: відносне 

зменшення продукції МДА на тлі формуванням функціональної декомпенсації 

системи АОЗ за наявності ІІЗН (табл. 4.7). З урахуванням кількості вірогідних 

(р<0,05) зв’язків для кожного з аналізованих факторів визначені коефіцієнти, що 

характеризують найбільш впливові фактори АОЗ. Так, показник ЦПс має 

найвищий коефіцієнт; саме цей протеїн, як показав аналіз, має найбільшу 

кількість кореляційних зв’язків, що визначає його значущість у формуванні 

реакцій АОЗ у хворих з гГН. Як показано в таблиці 4.6 існує тісний зв’язок між 

концентрацією ЦПс з TPс, з СПАе, з SHс, так і з концентрацією МДАс, під 

впливом яких формується зв’язок з КО та ІОС, а також з АГАТ у сечі та 

сироватці крові та ступенем оксидативного ушкодження нирки. Іншим, 

впливовим фактором є концентрація МДАс, що прямо корелює з МДАе та МДА 

у сечі (Рис. 4.2), а зворотно з концентрацією ЦПс та SHс.  

Отже, стан ОС хворих з гГН зумовлено впливом двох найвпливовіших 

параметрів: концентрація ЦПс і МДАс. За умови розвитку гострого ІІЗН 

встановлено прямий зв’язок між  зростанням продукції МДА в крові та сечі 

(МДАс та МДАе з МДАсечі), а також зворотній - збільшення продукції МДА в 

крові та сечі корелювало з концентрацією ЦПс та активністю АГАТ у сечі (для 

МДАс та МДА сечі). Існує зворотній зв’язок між концентрацією ЦПс та 

концентрацією МДАс, що сприяє підвищенню інтенсивності ОС (за 

показниками ІОСс та ІОСе). Також виявлено помірний зв’язок з КО, АОЄе, ІОС 

та активністю АГАТ у сечі. Показники ЦПс прямо корелювали з показниками 

SHс, а останні зворотно з АГАТ в крові та сечі. 
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Таблиця 4.7 

Корелятивні зв’язки між показниками ОС та активністю АГАТ за наявності гострого імуно-індукованого 

запалення 

МДАе 

МДА 

сечі ЦПс СПА 

SH- 

загал 

АГАТ 

сечі КОс КОе АОЄс ІОСс АОЄе ІОСе 

МДАс 0,810 -0,432 0,193 -0,072 -0,445 1 1 -0,342 0,962 0,198 0,992 

МДАе 0,602 -0,321 0,158 0,179 -0,096 0,582 0,582 -0,087 0,562 0,159 0,564 

МДА сечі  -0,304 0,032 -0,053 -0,344 0,812 0,815 -0,444 0,855 0,852 0,823 

ЦПс    -0,682 0,694 -0,483 -0,433 -0,434 -0,096 -0,424 -0,683 -0,323 

ТР  -0,322 -0,453 0,372 -0,324 0,394 -0,197 -0,199 0,923 -0,343 0,372 -0,258 

СПА     -0,582 0,486 0,199 0,198 0,118 0,219 1 0,056 

SHс-загальні     -0,522 -0,07 -0,078 0,049 -0,132 -0,582 0,017 

SHс-небілкові  0,372   0,122 -0,302 -0,305 -0,048 -0,295 0,019 -0,277 

АГАТ крові     -0,332 -0,122 -0,149 -0,147 0,026 -0,069 -0,099 -0,149 

АГАТ сечі      -0,442 -0,443 0,209 -0,446 0,482 -0,510 

КОс        1 -0,345 0,965 0,192 0,992 

КОе         -0,348 0,963 0,198 0,990 

АОЄс          -0,516 0,117 -0,363 

ІОСс           0,205 0,942 
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 Рис. 4. 2. Схема вірогідних кореляційних зв’язків між 

оксидантно/антиоксидантними показниками, маркерами запалення та 

ушкодження нирок у хворих з імунозапальним процесом (ІІЗН) в нирках 

Примітки –с - сироватка крові, –е- еритроцити, АГАТ -L- аргінін: гліцин 

амідінотрансфераза, АОЄ антиоксидантна ємність, ІОС - індекс оксидативного 

стресу, МДА- малоновий діальдегід, СПА-сумарна пероксидазна активність, ТР 

–трансферин, ЦП – церулоплазмін, SH- сульфгідрильні групи  
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Виявлено, що концентрація ТРс прямо корелювала зі СПАе, АОЄс, АОЄе і 

активністю АГАТ в крові. Проте зворотній зв’язок показників  концентрації ТРс 

виявлено з концентрацією ЦПс, МДА у сечі, SHс та ІОСс. Тобто, одночасне 

зростання концентрації ТРс та СПАе обумовлювало активацію АОЗ у відповідь 

на зростання АГАТ в крові  та сприяло зниженню інтенсивності ОС та 

концентрації МДА у сечі.  

Також встановлено прямий помірний кореляційний зв’язок між  

показником АОЄе та активністю АГАТ у сечі та зворотній помірний зв’язок 

показника активності АГАТ у сечі з інтенсивністю ОП та ОС (за показниками 

ІОСс та ІОСе). Отже, чим інтенсивніші ОП, нижчі показники АОЄ, тим 

інтенсивніший ОС та ушкодження клітин нирок за наявності ІІЗН  Кореляційний 

аналіз показників ОС показав, що як і у випадках з гострим ІІЗН найбільшу 

кількість кореляційних зв’язків має ЦПс, що визначає його значущість у 

формуванні компенсаторних реакцій АОЗ у хворих на хГН:формується зв’язок з 

ІОС, а також з АГАТ та ступенем ушкодження нирки (табл. 4.8).  

У разі хронічного ІІЗН підвищення продукції МДА в крові зворотно 

корелювало з рівнем ЦПс і АГАТ у сечі. Збільшення продукції МДАе прямо 

корелювало зі зростанням активності АГАТ в крові. Зниження показників 

концентрації ЦПс прямо корелювало з концентрацією SHс, зумовлюючи низькі 

величини АОЄс, та зворотно - зі зростанням активності ОП та ОС. Виявлено 

прямий кореляційний зв’язок між показниками ТРс та АОЄс, та зворотній з 

активності АГАТ в крові й з ІОС. Тобто зниження концентрації ТРс, що є 

складовою АОЄ сприяє інтенсифікації ОС та ушкодженню клітин нирки і, як 

наслідок, збільшенню  активності АГАТ в крові (див. табл. 4.5). Зниження СПАе 

сприяло розвитку ОС і зворотно корелювало зі зниженням активності АГАТ у 

сечі, що вказує на ушкодження нирки внаслідок зниження антипероксидного 

захисту. Встановлено також, прямий помірний кореляційний зв’язок між 

показниками активності АГАТ у сечі з показниками КОс та ІОС, що підтверджує 

руйнівний характер ОП щодо клітин проксимальних канальців нирок, де 

локалізований ензим. 
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Таблиця 4.8 

Корелятивні зв’язки між показниками ОС та активністю АГАТ за наявності 

хронічного імуно-індукованого запалення нирок 

 ЦПс 

SHс 

загальні 

АГАТ 

крові 

АГАТ 

сечі КОс КОе АОЄс ІОСс ІОСе 

МДАс -0,35 -0,13 -0,128 -0,346 1 1 0,093 0,899 0,85 

МДАе 0,17 -0,08 0,349 0,137 0,2 0,2 0,038 0,197 0,03 

ЦПс  0,353 0,123 0,067 

-

0,337 

-

0,237 0,549 

-

0,348 -0,205 

ТРс  0,09 0,329 0,205 0,05 0,05 0,839 -0,3 0,05 

СПАе  -0,20 0,059 -0,324 0,13 0,13 -0,16 0,059 -0,39 

SHс загальні  -0,195 -0,114 -0,13 -0,13 0,459 -0,23 -0,04 

АГАТсечі    -0,35 -0,25 0,1558 -0,38 -0,16 

 

Отже, активність ІІЗН вірогідно впливає на продукцію МДА та 

концентрацію ЦПс, ТРс,  активність СПАе та АГАТ в крові та сечі, що свідчить 

про наявність значущих взаємозв’язків між активністю запального процесу та 

ступенем виразності ОС та дозволяє обґрунтовувати індивідуалізоване 

застосування антиоксидантних засобів для корекції ОП. 

Підсумовуючи отримані дані можна зробити наступні висновки:  

1. У разі розвитку ІІЗН активізуються процеси оксидації ліпідів та протеїнів, в 

результаті чого зростає продукція МДА та КГП в крові, що залежить від 

активності запального процесу.  

2. За умов розвитку ІІЗН в крові пацієнтів з хГН активація процесів ПОЛ 

відбувається  НЕО та ЕО шляхами, проте більш активний шлях ЕО; більше 

ушкоджуються ліпідні компоненти. 

3. Активність ОП в крові пацієнтів з хГН зумовлена недостатнім АОЗ (внаслідок 

зниження концентрації антиоксидантів та виснаження їх запасів за умови 

пролонгованого ОС) і активацією імунних реакцій.  
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4. У разі розвитку ІІЗН без порушення функції нирок залежно від активності 

процесу (гострий чи хронічний) у сечі хворих спостерігається підвищення 

активності НАГ і β-Гал та активності АГАТ в крові та сечі.  

5. За наявності хронічного ІІЗН в крові зростають концентрації прозапальних 

цитокінів ФНПα, МХП-1, IЛ-17,-18, -23, TРФ-β та ІФН-γ, що є одним з 

чинників розвитку оксидативних реакцій з прогресуванням ГН. 

6. Для гострого ІІЗН зростання активності ОП зумовлено зниженням АОЄ 

(концентрації ТРс, SHс,  активності СПАе, ГПе, ГРе), що сприяло 

інтенсифікації ОС (за показниками ІОСс та ІОСе) і активності АГАТ в крові та 

сечі. Отже, чим інтенсивніші ОП та нижчі показники АОЄ, тим інтенсивніший 

ОС та виразніше ушкодження клітин нирок при ІІЗН. 

7. У разі хронічного ІІЗН підвищення продукції МДА в крові корелювало з 

концентраціями ЦПс, ТРс, SHс та СПАе, що зумовлюючи низьку АОЄ та 

високу інтенсивність ОС та активність ренальної АГАТ. Встановлено прямий 

кореляційний зв’язок показників активності АГАТ у сечі з показниками КОс та 

ІОС, що підтверджує руйнівний характер ОП щодо клітин проксимальних 

канальців нирок. 

Результати дослідження знайшли відображення у наступних наукових 

працях здобувача: 

1. Король Л.В. Показники оксидативного стресу при запальних 

захворюваннях нирок різної етіології / Л. В. Король // Світ медицини та 

біології. - 2015. - №2 (49).- С. 41-45. 

2. Король Л. В. Моделювання in vitro шляхів активації перекисного окиснення 

ліпідів та білків при хронічній хворобі нирок / Л. В. Король // Фізіологічний 

журнал. - 2015. - №4, Том 61.- С. 92-97. 
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РОЗДІЛ 5 

ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ТА МЕХАНІЗМИ АКТИВАЦІЇ 

ОКСИДАТИВНОГО СТРЕСУ У РАЗІ ПОЄДНАННЯ 

ІМУНОЗАПАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ ТА ДІАБЕТОГЕННОГО УРАЖЕННЯ 

НИРОК  

 

На сьогодні добре відома провідна роль гормонально-метаболічних 

порушень ОП та атеросклеротичних змін в нирках з розвитком ДН. У хворих на 

ЦД порушено співвідношення О/А реакцій в бік надлишкового утворення 

цитотоксичних для нирок ліпідних пероксидів, кількість яких корелює з 

вираженою гіперглікемією [36, 157]. З іншого боку, серед факторів розвитку та 

прогресування ДН вагому роль відіграє саме ІІЗН у поєднанні з ендокринними та 

метаболічними процесами, внаслідок чого ушкоджуються клітини нирок та 

прогресує ХХН [149]. Метою даного фрагменту роботи було вивчити активність 

та механізми розвитку ОС при ДН та ПЕФН. 

В дослідження було включено 96 пацієнтів віком від 18 до 60 років : 51 

хворий на ДН (концентрація креатиніну крові 0,055-0,11 мМ, ШКФ – 65,5-114,3 

мл/хв, добова протеїнурія 0,3-6,8 г/л) та 45 хворих на ДН з ПЕФН (концентрація 

креатиніну крові 0,155-0,272 мМ, ШКФ – 23-59 мл/хв, добова протеїнурія 0,3–

15,3 г/л). Усі пацієнти були з субкомпенсацією вуглеводного обміну.  

Аналіз показників активності ОП та стану АОЗ в крові пацієнтів з ДН 

встановив підвищення концентрації МДАс майже вдвічі, ТРс - у 1,3 раза та 

зниження концентрації SHс на 17%, активності ГРе на 45% та ГПе на 20% проти 

показань у контрольній групі умовно-здорових осіб  (табл. 5.1). Показники ЦПс 

та СПАе  не відрізнялися від показників у контрольній групі. У разі ПЕФН та 

зниженні ШКФ у хворих на ДН спостерігалося зростання показника МДАс 

майже втричі, ТРс - на 55% та зниження концентрації SHс – на 23 % (р < 0,05) у 

порівнянні з показниками контрольної групи. 
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Таблиця 5. 1   

Показники активності О/А процесів у разі діабетичному ураженні 

нирок  

Показник 

(М±m) 

Контрольна 

група 

п=30 

Група  

ДН 

п =51 

 Група  

ДН+ПЕФН 

п=45 

Сиро 

ватка 

крові 

ТР, г/л 4,162 ± 0,080 6,832 ± 0,089* 8,145 ± 1,179* 

ЦП, г/л 0,218 ± 0,011 0,211± 0,011 0,216 ± 0,013 

SH, мМ 2,218 ± 0,018 1,862 ± 0,067* 1,718 ± 0,056* 

Ерит 

роци 

ти 

СПА, мккат /г Нb 7,622 ± 0,342 7,447 ± 0,387 7,157 ± 0,357 

ГР, нкат /г Нb 25,338±0,337 14,089± 1,656* 13,476 ± 1,4586* 

ГП, мккат /г Нb 5,702±0,188 4,75 ± 0,15* 4,53 ± 0,18* 

М 

Д 

А 

Сироватка мкМ 119,20 ± 35,20 254,89±18,92* 331,76±26,88*, ** 

Еритроцити 549,30 ± 50,92 599,11±35,78 645,89 ± 71,78 

Примітки : *- р˂0,05 з контрольною групою, ** р˂0,05  з групою без ПЕФН. 

 

Відмічено, що показники МДАе, ЦПс та СПАе не змінювалися, як проти 

показань у контрольній групі умовно здорових осіб, так і у порівнянні з групою 

пацієнтів з ДН та збереженою функцією нирок. У пацієнтів з ДН та з ПЕФН 

спостерігалося суттєвіше зростання МДАс у порівнянні з показниками у групі зі 

збереженням функції нирок.  

Аналіз імунограм (табл. 5.2) хворих на ДН, у порівнянні з умовно-

здоровими особами, продемонстрував зміни в імунограмі Так, встановлено 

вірогідне зниження кількості лімфоцитів та Т-хелперів/індукторів (СD4+), а 

також абсолютного числа Т-лімфоцитів (СD3+) підвищення відносної кількості 

В-лімфоцитів (СD22+) у порівнянні з умовно-здоровими особами. При 

співставленні показників у групах пацієнтів з хГН та ДН виявлено у групі з ДН 

достовірно нижча відносна кількість лімфоцитів  як у порівнянні з групою 
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Таблиця 5.2.  

Показники  імунограми в крові у хворих на діабетичну нефропатію та 

хронічний гломерулонефрит (M±m) 

Показники  Група умовно-

здорових осіб 

 (n=40) 

Хворі на 

ДН 

(n=51) 

Хворі на 

хГН 

(n=46) 

рхГН-ДН 

Лімфоцити (%)                                      

Абс. ч.  (кл/мкл) 

35,740,83 

195666 

30,21,3* 

196896 

33,21,2 

219595* 

р=0,006 

 

CD3+-кл. (%) 

Абс. число (кл/мкл) 

49,480,86 

96929 

45,91,9* 

96929 

47,61,7 

96929 

 р=0,419  

р=0,099 

CD22+кл.  (%) 

Абс. число (кл/мкл) 

17,200,60 

37311 

19,81,0* 

38727 

23,81,2* 

53529* 

р=0,007  

р<0,001 

CD4+-кл.    (%) 

Абс. число (кл/мкл) 

30,180,43 

55917 

25,41,1* 

48728* 

26,11,1* 

57028 

 

р=0,029 

CD8+-кл.    (%) 

Абс. число (кл/мкл) 

19,300,50 

38216 

17,80,7 

34050 

21,50,7* 

43560 

 

CD4/CD 8 1,660,05 1,620,10 1,420,10*  

Імунні комплекси (од.) 0,080,01 0,090,020 0,1150,020* р=0,046 

Імуноглобуліни (г/л) G      12,90,37 12,660,71 10,260,70* р=0,027 

Імуноглобуліни (г/л) А 1,520,05 1,730,07 1,630,067  

Імуноглобуліни(г/л) М 1,160,05 1,670,11* 1,470,09*  

Фагоцитарний індекс (%) 67,61,1 65,62,0 61,61,2 р=0,006 

Примітки : *- вірогідна різниця у порівнянні з групою умовно-здорових осіб 

 

умовно-здорових осіб, так і хворими на хГН . Відносна та абсолютна кількість Т-

лімфоцитів у хворих обох груп не відрізнялись від показників у групі умовно-

здорових осіб, а також  між собою. Відносна кількість Т-хелперів вірогідно 

знижена в обох групах хворих, між собою групи не відрізнялись за цим 
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показником. Незважаючи на вірогідне зниження відносного числа CD4+-

лімфоцитів, абсолютна кількість Т-хелперів не відрізнялася від показань у групі 

умовно-здорових осіб. Але порівняння груп між собою виявило більш низьку 

кількість у хворих на ДН порівняно з хГН. Відносна кількість CD8+-лімфоцитів 

у хворих на хГН вірогідно вище показників у групі умовно-здорових. Абсолютна 

кількість цих клітин в обох групах не відрізнялася від норми  та між групами. 

Відмічено високу відносну кількість В-лімфоцитів у хворих на хГН проти 

показників у групі умовно-здорових осіб та на ДН. 

Рівень циркулюючих імунних комплексів у хворих на хГН також вірогідно 

вище за показники у групі умовно-здорових осіб та у хворих на ДН, які, в свою 

чергу, не відрізнялась від групи умовно здорових осіб. 

Тобто, у хворих на ДН у порівнянні з групою здорових осіб, спостерігається 

зниження абсолютної кількості Т-лімфоцитів на тлі підвищення кількості В-

лімфоцитів. Порівнюючи з групою з хГН для хворих на ДН характерна вірогідно 

нижча відносна кількість лімфоцитів у пацієнтів з ДН як у порівнянні з умовно-

здоровими особами, так і хворими на хГН; абсолютна кількість СD4+-клітин у 

хворих на ДН вірогідно нижче, ніж у групі хГН, що можна пояснити меншою 

відносною кількістю лімфоцитів при ДН; як відносна, так і абсолютна кількість 

В-лімфоцитів (CD19+) у хворих на хГН перевищувала норму та показники у 

хворих на ДН, які не відрізнялись від неї. Можна вважати, що хворі на хГН та 

ДН мають ряд однакових особливостей імунітету – зниження кількості Т-

хелперів (CD4+), а між собою групи відрізняються більш низьким відносним 

числом лімфоцитів та абсолютним - СD4+-клітин у групі ДН; хворі на хГН 

характеризуються високою кількістю В-лімфоцитів. 

Аналізуючи дані щодо концентрації цитокінів в сироватці крові 

встановлено, що у хворих на ДН вірогідно підвищувалася концентрація ТФРβ, γ-

ІФН, ІЛ-1β та ІЛ- 10 проти значень в групі умовно-здорових осіб: концентрація 

ІЛ-1β зростала в середньому у 1,3 раза, ІФН-γ майже у 7 разів (табл. 5.3). Також 

було констатовано зростання концентрації протизапального ІЛ-10 у 3,4 раза з 

коливанням показників [33 - 119 пг/мл]. 
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Таблиця 5.3. 

Концентрація цитокінів в сироватці крові (пг/мл, M±SD) хворих на 

діабетичну нефропатію 

Показники Контрольна група        

умовно-здорових 

осіб (n = 30) 

Група хворих  

на ДН 

(n = 42) 

рдн/к 

ІФН-γ 20,21 ± 2,19 141,23 ± 6,76 p < 0,001 

ІЛ-1в 94,91 ± 2,82 147,11 ± 3,67 p < 0,01 

ІЛ-10 23,41 ± 2,24 79,47 ± 3,09 p < 0,001 

ТФРβ1 56,64 ± 1,53 100,01 ± 5,61 p < 0,01 

 

Концентрація протизапального просклеротичного ТФРβ1, що продукується 

Т-регуляторними клітинами, підвищувалася у 92% хворих та знаходилася в 

межах 56-147 пг/мл. Отже, розвиток ДН поряд з активацією ОП 

характеризувався підвищенням концентрації прозапальних цитокінів ІЛ-1β та 

ІФН-γ та протизапальних ІЛ-10 та ТФРβ. Ймовірно, що така реакція цитокінів 

впливала на інтенсивність ОП. Доведено, що прозапальні цитокіни ІЛ-1, ІЛ-6 та 

ІЛ-18 відіграють важливу роль в ініціюванні та прогресуванні ДН, а підвищений 

рівень IЛ-1 корелює з прогресуванням нефропатії [149]. У разі адекватної 

запальної відповіді прозапальні цитокіни виконують локальну захисну роль 

[327]. Одночасно, за принципом зворотного зв'язку, відбувається активація 

синтезу протизапальних цитокінів, що, ймовірно, і впливає на інтенсивність ОС - 

внаслідок компенсаторної протидії активації прозапальних цитокінів, що 

стимулюють ОП. 

Залежно від типу ЦД виявлені зміни О/А показників (табл.  5.4). Так, 

показник концентрації ТРс у більшості вірогідно перевищував величини у 

контрольній групі (р < 0,05), за винятком групи пацієнтів з ЦД 2-го типу без 

ПЕФН. Відмічена також вірогідна різниця у порівнянні з показниками у хворих 

на ЦД 1-го та 2-го типу без ПЕФН (середні величини ТРс у групі з ЦД 1-го типу  
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Таблиця 5.4. 

Зміни оксидантно-антиоксидантних показників відносно контролю 

(величини у контрольній групі практично здорових осіб прийнято за 1 

ум.од.) залежно від типу ЦД та ПЕФН 

Показники 

(M±m) 

 

ЦД1 + ДН 

n=20 

ЦД2 + ДН 

n=31 

ЦД1 + ПЕФН 

 n=18 

ЦД2 + ПЕФН 

n=27 

1 2 3 4 

ТРcх/ТРс н  

 

1,57±0,16* 

 

1,17±0,14 

р1-2< 0,05 

1,42±0,19* 

 

1,37±0,20* 

 

ЦПcх/ЦПн 1,02±0,15 1±0,16 0,88±0,17 1,09±0,16 

SHсх/SHсн 0,87±0,21 0,81±0,22 0,78±0,15* 0,78±0,16* 

СПАeх/СПАен 0,91±0,19 1,1±0,16 1,03±0,20 0,88±0,17 

МДАсх/МДАсн 

 

1,98±0,18* 

 

2,03±0,20* 

 

2,68±0,18* 

р1-3< 0,05 

2,5±0,16* 

р2-4< 0,05 

МДАех/МДАен 1,05±0,22 1,08±0,18 1,06±0,16 1,09±0,20 

iNOSех/iNOSен 

 1,87±0,34 

3,52±0,48 

р1-2< 0,05 2,57±0,56 3,47±0,42 

eNOSех/еNOSен 

 

1,18±0,26 

 

2,04±0,29 

р1-2< 0,05 

1,84±0,50 

 

2,27±0,42 

 

АОЄсх/АОЄсн,  1,20±0,18 1,06±0,16* 1,03±0,12 1,08±0,18 

ІОСс, ум.од. 

 

1,70±0,20* 

 

1,92±0,16* 

 

2,61±0,16* 

р1-3< 0,05 

2,33±0,22* 

 

ІОСе, ум.од. 1,10±0,16 1,1±0,18 1,4±0,10* 1,4±0,10* 

Примітки : * - p < 0,05 з групою умовно-здорових осіб,  р1,2,3< 0,05- між 

групами, х- хворого, н- норми 

 

були на 35% вищі за показники у групі з ЦД 2-го типу). Концентрація ЦПс та 

СПАе у всіх групах були в межах контрольної групи здорових осіб та не 

залежали від типу ЦД. Показники концентрації SHс знижувалися у всіх групах 

хворих, проте їх зміни не залежали від типу ЦД. Показники МДАс у хворих на 
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ДН також не залежали від типу ЦД, проте були  вірогідно вищими у разі ПЕФН 

за показники без ПЕФН (р < 0,05), а показники концентрації МДАе та екскреція 

МДА з сечею не відрізнялися поміж групами. Величини ІОСс також не залежали 

від типу ЦД, проте суттєво залежали від ПЕФН, особливо порівнюючи середні 

величини у пацієнтів з ЦД 1-го типу: у разі ПЕФН ІОСс в крові зростав майже у 

1,6 раза у порівнянні з групою зі збереженою функцією (р < 0,02). 

Показники активності iNOS та eNOS також залежали від типу ЦД. За 

умови збереженої функції нирок у пацієнтів з ЦД 2-го типу констатувалися  вищі 

величини активності обох ензимів у порівнянні з показаннями у групі з ЦД 1-го 

типу, а у разі ПЕФН у пацієнтів з ЦД 2-го типу вони вірогідно не відрізнялися 

від середніх величин у групі пацієнтів з ЦД 1-го типу (див. табл. 5.4.).  

Отже, встановлено, що за наявності ЦД та розвиткові ДН спостерігалося 

порушення О/А балансу, що сприяло розвитку ОС та мембрано-деструктивних 

процесів. З розвитком ДН це є підсумком впливу, як патології нирок, так і 

порушення вуглеводного обміну. Прогресування ХХН заглиблює О/А дисбаланс, 

що й призводить до подальшої активації та розвитку ОС. Це в певній мірі 

залежить від типу ЦД та функції нирок (збереження функції нирок чи ПЕФН). 

Виявлено, що активність АГАТ в крові та сечі визначалася у 92% пацієнтів 

на діагностичному рівні. Порівняння показників показало, що у разі розвитку ДН 

активність АГАТ в крові значно вища за показники у сечі (табл. 5.5). Разом з тим, 

виявлено, що активність АГАТ в обох середовищах залежить від функції нирок 

(порушена чи збережена). Так, у разі ПЕФН у пацієнтів активність АГАТ в крові 

зростає на 35% у порівнянні з показниками у групі пацієнтів зі збереженою 

функцією нирок (р<0,05), а у сечі –  вірогідної різниці поміж показниками 

активності АГАТ в обох цих групах пацієнтів не виявлено. Тобто, прогресування 

ДН супроводжувалося збільшенням кількісних величин активності ензиму в 

крові, ніж у сечі, що вказує на більш серйозні ушкодження клітин паренхіми 

нирок, а не лише проксимальних канальців, внаслідок ЦД. Встановлений факт 

свідчить про суттєво виразне ураження тубулоінтерстиційного компоненту нирок, 

зокрема канальцевого відділу нефрону - основного місця локалізації АГАТ. 
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Таблиця 5. 5  

Активність АГАТ в крові та сечі пацієнтів з діабетичним ураженням нирок 

(М±m) 

Групи Активність АГАТ,  мккат /л  

Сироватка крові  Сеча 

ДН,   n=42 1,716 ± 0,148* 0,933 ± 0, 166* 

ДН + ПЕФН, n=30 2,352 ± 0,158*,** 1,116 ± 0,166* 

Умовно-здорові особи, n=30 0,066 ± 0,05 0,066 ± 0,05 

Примітки : *  вірогідна різниця у порівнянні з нормою, 

    ** вірогідна різниця у порівнянні поміж групами. 

 

Так, відомо, що активність АГАТ знайдена виключно у нирках та підшлунковій 

залозі, до того ж з тканиною підшлункової залози ензим структурно є більш міцно 

пов’язаним та з’являється у кров’яному руслі тільки за умови розвитку 

некротичного процесу в залозі. Логічно припустити, що активність цього ензиму 

в крові та сечі у хворих без підозри на панкреонекроз буде виключно ниркового 

походження [61, 246]. 

Встановлено, що на величини активності АГАТ в крові хворих на ДН не 

впливав тип ЦД (табл. 5.6). Щодо показників АГАТ у сечі, то виявлено, що за 

умов збереження функції нирок активність АГАТ у сечі у пацієнтів з ЦД 2-го 

типу майже втричі перевищує аналогічний показник у групі з ЦД 1-го типу. 

Отже, пошкодження ниркової тканини під впливом імунних, запальних процесів 

чи гормональних патологічних порушень викликає активацію мембрано-

деструктивних процесів в нирках, і як наслідок, підвищення реноспецифічної 

ензимурії та ензимемії. Головну роль в розвитку та прогресуванні ДН відіграє 

порушення обміну вуглеводів і недостатньо корегована гіперглікемія, що 

запускає низку метаболічних порушень [36]. Існують дані, що в умовах 

гіперглікемії гіпертрофія і гіперфункція клубочків нирок можуть бути викликані 
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Таблиця 5.6 

Активність АГАТ (мккат/л) у пацієнтів з діабетичним ураженням нирок 

залежно від типу ЦД (M±m) 

Показники 

(M±m) 

 

Контрольна 

група 

ЦД1 + ДН 

n=20 

ЦД2 + ДН 

n=31 

ЦД1 + ПЕФН 

 n=18 

ЦД2 + ПЕФН 

n=27 

1 2 3 4 

Сироватка 

 

0,066 ± 0,05 1,5±0,26* 

 

1,94±0,14* 

 

2,05±0,27* 

 

2,65±0,31*  

р2-4< 0,05 

Сеча 0,066 ± 0,05 0,42±0,15* 1,45±0,16*  

р1-2< 0,05 

0,67±0,17* 0,89±0,16* 

Примітки : * - p < 0,05 з групою умовно-здорових осіб 

 

підвищеним осмолярним навантаженням на тубулярні клітини по механізму 

тубуло-гломерулярного зворотного зв’язку, а також про те, що гіперфільтрація є 

неспецифічним компенсаторним механізмом у відповідь на розвиток 

інтерстиційного фіброзу. Це свідчить про те, що внаслідок дії гіперглікемії 

розвиваються також тубулоінтерстиційні ушкодження нирок. У зв’язку з тим, що 

реакція канальцевого відділу нефрону на ішемію є найбільш ранньою та найбільш 

чутливою, вона супроводжується підвищенням проникності клітинних та 

субклітинних мембран і викидом у сечу значної кількості ензимних протеїнів 

[157]. Виявленню у сечі хворих на ДН активності АГАТ, також сприяє своєрідна 

локалізація численних паличкоподібних мітохондрій поміж плазматичних 

клітинних мембран нефротелію саме у звивистих проксимальних канальцях [246]. 

Визначення активності мітохондріальної АГАТ вказує на наявність поширеної 

деструкції нефротелію канальцевого відділу нефрону з прогресуванням ДН у 

хворих на ЦД. В цілому, це свідчить про можливість використання цього ензиму 

для контролю за функціональним станом тубулярного відділу нефрону.  

Встановлено, що у разі розвитку ДН спостерігалося значне підвищення 

активності загальної НАГ за середніми даними – у 22 рази, активності ізоензиму 
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НАГ В – майже в 70 разів (що підкреслює більш виражені реноспецифічні 

властивості цього ізоензиму) та активності β-Гал – у 7 разів відповідно проти 

показань у групі здорових осіб (табл. 5.7).  

Таблиця 5.7 

Активність лізосомних гідролаз  у сечі у хворих на діабетичну нефропатію 

залежно від функціонального стану нирок  (М±m) 

№ 

 

Групи хворих β-Гал НАГ НАГ В 

мкмоль/год/ ммоль креатиніну сечі 

1 ДН                n=66 54,92 ± 6,12* 166,55 ± 15,53* 87,20± 11,81* 

2 ДН+ПЕФН  n=16 69,13 ± 7,94* 257,68 ± 20,56* 

р 1-2 < 0,01 

108,40±14,22* 

3 Контрольна група        

n=25 

9,58 ± 0,68 11,64 ± 0,72 1,56 ± 0,01 

Примітки : *- р˂0,05 у порівнянні з контрольною групою практично здорових осіб 

 

 

Це свідчить про суттєво виразне ураження паренхіми нирок, зокрема 

канальцевого відділу нефрону. Порівняльний аналіз показників у групі пацієнтів з 

ДН та ДН з ПЕФН (див. табл. 5.6) виявив  вірогідні зміни активності загальної 

НАГ сечі до збільшення у хворих на ДН з ПЕФН. Виявлений факт свідчив про те, 

що рівні НАГ у сечі залежать від ступеня ураження нирок і функціонального 

стану нирки.  

Отже, виявлені зміни активності НАГ та β-Гал у сечі свідчать про активне 

залучення нирок у патологічний процес з розвитком ДН, проте ці зміни зумовлені 

типом ЦД та зниженням ШКФ. За умов зниження ШКФ зростання екскреції 

лізосомних гідролаз з сечею спричинено зменшенням кількості функціонуючих 

нефронів на тлі діабетичного ушкодження судинної системи паренхіми нирок. 

Показники концентрації МДА у сечі вірогідно змінювалися у порівнянні з 

групою умовно-здорових осіб лише у групі хворих на ДН з ЦД 2 типу (табл. 5.8).  
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Таблиця 5.8. 

Концентрація малонового діальдегіду, ліпопротеїдів та трансферину у сечі 

хворих з діабетичним ураженням нирок залежно від типу ЦД (M±m) 

Концентрація 

 

Контро

льна 

група 

ЦД1 + ДН 

n=20 

ЦД2 + ДН 

n=31 

ЦД1+ ПЕФН 

 n=18 

ЦД2+ ПЕФН 

n=27 

1 2 3 4 

МДА, мМ 2,62 ± 

0,32 

2,49±0,63 3,77±0,44 

р1-2< 0,05 

3,01±0,57 

 

3,06±0,51  

 

ТР, г/л 0,006 ± 

0,005 

1,69±0,25* 0,92±0,30*  

р1-2< 0,05 

2,47±0,57* 2,22±0,56*  

р2-4< 0,05 

Ліпопротеїди 

ум.од. 

0,04 ± 

0,03 

4,75±0,36* 

 

2,47±0,44* 

р1-2< 0,05 

3,24±0,27* 

р1-3< 0,05 

3,45±0,59*  

 

Примітки : * - вірогідна різниця з групою умовно-здорових осіб 

р1-2,1-3,2-4 - вірогідна різниця між групами 

 

Крім того, у сечі у 96% пацієнтів виявлено діагностично значущі рівні 

ліпопротеїдів та у 78% пацієнтів - ТР. Рівні ліпопротеїдів у сечі у декілька разів 

перевищували показники у групі умовно-здорових осіб залежно від типу ЦД. 

Найвищі показники характерні для пацієнтів з ЦД 1-го типу. Що стосується 

показників концентрації ТР у сечі, то за середніми значеннями у групах 

концентрація ТР у сечі в декілька разів перевищувала показники у контрольній 

групі здорових осіб. Відмітимо, що за умов збереження функції нирок 

концентрація ТР у сечі у пацієнтів з ЦД-1-го типу був майже вдвічі вищий за 

показники у групі хворих на ДН з ЦД 2-го типу. У разі ПЕФН  вірогідно зростала 

концентрація ТР у сечі лише у пацієнтів з ДН та ЦД 2-го типу. 

Кореляційний аналіз показників у групі пацієнтів з ЦД 1-го типу без ПЕФН 

виявив сильний прямий зв’язок між показниками активності АГАТс та 

концентрації МДАс (r = 0,770) та ІОСс (r = 0,724), а також помірний зв’язок між 

показниками  активності АГАТ у сечі та МДА у сечі (r = 0,395), концентрацією 
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ТР у сечі та ліпопротеїдів у сечі (r = 0,506). У групі пацієнтів з ЦД 1-го типу і з 

ПЕФН встановлений зв’язок між показниками концентрацій ЦПс та МДАс (r = 

0,660), ЦПс і МДАе (r = 0,410), ЦПс та ТР у сечі (r = - 0,590), поміж  показниками 

ТРс та МДАе (r = 0,470), ТРс і СПАе (r = 0,500) і з АГАТс (r = - 0,410); а також 

поміж показниками активності АГАТс і МДА у сечі (r = 0,820), і зворотній 

зв’язок між АГАТс з СПАе (r = - 0,408) і з АОЄс (r = -0,520). Також був 

виявлений зв'язок між показниками активності АГАТ у сечі й ТР у сечі (r = 

0,570), поміж концентрацією SHс та ліпопротеїдів у сечі (r = - 0,450), рівнями 

ліпопротеїдів у сечі з МДАе (r = 0,380) та ІОСе (r = 0,340). Тобто, активацію 

процесів ПОЛ супроводжувало зниження параметрів АОЗ. 

Аналіз показників у пацієнтів ЦД 2-го типу без ПЕФН встановив прямий 

кореляційний зв’язок між показниками ТРс та SHс (r = 0,460); між показниками 

АГАТс і ТРс (r = 0,540), між показниками ТР і МДА у сечі (r = 0,660) і помірний 

зворотній кореляційний зв’язок між АОЄс і активністю АГАТ с (r = -0,340), 

АОЄс і ліпопротеїдами сечі  (r = -0,350). Кореляційний аналіз показників у групі 

пацієнтів з ЦД 2-го типу з ПЕФН виявив прямий зв’язок між концентрацією 

МДАс та МДА сечі (r = 0,407), поміж показниками концентрації SHс з 

концентрацією ЦПс (r = 0,438); поміж показниками активності АГАТ у крові й 

концентрації ТР у сечі (r = 0,392). Також виявлений зв'язок між показниками 

АГАТ у сечі й СПАе (r = 0,490) (Рис. 5.1). Підвищення концентрації ТР та 

ліпопротеїдів у сечі свідчило про порушення процесів фільтрації та втрату 

специфічних протеїнів з сечею. Підвищення концентрації специфічних протеїнів 

корелювало зі збільшенням активності АГАТ та інтенсивності ОС, і зворотно 

корелювало з АОЄ крові.  

Підсумовуючи отримані дані можна зробити наступні висновки  

1 Інтенсивність ОС у разі  діабетогенного ураження нирок залежить від типу 

ЦД; прогресування ХХН за наявності ДН поглиблює О/А дисбаланс.  

2. Встановлено, що зростання активності лізосомних ензимів у сечі – НАГ, 

НАГ В, β-Гал та мітохондріальної АГАТ при ДУН зі збереженою функцією  
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Рис. 5.1. Схема вірогідних кореляційних зв’язків між 

оксидантно/антиоксидантними показниками та ушкодження нирок у хворих з 

діабетогенним ураженням нирок 

Примітки –с - сироватка крові, –е- еритроцити, АГАТ -L- аргінін: гліцин 

амідінотрансфераза, АОЄ антиоксидантна ємність, ІОС - індекс оксидативного 

стресу, МДА- малоновий діальдегід, ТР –трансферин, ЦП – церулоплазмін, SH- 

сульфгідрильні групи 
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нирок, що свідчило про суттєве ураження клітин паренхіми нирок, зокрема 

епітелію канальцевого відділу нефрону. ПЕФН у хворих з ДН супроводжувалося 

подальшим підвищенням рівнів активності АГАТ в крові та сечі, НАГ, НАГВ і  

β-Гал у сечі, що важливо для прогнозу мембрано-деструктивних процесів та 

залучення в патологічний процес тубулярного апарату нирок. 

3. Підвищення інтенсивності ОП на тлі зниження АОЄ крові сприяло 

ушкодженню нирок та прогресуванню ПЕФН : найбільші кореляційні зв’язки 

між інтенсивністю ОС та ренальними показниками виявлено при ПЕФН.  

 

Результати дослідження знайшли відображення у наступних наукових 

працях здобувача: 

1.Король Л. В. Визначення L-аргінін: гліцинамідінотрансферази рот 

діабетичному ураженні нирок / Л. В. Король // Мед. хімія. -2011.-Т. 13, №11.- 

С. 35-38  

2.Ферменти сечі  як маркери функціонального стану нирок при їх 

діабетичному ураженні /Л. Я. Мигаль, Л. В. Король, Г. Г. Нікуліна, І. О. 

Дудар, Н. І. Желтовська // Фізіол. журнал. - 2006. - Т.52, № 1. - С. 89-93.  

3.Активність канальцевих ензимів та процесів ліпопероксидації у разі 

прогресування діабетичної нефропатії / Л. Я. Мигаль, Л. В. Король, І.О. Дудар 

та ін// Лікарська справа. - 2006. - №1-2. - С.18-22.  

4.Король Л. В. Особливості оксидантно-антиоксидантного балансу крові за 

розвитку діабетичної нефропатії / Л. В. Король, І. О. Дудар, Л. Я. Мигаль // Х 

Український біохімічний з’їзд, 13-17 вересня 2010р., Одеса: матеріали з’їзду. - 

Український біохімічний журнал. - 2010. -Т. 82, №4, додаток 2. - С. 108-109.  

5.The activity of tubular enzymes and lipoperoxidation processes in progressing 

diabetic nephropathy / M Kolesnik., I.Dudar, G. Nikulina, L. Кorol // The 43-d 

ERA–EDTA Congress, 15-18. 07. 2006, Glasgow, Great Britain.: Abstract book.- 

№ L 854.  
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РОЗДІЛ 6 

ІНТЕНСИВНІСТЬ ОКСИДАТИВНОГО СТРЕСУ ПРИ ЗАПАЛЬНИХ 

ПРОЦЕСАХ У НИРКАХ ЗАЛЕЖНО ВІД ВІКУ ПАЦІЄНТІВ 

 

6.1 Особливості та механізми розвитку оксидативного стресу у дітей з 

бактеріально-обумовленим запаленням нирок 

 

Даний розділ роботи присвячено вивченню особливостей і механізмів 

розвитку ОС в дитячому віці залежно від етіології запального процесу, а також 

проведено спробу виявити вікові особливості розвитку ОС з урахуванням віку 

пацієнта та активності запального процесу різної  етіології.  

Проаналізовано результати  дослідження показників О/А балансу крові у 150 

дітей хворих на ПН віком від 5 до 15 років. Результати порівнювали з 

контрольними даними, отриманими при обстеженні 28 дітей того ж віку.  

При вивченні стану О/А балансу в крові загальної групи дітей з БОЗН 

встановлено підвищення продукції МДАс в середньому у 3,7 раза, МДАе – у 1,25 

раза, КГПс та КГПе – у 1,2 раза (p < 0,05 – 0,001) у порівнянні з показниками 

контрольної групи практично здорових дітей. Ці зміни активності ОП 

відбувалися на тлі зниження параметрів АОС крові: концентрації ТРс на 25%, 

загальних SHс на 16% та SHе на 27%, активності СПАе - на 32%, ГПе- на 16% (p 

< 0,05 – 0,001), тоді як показники концентрації ЦПс вірогідно не відрізнялися від 

показників у контрольній групі здорових дітей. При цьому спостерігалося в 

середньому збільшення на 40 % екскреції МДА з сечею. (табл. 6.1). 

Надалі результати дослідження були проаналізовані залежно від активності 

БОЗН (гострий чи хронічний) та встановлено, що для обох груп пацієнтів 

характерно підвищення рівня МДА в сироватці крові, еритроцитах та сечі у 

порівнянні з контрольною групою практично здорових дітей, але тільки для 

показника МДАс ці зміни є вірогідними (табл. 6.2). 
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Таблиця 6.1. 

Показники прооксидантно-антиоксидантного балансу в крові дітей з 

бактеріально-обумовленим запаленням нирок (MSD) 

 
Показник  

Хворі на 

пієлонефрит,  n=150 

Контрольна 

група, n=28 

К
о

н
ц

ен
тр

ац
ія

 
в
 
си

р
о

в
ат

ц
і 

к
р
о

в
і 

 

МДА, мкМ 444, 32 ± 6,44* 117,21±28,56 

КГП, мкМ 1,518±2,517* 1,090 ± 0,780 

ТР, г/л 3,158±0,048* 4,236±0,767 

ЦП, г/л 0,218±0,006 0,226±0,038 

SH загальні мМ 1,774±0,020* 2,088±0,120 

SH- небілкові мМ 0,590 ± 0,065* 0,760 ± 0,045 

SH- білкові мМ 1,190 ± 0,032* 1,338 ± 0,090 

К
о

н
ц

ен
тр

ац
ія

 

ер
и

тр
о

ц
и

ти
 

МДА , мкМ 652,32 ± 6,86* 518,45 ± 33,96 

КГП мкМ/г 1,089 ± 0,078* 0,778 ± 0,207 

SH загальні, мМ 16,620 ± 0,59* 22,584 ± 2,176 

SH- небілкові, мМ 4,042 ± 0,210* 5,219 ± 0,779 

SH- білкові, мМ 12,578 ± 0,478* 17,365 ± 1,672 

А
к
ти

в
 

н
іс

ть
  

СПА,мккат/г Нb 5,416 ± 0,133* 7,933 ± 0,497 

ГР, нкат /г Нb 20,098 ± 1,327 23,579± 0,416 

ГП, мккат/ г Нb 4,732 ± 0,216* 5,576 ± 0,366 

Концентрація 

у сечі 

МДА, мкМ 4,012±0,038* 2,763±1,278 

Примітки: * p <0,05– 0,001 –з контрольною групою. 
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Таблиця 6.2  

Показники прооксидантно-антиоксидантного балансу в крові дітей з 

залежно від активності бактеріально-обумовленого запалення нирок 

Показник (MSD) Гострий ПН 

 n=58 

Хронічний ПН 

n =92 

Рг/х 

К
о

н
ц

ен
тр

ац
ія

 
в
 
си

р
о

в
ат

ц
і 

к
р
о

в
і 

 

МДА (мкМ) 488,54±24,23* 415,45±17,34* 0,02 

КГП (мкМ) 1,922±0,288* 1,260±0,257 0,02 

ТР (г/л) 5,328±0,178* 3,078±0,227* 0,001 

ЦП (г/л) 0,259±0,015* 0,192±0,012* 0,001 

SH загальні мМ 1,846±0,020* 1,742±0,045*  

SH-небілкові мМ 0,618±0,056* 0,586±0,045*  

SH-білкові мМ 1,239±0,042 1,168±0,154*  

К
о

н
ц

ен
тр

ац
ія

  

ер
и

тр
о

ц
и

ти
 

МДА  (мкМ) 659,45±37,38* 688,78±25,56*  

КГП мкМ/г 1,255±0,078* 0,999±0,076 0,05 

SH загальні, мМ 18,423±0,779* 15,875±0,585* 0,05 

SH- небілкові, мМ 4,650±0,378 3,788±0,206* 0,05 

SH- білкові, мМ 13,752±0,578* 12,088±0,478* 0,05 

А
к
ти

в
н

іс
ть

 СПА,мккат/г Нb 5,583±0,333* 5,029±0,183*   

ГР,  нкат/ г Нb 23,327±1,328 17,825±4,133* 0,05 

ГП,  мккат / г Нb 4,266±0,316* 5,033±0,415  

Концентра

ція у сечі 

МДА (мкМ) 4,682±0,488 4,194±0,256  

Примітки: * –з контрольною групою (p <0,05– 0,001). 

 

Встановлено, що для групи з гПН та для групи з хПН характерно зростання 

інтенсивності ПОЛ та спонтанної продукції МДАс - в середньому у 4,1 раза та 

3,5 раза, МДАе –  на 26% та на 32% проти показань у контрольній групі умовно 

здорових дітей. Поряд з цим констатовано зростання активності ОМП та 
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накопичення КГПс на 24% та на 14% і КГПе – на 60% та 30% у порівнянні з 

показниками у групі умовно здорових дітей ( див. табл. 6.2). Встановлено, що 

найвищі значення спонтанного окислення ліпідів та протеїнів найбільш 

характерні саме для активної фази БОЗН, що може бути зумовлено як 

безпосереднім впливом ендотоксинів патогенів (бактерій), так і розвитком 

компенсаторних імунних реакцій, що супроводжуються утворенням АМК.   

Особливості активації ОП пов’язані зі станом АОЗ (див. табл. 6.2) Так, у 

разі гПН на відміну від хронічного, спостерігалося підвищення концентрації ЦПс 

на 18% у порівнянні з показниками контрольної групи практично здорових дітей 

та на 35% у порівнянні з показниками у групі дітей з хПН. Концентрація SHе  

вірогідно відрізнялася поміж групами, що обумовлено витратами SH для захисту 

еритроцитів від ушкоджуючих агентів. Інші показники АОЗ вірогідно не 

відрізнялися поміж групами хворих. 

Оцінюючи інтенсивність ОС в крові за показниками ІОС можна 

констатувати (табл. 6.3), що найінтенсивніший розвиток ОС характерний саме 

для хронічного БОЗН, що в певній мірі зумовлено виникненням недостатності 

ключових ланок АОЗ у зв’язку з довгою тривалістю ПН на відміну від гострого 

процесу, при якому внаслідок різкого зростання концентрації ЦПс та ТРс 

загальна АОЄ крові лишається в межах контрольної групи. Збільшення 

концентрації цих протеїнів в плазмі крові свідчить про компенсаторну їх 

продукцію внаслідок підвищення інтенсивності ОП, що зумовлена експресією 

прозапальних цитокінів та реакцією імунної системи на ірадикацію збудників 

унаслідок порушень розпізнавання антигенів. Отже,  перебіг ПН – гострий чи 

хронічний, з одного боку, впливає на особливості реагування О/А системи; з 

іншого боку, стан системи АОЗ та активація ОП можуть сприяти хронізації 

БОЗН. Все це узгоджується із сучасним уявленням про патогенез ПН [138, 141]. 

Так, для гострого запального процесу характерна інтенсивність запальної реакції, 

а основними ефекторами в його патогенезі вважаються поліморфоядерні 

лейкоцити, а у разі хронічного запального процесу основна роль належить 

макрофагам і лімфоцитів, що мігрують до тканин у відповідь на дію імунних 
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Таблиця 6.3. 

Показники інтенсивності оксидативного стресу залежно від активності 

бактеріально-обумовленого запалення нирок (M±m) 

Показник  Умовно-

здорові 

n=30 

Гострий процес 

n=58 

Хронічний процес 

n=92 

Е
р

и
тр

о
ц

и
ти

 

КО, ум.од. 1,05±0,12 1,43±0,18* 1,32±0,22 

АОЄ, ум.од. 1,04±0,10 0,76±0,17* 0,73±0,19* 

ІОС, ум.од. 1,05±0,12 1,81±0,12* 2,02±0,24* 

С
и

р
о

в
ат

к
а 

к
р

о
в
і 

КО, ум.од. 1,01±0,12 2,92±0,13* 2,31±0,11* 

p г/х< 0,05 

АОЄ, ум.од. 1,04±0,10 1,02±0,12 0,73±0,13 

 p г/х< 0,05 

ІОС, ум.од. 1,01±0,12 2,87±0,11* 3,16±0,12* 

p г/х< 0,05 

Примітки : * - p < 0,05 з групою умовно-здорових осіб; p г/х< 0,05- між 

групами з гострим та хронічним процесом 

 

комплексів та продукують АМК [65, 104, 142, 388]. Це поряд з активацією 

лізосомних протеїназ призводить  до локальної продукції АМК, руйнування 

органел та до пошкодження клітин нирки; ушкодження клітин нирки у разі БОЗН 

в значній мірі відбувається внаслідок надлишкової запальної реакції імунних 

клітин у відповідь на інвазію самих бактерій, а не тільки на їх токсини [102, 166, 

390].  

Оцінюючи функціональний стан нирок, ступінь залучення нирок в 

запальний процес та їх ушкодження з розвитком БОЗН встановлено, що у 85 % 

пацієнтів підвищується активність АГАТ у крові та сечі за наявності ПН, при 

цьому найвища активність як в крові, так і у сечі спостерігається при гострому 
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процесі, перевищуючи аналогічні показники при хронічному процесі – на 80% та 

у 2 рази відповідно (табл. 6.4.).  

Таблиця 6.4. 

Активність АГАТ та концентрація аргініну в крові та сечі дітей з 

бактеріально-обумовленим запаленням нирок (М±m) 

 Групи  Активність АГАТ, мккат/л  Концентрація аргініну,мМ 

сироватка сеча сироватка сеча 

1 Контрольна 

група n=30 

0,066 ±0,048 0,066 ±0,048 0,118±0,048 0,118 ± 0,558 

2 Гострий ПН 

n=58 

10,018±0,338 

р1-2<0,01 

4,167±0,333 

р1-2<0,01 

0,121±0,052 0,098±0,078 

3 Хронічний ПН 

n=92 

5,672±0,508 

р1-3<0,01 

р2-3<0,05 

2,048±0,668 

р1-3<0,01 

р2-3<0,05 

0,173±0,038 0,118±0,067 

 

Щодо показників концентрації аргініну, то його рівень в обох групах був в 

межах контрольної групи практично здорових дітей. 

Аналізуючи зміни активності лізосомних НАГ та  її ізоферменту НАГВ і β-

Гал у сечі залежно від стадії пієлонефротичного процесу у дітей показано, що у 

хворих з активністю запального процесу І ступеня активність НАГ В складала в 

середньому 4,0 ± 0,9; ІІ ступеня – 8,0 ± 1,0; ІІІ ступеня – 15,4 ± 1,1 проти 1,6 ± 0,1 

мкмоль/год/ммоль креатиніну сечі у контрольній групі, що вірогідно як у 

відношенні кожної із груп до групи контролю (р < 0,01-0,001), так і у відношенні 

поміж групами з ІІ та ІІІ ступенями активності процесу (рІ-ІІ, ІІ-ІІІ<0,05-0,01). 

Індивідуальний аналіз отриманих результатів активності НАГ В у сечі дітей в 

кожній із досліджуваних груп  показав, що для пацієнтів з І-м (мінімальним) 

ступенем активності ПН було характерно збільшення цього показника у 1,5 – 3,4 

раза за контрольні значення; у пацієнтів з ІІ-м (помірний) ступенем активності 

процесу – у 3,5 – 5,4 раза; у пацієнтів з ІІІ-м (максимальним) ступенем 
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активності – у 5,5 та більше разів. Кореляційний аналіз підтвердив, що між 

рівнем активності ізоферменту НАГ В у сечі хворих та ступенем активності ПН 

існує досить тісний кореляційний зв’язок (r = 0,91 ± 0,073, р < 0,001).  

Кореляційний аналіз досліджених показників у групі дітей з гПН виявив 

прямий взаємозв’язок між концентрацією МДАс з КГПс (r = 0,390 ± 0,345, p < 

0,02) та МДАс з АГАТс (r = 0,338 ± 0,2, p < 0,05) та КГПс з АГАТс (r = 0,308 ± 

0,32, p < 0,05). Це вказувало на зв’язок між активацією ПОЛ та ОМП і 

зростанням активності АГАТс в крові, тобто з ушкодженням клітин нирок.  

Аналіз показників у пацієнтів з хПН встановив прямий кореляційний зв’язок 

між показниками ЦПс з АГАТс (r=0,414 p < 0,05), з СПАе (r = 0,545 ± 0,2, p < 

0,01) і зворотній зв’язок з ІОСс (r = - 0,505 ± 0,2, p < 0,01). Встановлено прямий  

зв’язок показника МДАс з МДАе (r = 0,465 ± 0,2, p < 0,02) .Також виявлена 

залежність між показниками ІОСс та SHс (r= - 0,475, p < 0,05). Це вказує на те, 

що однією з причин підвищення рівня ОС є недостатність SH, особливо у складі 

протеїнів сироватки крові. Тобто, активацію процесів ПОЛ супроводжувала 

ОМП, причому у разі гострого запального процесу зі зростанням концентрації 

ЦПс і ТРс, а у разі хронічного - зниженням параметрів АОЗ.  

 Отже, в цілому у більшості хворих в активній стадії захворювання поряд зі 

зростанням активності ОП спостерігалося компенсаторне підвищення АОЗ, що є 

нормальною фізіологічною реакцією на гострий запальний процес і складовою 

імунітету; а для пацієнтів з хПН характерно зростання активності ОП на тлі 

зниження показників АОЗ (СПАе, ГР, ГП, SH), що сприяло розвиткові 

пролонгованого ОС та вплинуло на величини ІОС.  

 

6.2 Вікові особливості змін показників інтенсивності оксидативного 

стресу за наявності бактеріально-обумовленого запалення  нирок 

 

Наступним етапом нашої роботи було визначення вікових особливостей 

формування ОС у дітей та дорослих у разі розвитку БОЗН та визначення 
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ключових порушень О/А балансу. З цією метою всіх обстежених пацієнтів з ПН 

розподілили на групи залежно від віку : 1-а група – хворі від 43 до 60 років, 2-а 

група – хворі від 19 до 40 років, 3-я група діти віком від 5 до 15 років. Аналіз 

показників АОЗ та ПОЛ у цих хворих виявив вікові особливості відхилення 

показників від фізіологічної норми (табл. 6.5).  

Таблиця 6.5 

Величини відхилення від фізіологічної вікової норми (середні 

величини вікової контрольної групи, що прийняті за 1 ум.од.) показників 

оксидативного стресу в крові з урахуванням активності бактеріально-

обумовленого запалення нирок та віку пацієнтів (М±m) 

Показник  Гострий  пієлонефрит Хронічний  пієлонефрит 

дорослі діти Рд/д дорослі діти Рд/д 

Вік 

пацієнтів 

43-60 

n=22 

19-40 

n=38 

5-15 

n=48 

43–60 

n=63 

19–40 

n=129 

5–15 

n=75 

група 1 2 3 1 2 3 

С
и

р
о

в
ат

к
а 

 к
р
о

в
і 

МДА/

МДАн 

3,12±

0,32 

2,74±

0,17 

4,10± 

0,29 

2/3= 

0,032 

2,31± 

0,22 

2,90± 

0,27 

3,50± 

0,25 

1/3= 

0,02 

КГП/ 

КГПн 

1,85±

0,28 

2,12±

0,34 

1,24±

0,30 

2/3= 

0,04 

1,54± 

0,27 

1,70± 

0,17 

1,14± 

0,10 

2/3= 

0,02 

ТР/ 

ТРн 

1,25±

0,32 

1,32±

0,1 

1,10± 

0,08 

2/3= 

0,04 

0,69± 

0,18 

1,02± 

0,13 

0,58± 

0,15 

1,3/2= 

0,03 

ЦП/ 

ЦПн 

1,35±

0, 3 

1,41±

0,09 

1,16±

0,1 

2/3= 

0,04 

0,98± 

0,22 

1,10± 

0,25 

0,88± 

0,28 

 

SH/ 

SHн 

0,86±

0,12 

0,86±

0,19 

0,88±

0,25 

 0,84± 

0,15 

0,90± 

0,17 

0,83± 

0,2 

 

КО 3,15±

0,08 

2,74±

0,12 

2,92±

0,20 

½= 

0,04 

1,93± 

0,09 

2,30± 

0,09 

2,31±

0,11 

1/2,,3=

0,04 

АОЄ 1,17±

0,13 

1,22±

0,09 

1,01±

0,10 

2/3= 

0,04 

0,84± 

0,17 

1,00± 

0,15 

0,76±

0,20 
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 1 2 3 Рд/д 1 2 3 Рд/д 

ІОС 2,73±

0,22 

2,26±

0,18 

2,87±

0,20 

2/3= 

0,04 

2,16± 

0,17 

2,02± 

0,20 

2,64± 

0,14 

1,2/,3=

0,04 

Е
р

и
тр

о
ц

и
ти

 

МДА/ 

МДАн 

1,40±

0,020 

1,46±

0,32 

1,26±

0,31 

 1,19± 

0,13 

1,14± 

0,17 

1,32± 

0,21 

 

група 1 2 3 Рд/д 1 2 3 Рд/д 

КГП / 

КГПн 

0,58±

0,27 

0,68±

0,29 

1,60± 

0,30 

1,2/3= 

0,02 

1,15± 

0,20 

1,22± 

0,27 

1,28± 

0,28 

 

СПА / 

СПАн 

0,89±

0,18 

0,88±

0,27 

0,70± 

0,24 

 0,83± 

0,31 

0,85± 

0,27 

0,66± 

0,29 

 

ГР/ГРн 0,90± 

0,23 

1,12±

0,28 

0,81±

0,20 

 0,71± 

0,17 

0,81± 

0,13 

0,72± 

0,15 

 

ГП/ 

ГПн 

0,89±

0,17 

1,08±

0,27 

0,78±

0,30 

 0,88± 

0,20 

0,86± 

0,22 

0,92± 

0,17 

 

КО 1,39±

0,13 

1,46±

0,19 

1,43±

0,30 

 1,17± 

0,16 

1,18± 

0,19 

1,3± 

0,2 

 

АОЄ 0,96±

0,18 

0,91±

0,23 

0,76±

0,30 

 0,80± 

0,16 

0,83± 

0,12 

0,75±

0,15 

 

ІОС  1,49±

0,20 

1,60± 

0,17 

1,88±

0,30 

 1,16± 

0,17 

1,10± 

0,15 

1,90± 

0,12 

1,2/,3=

0,04 

 

Проаналізувавши показники залежно від вікової групи та активності 

запального процесу в нирках, встановлено, що найвища активність процесів 

ПОЛ за показниками МДАс характерна для дитячого віку: у разі гострого чи 

хронічному запальному процесі концентрація МДАс майже на 30-50% 

перевищувала показники у групах дорослих пацієнтів (див. табл. 6.5). Найвища 

активність ОМП характерна для дорослих пацієнтів 2-ї групи (19-40 р), у яких 

спостерігалося найбільше утворення КГПс - в середньому на 50-70% більше, ніж 

у пацієнтів 3-ї групи (діти), для яких характерні й найнижчі показники утворення 
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КГПс як у разі гострого, так і хронічного БОЗН. Рівень ТРс у разі гострого 

запального процесу в нирках у дітей - в межах вікової норми, а у дорослих 

пацієнтів –на 25-32% вищі; у разі хронічного БОЗН найнижчі показники у дітей, 

у яких відхилення показника від норми становить майже 40% та від показників у 

дорослих пацієнтів 2–ї групи. Концентрація ЦПс найнижча у 3-й групі (діти), а 

найвища - у 2-й групі (дорослі, 19-40 р.). Зміни показників концентрації SHс, 

МДАе, СПАе, ГПе, ГРе вірогідно не залежали від віку пацієнтів. Отже, найвища 

активність процесів ПОЛ та найнижчі показники АОЄ крові характерні для 

дитячого віку, що сприяє більш інтенсивному розвитку ОС за показниками ІОС.  

 

6.3 Вікові особливості змін реноспецифічних маркерів за наявності 

бактеріально-обумовленого запалення  нирок 

 

Аналізуючи результати активності АГАТ в крові та сечі встановлено, що 

зміни активності ензиму також залежать від віку пацієнтів (табл. 6.6).  

Таблиця 6.6. 

Активність АГАТ (мккат/л) в крові та сечі за наявності  бактеріально-

обумовленого запалення в нирках залежно від віку хворого (М±m) 

Показник  Гострий  пієлонефрит Хронічний  пієлонефрит 

дорослі діти рд/д дорослі діти рд/д 

Вік 

пацієнтів 

43-60 

n=22 

19-40 

n=38 

5-15 

n=48 

43–60 

n=63 

19–40 

n=129 

5–15 

n=75 

група 1 2 3 1 2 3 

Сироватка 

крові 

6,332 

± 

0,620 

4,652

± 

0,583 

10,018

± 

0,338 

р1/2= 0,02 

р1/3, 2/3= 

0,001 

4,148 

± 

0,528 

4,886

± 

0,3648 

5,672 ± 

0,508 

1/3= 

0,05 

Сеча 1,512 

± 

0,575 

0,630

± 

0,282 

4,16  

± 

0,333 

р1/2= 0,02 

р 1/3,2/3 = 

0,001 

2,267

± 

0,342 

1,918

± 

0,222 

2,048 ± 

0,668 
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За абсолютними величинами показники  активності АГАТс відрізняються 

поміж групами хворих: у разі гострого або хронічного процесу найвищі 

значення у дітей. Порівнюючи групи дорослих пацієнтів у разі гострого у 

віковій групі (43-60 р.), а хронічного - у групі пацієнтів (19-40 р). Активність 

АГАТ у сечі у разі гострого процесу в нирках показники у дітей найвища: в 

середньому у 2,75 раза вища за показники у віковій групі (43-60 р.) та 6,6 разів у 

віковій групі (19-40 р). У разі хронічного БОЗН  не відрізняються поміж 

групами. Що стосується залежності величин активності НАГ і β-Гал сечі від віку 

пацієнтів, то незалежно від активності БОЗН величини  активності НАГ та β-Гал 

у сечі найвищі у групі дітей (табл. 6.7.).  

Таблиця 6.7. 

Активність лізосомних ензимів в  сечі за наявності бактеріально-

обумовленого запалення в нирках залежно від віку хворого (М±m) 

Показник  Гострий  пієлонефрит Хронічний  пієлонефрит 

дорослі діти дорослі діти 

Вік 

пацієнтів 

43-60 

n=22 

19-40 

n=38 

5-15  

n=48 

43–60 

n=63 

19–40 

n=129 

5–15 

n=75 

група 1 2 3 1 2 3 

НАГ, 

мкмоль/ 

год/ммоль   

42,44 ± 

1,97*  

 

39,85 ± 

2,49* 

 

48,90± 

3,62* 

р2-3=0,05 

29,5 ± 

3,48* 

 

20,75 ± 

0,72* 

р1-2 <0,02 

31,05 ± 3,04* 

р2-3= 0,001 

β-Гал, 

мкмоль/ 

год/ммоль  

17,31 ± 

1,84 *  

 

19,15 ± 

1,33* 

 

21,70± 

2,10* 

 

15,08 ± 

1,03* 

 

5,65 ± 

1,79  

р1-2 <0,01 

19,96 ± 1,14* 

р1-3 <0,001 

р2-3 <0,001 

Примітки : * - p < 0,05 з групою умовно-здорових осіб 

 

Серед дорослих пацієнтів з гострим процесом активність ензимів у сечі не 

відрізнялася поміж групами, а з хронізацією процесу активність ензимів у 1,4 

раза для НАГ та 2,65 раза для β-Гал у сечі вища у більш старших пацієнтів (43-
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60 р) у порівнянні з групою (19-40 р). Отримані результати свідчать про 

залежність активності цих ензимів від віку: у дітей активність НАГ і ß-Гал у сечі 

вірогідно вище, ніж у дорослих (19-40 р.). Отже, встановлена залежність змін 

активності НАГ і β-Гал від віку пацієнтів, що доцільно враховувати для 

оптимізації лікування хПН. 

 

6.4. Процеси пероксидації ліпідів та антиоксидантний статус у дітей з 

імуно-індукованим запаленням нирок 

 

Чільне місце серед захворювань нирок займає ГН, що супроводжується 

розвитком ІІЗН, а одним з чинників прогресування даного патологічного процесу 

в нирках є структурно-функціональні зміни клітинних біомембран, що 

виникають під впливом продуктів ПОЛ, цитотоксичних факторів та вторинної 

антиоксидантній недостатності 2, 275, 347, 373]. Було обстежено  Аналіз 

показників інтенсивності ОП в крові 95 дітей (вік 5-15 років) з хГН 

продемонстрував підвищення концентрації МДАс у 2,12 раз, зростання удвічі 

концентрації КГПс поряд зі зниженням концентрації ЦПс на 25%, ТРс - на 40%, 

SHс- на 25% (небілкової фракції - на 35%, а білкової - на 20%) та СПАе - на 38% 

у порівнянні з показниками у групі умовно-здорових дітей. (табл. 6.8) Також 

збільшувалася й інтенсивність ОС у 2,9 та 1,8 раза відповідно, переважно 

внаслідок зниження АОЄ крові. На тлі О/А дисбалансу відмічено зростання 

активності лізосомних гідролаз у сечі (табл. 6.9.). Так, у всіх пацієнтів показники 

активності загальної НАГ, її ізоферменту НАГВ та β-Гал, вірогідно 

перевищували аналогічні показники у групі практично здорових дітей, а у разі 

загострення ГН в нирках характерні найбільш високі показники активності 

лізосомних гідролаз у порівнянні з групою у стадії ремісії (p<0,001). Отже, на 

стадії загострення ГН зростає інтенсивність ОС та збільшується лізосомна 

ензимурія. Тобто, інтенсивність лізосомної ензимурії відбиває ступінь активності 

ІІЗН  та, з огляду на переважну локалізацію цих ензимів у звивистих канальцях 
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Таблиця 6.8  

Показники стану процесів пероксидації та антиоксидантного захисту у 

дітей з імуно-індукованим запаленням нирок(MSD) 

Показник Хворі на гломерулонефрит 

 n=95 

Контрольна група 

 n=28 

МДАс (мкМ) 252,88±136,92* 117,21±28,56 

МДАе (мкМ) 575,77±76,98 518,45 ± 33,96 

МДА сечі (мМ) 2,109±1,678 2,778±1,333 

КГПс (мкМ) 2,117±0,245* 1,090 ± 0,780 

ЦПс (г/л) 0,172±0,051* 0,228±0,038 

ТРс(г/л) 2,576±0,186 4,236±0,767 

SH (мМ І2/л) 

небілкова фракція 

білкова фракція 

1,576±0,078* 

0,498±0,037* 

1,078±0,034* 

2,088±0,120 

0,760±0,045 

1,338 ± 0,090 

СПАе (мккат/г Нb) 5,065±1,289* 7,933 ± 0,497 

КОе,  ум. од. 1,58±0,12* 1,05±0,12 

АОЄе,  ум.од. 0,64±0,10* 1,04±0,10 

ІОСе ,  ум.од. 2,46±0,12* 1,05±0,12 

КОс,  ум.од. 2,025±0,12* 1,01±0,12 

АОЄс,  ум.од. 0,701±0,10* 1,04±0,10 

ІОС,  ум.од. 2,89±0,12* 1,01±0,12 

Примітки: *р<0,05 у порівнянні з групою практично здорових осіб. 

 

проксимального відділу нефрону, свідчить про ушкодження тубулярного 

епітелію та про виразність його дисфункції. Гіперензимурія НАГ, НАГ В та β-

Гал у дітей з ГН може бути обумовлено як гіпоксичним ураження паренхіми 

нирок внаслідок розвитку запального процесу в нирках, так і масивною 

фільтрацією протеїнів сироватки крові через ушкоджений гломерулярний фільтр, 

що призводить до неспроможності канальцевого епітелію його повністю 
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Таблиця 6.9 

Активність реноспецифічних ферментів  сечі  у дітей, хворих на 

гломерулонефрит з нефротичним синдромом (M±m) 

Групи Активність ( мкмоль/год/ммоль креатиніну) 

НАГ НАГ В % НАГ В β-Гал 

Стадія загострення  

(n = 10, група 1) 

454,42 ± 42,28 

р1–2<0,001 

р1–3<0,001 

180,49± 29,27 

р1–2<0,001 

р1–3<0,001 

40,08 ± 5,56 

р1–3<0,001 

77,92±10,57 

р1–3<0,001 

р1–2<0,001 

Стадія ремісії  

(n = 29, група 2) 

18,16 ± 0,88 

р2–3<0,001 

8,08 ± 1,16 

р2–3<0,001 

41,36± 3,47 

р2–3<0,01 

15,52± 1,38 

р2–3<0,001 

Практично здорові 

діти (n=25, група 3)  

11,57 ± 0,68 

[6,8–17,1] 

1,54 ± 0,12 

[0,8–2,3] 

14,02 ± 0,58 

[9,7–18,4] 

9,58 ± 0,67 

[4,5–14,6] 

  

реабсорбувати і відповідно до підсилення активації канальцевих гідролітичних 

ензимів лізосом, котрі безпосередньо беруть участь у формуванні первинної сечі 

[88, 416, 449]. Отже, одним із чинників прогресування нефропатій є 

інтенсифікація ОС внаслідок активації ОП та ушкодження клітин під впливом 

АМК, котрі токсичні для ендотеліальних, мезангіальних та епітеліальних клітин, 

а також для гломерулярної базальної мембрани та інших складових частин 

клубочків [261, 283, 347]. Недостатня активність АОЗ сприяє ОС та ушкодженню 

клітин нирок. Це супроводжується зростанням протеїнурії, збільшенням 

активності локального запального процесу (за даними СРП сечі), лізосомних 

НАГ та β-Гал, що було констатовано у дітей з хГН і НС.  

 

6.5. Вікові особливості змін показників інтенсивності оксидативного 

стресу за наявності імуно-індукованого запалення нирок 

 

Надалі, пацієнтів з хГН згрупували у групи залежно від віку : 1-а група – 

хворі від 43 до 60 років, 2-а група – хворі від 19 до 40 років, 3-я група діти віком 
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від 5 до 15 років. Аналіз О/А показників у крові цих хворих виявив вікові 

особливості змін (табл. 6.10).  

Таблиця 6.10 

Кратне зростання  оксидантно-антиоксидантних показників у крові (М±m) 

відносно фізіологічної вікової норми ( середні величини вікової контрольної 

групи, що прийняті за 1 ум.од.) з розвитком хронічного імуно-індукованого 

запалення нирок 

Показник  Хронічний  гломерулонефрит 

дорослі діти рд/д 

Вік пацієнтів 43-60   

n=19 

19-40 

n=25 

5-15 

 n=72 

Вікова група 1 2 3 

С
и

р
о

в
ат

к
а 

 к
р
о

в
і 

 

МДА /МДАн 2,52±  0,16 2,44± 0,26 2,12± 0,11 1/3=0,02 

КГП /КГПн 2,34±0,13 2,14±0,16 1,93±0,09 1/3=0,04 

ТР /ТРн 0,72±0,16 0,85±0,12 0,61±0,06 3/2=0,03 

ЦП /ЦПн 0,78±0,22 0,74±0,18 0,75±0,12  

SH /SHн  0,80±0,16 0,67±0,18 0,75±0,11  

КО 2,43±0,26 2,23±0,1 2,02±0,06 3/2=0,04 

АОЄ 0,77±0,16 0,75±0,19 0,70±0,17  

ІОС 3,16±0,22 2,98±0,16 2,89±0,12  

Е
р

и
тр

о
ц

и

ти
 

МДА/ МДАн 1,29±0,16 1,52±0,19 1,10±0,05 3/2=0,03 

СПА/СПАн 0,68±0,16 0,51±0,2 0,65±0,10  

ІОС  1, 90±0,16 2,98±0,15 1,70±0,12 3/2=0,04 

 

Так, було встановлено, що найвища активність процесів ПОЛ за  

показниками МДАс характерна для дитячого віку: концентрація МДАс майже на 

15-18% перевищувала показники у вікових групах дорослих пацієнтів. 

Концентрація МДАе у групі дітей на 23% нижча за показники у групі дорослих 

(19-40 р), у яких спостерігалося найбільше утворення МДАе. Найвища 
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активність ОМП та утворення КГП характерні для дорослих пацієнтів 1-ї групи 

(43-60 р.), у яких показники в середньому на 21% вищі, ніж дітей. Рівень ТРс 

найнижчий у групі 3 (діти), а найвищий у групі 2 (19-40). Зміни показників 

концентрації ЦПс, SHс, СПАе вірогідно не залежали від віку пацієнтів. 

Отже, можна констатувати: найнижча активність процесів ПОЛ та 

найнижчі показники ОС характерні для дитячого віку, що сприяє менш 

інтенсивному розвитку ОС у порівнянні з дорослими пацієнтами. Отже, можна 

констатувати, що вік хворого в деякій мірі впливає на особливості реагування 

системи АОЗ у відповідь на активізацію процесів ПОЛ з розвитком ІІЗН. 

 

6.6 Вікові особливості змін реноспецифічних маркерів за наявності 

імуно-індукованого запалення нирок 

 

Встановлено, що у дітей величини активності АГАТс майже у 3,5 - 4 рази, а у 

сечі у 1,2-1,8 раза перевищують показники у вікових групах дорослих пацієнтів 

(табл. 6.11).  

Таблиця 6.11. 

Активність органоспецифічних ензимів (M±m) в крові та сечі при 

хронічному імуно-індукованому запаленні нирок залежно від віку пацієнтів 

Вік пацієнтів  АГАТ НАГ β-Гал 

мккат/л мкмоль/год/ ммоль креатиніну 

сироватка сеча сеча 

1 43-60, n=22 3,67±0,53 2,34±0,33 69,50±10,40 40,07±5,03 

2 19-40, n=38 5,34±0,87 3,01±0,42 65,75±10,72 38,65±1,79 

3 5-15, n=48 20,10±2,37 3,47±0,65 122, 88±8,42 68,65±3,79 

 р1-3<0,01,  

р2-3<0,01 

р1-3<0,05 р1-3<0,01,  

р2-3<0,01 

р1-3<0,01, 

р2-3<0,01 
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Виявлені також особливості підвищення активності АГАТ в крові пацієнтів з 

ІІЗН: встановлено, що у дітей у разі загострення запального процесу показники 

АГАТ в крові майже у 6 разів  перевищують  аналогічні  показники у  дорослих 

пацієнтів. Показники активності НАГ та β-Гал сечі у дитячому віці 

перевищували показники у дорослих майже вдвічі. Отже, аналізуючи показники 

активності ензимів від віку пацієнтів можна констатувати, що найбільша 

активність АГАТ  крові, НАГ і β-Гал у сечі відмічена у дітей.  

 

6.7. Порівняльна характеристика змін показників оксидативного стресу 

у разі імуно-індукованого чи бактерально-обумовленого запалення нирок 

залежно від віку пацієнта 

Порівнюючи зміни показників ОС (табл. 6.12) у пацієнтів з хронічним 

запальним процесом в нирках з одночасним урахуванням етіології запалення та 

віку хворого, встановлено, що в обох групах в крові накопичуються продукти 

пероксидації та знижується АОЗ. Разом з тим, виявлено і відмінності у цих 

змінах, що залежали від віку хворих. Так, рівень накопичення продуктів ПОЛ в 

сироватці крові найвищий у дорослих пацієнтів старшого віку з ІІЗН, а за 

наявності БОЗН у дітей. В еритроцитах найбільше накопичення МДАе у групі у 

дорослих молодшої групи  з ІІЗН, а за наявності БОЗН – у дітей. Рівень ОМП 

найнижчий у дітей обох груп, проте у дорослих пацієнтів залежав від віку. Для 

обох груп пацієнтів були характерні найнижчі показники ТРс у дітей, а у 

дорослих пацієнтів з хПН мали вірогідні відмінності (рівень ТРс був майже 

вдвічі нижчим за показники у молодшої вікової групи дорослих). Для ІІЗН було 

характерне більш суттєве зниження концентрацій ЦПс, SHс та СПАе у 

порівнянні з показниками у групах з БОЗН, причому всі ці показники найнижчі у 

дітей, а у разі ІІЗН– у дорослих пацієнтів молодшої вікової групи. Враховуючи 

всі ці зміни, можна підсумувати, що на інтенсивність ОС поряд з етіологією 

запального процесу впливає і вік хворого. 
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Таблиця 6.12 

Кратне зростання  оксидантно-антиоксидантних показників в крові 

(М±m) відносно фізіологічної вікової норми (середні величини вікової 

контрольної групи практично здорових осіб прийняті за 1 ум.од.) залежно 

від етіології запального процесу та віку пацієнтів  

Показник  Хронічний гломерулонефрит Хронічний  пієлонефрит 

дорослі діти Рд/д дорослі діти Рд/д 

Вік 

пацієнтів 

43-60   

n=19 

19-40 

n=25 

5-15 

n=72 

43-60 

n=63 

19-40 

n=129 

5-15 

n=75 

Група 1 2 3 1 2 3 

С
и

р
о

в
ат

к
а 

к
р

о
в
і 

МДА/

МДАн 

2,52±  

0,16 

2,44± 

0,26 

2,12± 

0,11 

1/3= 

0,02 

2,31± 

0,22 

2,90± 

0,27 

3,50± 

0,25 

1/3= 

0,02 

КГП/ 

КГПн 

2,34±

0,13 

2,14±

0,16 

1,93±

0,1 

1/3= 

0,04 

1,54± 

0,27 

1,71± 

0,17 

1,14± 

0,09 

2/3= 

0,02 

ТР/ 

ТРн 

0,72±

0,16 

0,85±

0,12 

0,61±

0,06 

3/2= 

0,03 

0,69± 

0,18 

1,02± 

0,13 

0,58± 

0,15 

1,3/2= 

0,03 

КО 2,43±

0,26 

2,23±

0,09 

2,02±

0,06 

3/2= 

0,04 

1,93± 

0,09 

2,30± 

0,09 

2,31±

0,11 

1/2,,3=

0,04 

ІОС 3,16±

0,22 

2,98±

0,16 

2,89±

0,12 

 2,16± 

0,17 

2,02± 

0,19 

2,64± 

0,14 

1,2/,3=

0,04 

Е
р

и
тр

о
ц

и
ти

 

МДА / 

МДАн 

1,29±

0,16 

1,52±

0,19 

1,10± 

0,05 

3/2= 

0,03 

1,19± 

0,13 

1,14± 

0,17 

1,32± 

0,21 

 

ІОС  1,91± 

0,16 

2,98±

0,15 

1,70±

0,12 

3/2= 

0,04 

1,16± 

0,17 

1,10± 

0,15 

1,91± 

0,12 

1,2/3= 

0,04 

 

У різних вікових групах з різною активністю розвиваються ОП та 

утворюються їх продукти, по-різному й реагує система АОЗ, що впливає на 

інтенсивність ОС. За наявності БОЗН найвища активність ОС у дитячому віці, а 

у разі розвитку ІІЗН– у дорослих пацієнтів. 
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Підсумовуючи, можна зробити наступні висновки:  

1. У разі БОЗН у дітей порушення О/А балансу крові проявляється 

активізацією ОП крові (підвищення концентрації МДА та КГП у крові р<0,001) 

та корелює з недостатнього АОЗ крові (зниження концентрації ТРс та SHс,  

активності СПАе, ГПе, ГРе р<0,001), як і у дорослих пацієнтів.  

2. Гостре БОЗН характеризується зростанням активності ОП та  компенсаторним 

підвищенням АОЗ (зокрема концентрації ЦПс), що корелювало зі змінами 

активності АГАТ. Виявлено прямий взаємозв’язок між концентрацією МДАс з  

активністю АГАТ в крові (r=0,338±0,2) та концентрації КГПс з активністю АГАТ 

в крові (r=0,308±0,32), що підтверджувало зв’язок між активацією ОП та 

ушкодженням клітин нирок у дітей (за даними АГАТ в крові  та сечі)  

3. Встановлено вікові особливості інтенсифікації ОС: у разі БОЗН  найвища 

активність процесів ПОЛ та найнижча АОЄ крові характерні для дитячого віку, 

що сприяє більш інтенсивному ОС за показниками ІОС; у дорослих пацієнтів 

найбільша інтенсивність ОС у пацієнтів старшого віку (43-60 рр).  

4. Встановлено, що у дітей, хворих на ГН з НС, спостерігається активація ОП 

та зниження АОЗ організму. Встановлена чітка залежність змін рівнів активності 

НАГ, її ізоензиму НАГ В та β-Гал у сечі дітей, хворих на ГН, від гостроти 

патологічного процесу. 

5. Виявлені вікові зміни показників ОС з розвитком ІІЗН: найнижча 

активність процесів ПОЛ та найнижчі показники ОС характерні для дитячого 

віку, що сприяє менш інтенсивному розвитку ОС за показниками ІОС у 

порівнянні з дорослими пацієнтами. Вікові зміни показників у дорослих 

пацієнтів: найвища активність ПОЛ та ОМП у групі пацієнтів віком 43-60 р.. 

Отже, вік хворого впливає на особливості реагування системи АОЗ у відповідь 

на активізацію процесів ПОЛ . Встановлено, що найбільша активність АГАТ, 

НАГ і β-Гал відмічена у дітей. 
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РОЗДІЛ 7 

ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ОКСИДАТИВНОГО СТРЕСУ ЗАЛЕЖНО 

ВІД ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ НИРКИ 

 

Даний розділ роботи присвячено вивченню патогенетичних біохімічних, 

імунних механізмів розвитку ОС та його ролі у  прогресуванні ХХН [192, 282, 

294, 331, 377]. Як відомо, розвитку ОС сприяють підвищення рівня вільних 

жирних кислот, гіперглікемія, посилення секреції вазоактивних пептидів, 

медіаторів запалення і факторів росту. У свою чергу, ОС призводить до 

пошкодження нирок: з боку клубочків відзначаються патологічні зміни 

гемодинаміки, гіпертрофія мезангіальних клітин, потовщення базальної 

мембрани, накопичення позаклітинного матриксу, поява мікроальбумінурії та 

протеїнурії; з боку інтерстицію - фіброз; з боку судин - ендотеліальна 

дисфункція, артеріолосклероз [240, 266, 328, 426, 445, 454, 455].  

Надмірне утворення АМК вважається одним з шляхів патологічного впливу 

цитокінів на нирку та розвитку протеїнурії [34, 121]. З розвитком ХХН запалення 

здебільшого розглядається як один з чинників виникнення, перебігу 

захворювання та розвитку хронічної ниркової недостатності [95,377]. Механізми 

ушкоджуючої дії у разі ІІЗН являють собою гіперкоагуляцію внаслідок 

порушення регуляторної функції прокоагулянтів, активації β-ліпідоцитів і 

комплементу з утворенням імунних комплексів. Оцінка цих змін є показником 

тяжкості перебігу та критерієм прогресування ХХН [48, 265].  

Системне хронічне запалення у пацієнтів з ХХН та  застосуванням ДНЗТ є 

наслідком складних метаболічних та імунологічних зрушень, що виникають 

внаслідок уремії, декомпенсації багатьох захисних систем організму та факторів, 

котрі безпосередньо пов’язані з процедурою ДНЗТ. Процеси хронічного 

запалення у таких хворих сприяють розвитку прискореного атеросклерозу, 

розвитку кардіоваскулярних ускладнень та інфекційній уразливості. 

Генералізоване збільшення запального процесу у пацієнтів з падінням ниркових 

функцій може бути  пов’язано з наступними механізмами: падінням кліренсу 
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прозапальних цитокінів, перевантаженням об’єму, з ендотоксемією, ОС, 

падінням рівня антиоксидантів, підвищенням числа коморбідних станів [190, 

265, 396, 452]. Всі ці процеси можуть бути причетними до розвитку хронічного 

запалення, що є причиною  атеросклерозу, ендотеліальної дисфункції, анемії. Все 

це вказує на необхідність подальшого вивчення механізмів розвитку ОС та 

шляхів його корекції з урахуванням функціонального стану нирки. 

 

7.1. Особливості розвитку оксидативного стресу з прогресуванням 

хронічної хвороби нирок та кореляційні зв’язки з швидкістю клубочкової 

фільтрації 

Даний фрагмент роботи присвячено аналізу показників активності ОС 

залежно від прогресування ХХН та величин ШКФ у 529 хворих на ХХН І-V ст 

(109 хворих з ХХН І ст, 122 – з ХХН ІІ ст, 110 з ХХН ІІІ ст, 92 – з ХХН ІV ст, 126 

– з ХХН V ст). ХХН виникла у 39% на тлі хПН, у 32% пацієнтів – хГН, у 29% 

пацієнтів на тлі ЦД.  

Аналізуючи показники  активності ОП у загальної кількості хворих на ХХН 

встановлено, що концентрація МДАс була підвищеною у 86% хворих [162 - 1026 

мкМ]. Концентрація МДАе була підвищеною 65% хворих [588-1414,6 мкМ]. 

Показник концентрації КГПс був підвищений у 81% хворих [1,3-4,2 мкМ]. 

Показник концентрації ЦПс знижувався у 65% хворих [0,061-0,190 г/л], 

підвищувався - у 22% [0,230-0,690 г/л]. Концентрація ТРс була знижена у 63% 

[0,3- 4,2 г/л], а у 12% - підвищеною [6,5-18 г/л]. Показник СПАе був зниженим у 

74% [2,67 до 8,87 мккат/г Hb] та у 12% підвищеним [8,02 до 20,4 мккат/г Hb]. 

Концентрація SHс знижувалася у 82% [0,91 - 2,00 мМ]. 

Аналіз середньостатистичних показників ОС залежно від стадії ХХН (табл. 

7.1.) показав, що концентрація МДАс вірогідно підвищувалася у порівнянні з 

контрольною групою практично здорових осіб в усіх групах хворих на ХХН в 

середньому у 3,2 раза (р<0,001). Ця різниця є вірогідною не тільки у порівнянні з 

контрольною групою практично здорових осіб, але й між групами ХХН І ст та ІІ 
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ст з одного боку та ХХН ІІІ, ІV та V ст; а також ХХН ІІІ ст з ХХН ІV ст та ХХН 

V ст, ХХН ІV і ХХН V ст (р<0,05).  

Виявлено, що рівень МДАе  був вірогідно підвищеним в усіх групах хворих 

та відмічено вірогідне збільшення його показників при прогресуванні ХХН від I 

ст до V ст. Ця різниця є вірогідною поміж групами ХХН І ст та ХХН ІІ ст і ІV ст 

(р<0,05) та ХХН ІІ ст та V ст (р<0,05), а також між показниками при ХХН ІІІ ст 

та  V ст (р<0,05).  

Аналіз показників КГПс залежно від стадії ХХН (див. табл. 7.1.) показав, що 

рівень КГПс у хворих на ХХН І-V ст підвищений проти показань у контрольній 

групі практично здорових осіб (р<0,001). Різниця між значеннями КГПс на 

різних стадіях ХХН є вірогідною між групами ХХН І ст та ІІ ст, ІІІ ст і V ст 

(р<0,05).  

Аналіз показників ЦПс (див. табл. 7.1.) показав, що його концентрація 

вірогідно знижувалася тільки на ІІ ст та ІV ст ХХН (р<0,02) та вірогідною 

різниця  була поміж групами з ХХН ІІІ ст та Vст (р<0,05).  

Аналіз показників ТРс (див. табл. 7.1.) показав, що його концентрація у 

хворих на ХХН І-V ст в середньому знижена (до 2,76±0,04 г/л) на 47% проти 

групи умовно-здорових осіб (р<0,001). Різниця між значеннями ТРс на різних 

стадіях ХХН є вірогідною (р<0,02) між групами з ХХН І ст та ІІІ ст, IV ст та V ст 

(р<0,05), а також ХХН ІІ ст та ІІІ ст, ІV ст та V ст, ІІІ ст та ІV і V ст (р<0,05). 

Дослідження СПАе крові продемонструвало зниження середніх показників у 

хворих проти показань у групі умовно-здорових осіб майже на третину (р<0,001), 

а найбільші значення у групі ХХН І ст (див. табл. 7.1). Вірогідною є різниця  

показників у групах ХХН І ст та ХХН ІІ,  ХХН ІІІ ст і V ст (р<0,05), а також ХХН 

ІІ ст та  ІІІ ст, IV ст та V ст (р<0,05). 

Дослідження концентрації SHс продемонструвало (див. табл. 7.1) зниження 

середніх показників у хворих у порівнянні зі здоровими особами майже на 20% 

(р<0,001). Аналізуючи показники концентрації SHс на різних стадіях ХХН 

відмічено, що різниця є вірогідною поміж показниками у групах з ХХН І ст 
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Таблиця 7.1.  

Показники активності процесів оксидації  та антиоксидантного захисту в крові залежно від стадії хронічної 

хвороби нирок (М±SD) 

Показники 

групи 

 

Умовно-

здорові 

особи 

n=30 

Хронічна хвороба нирок 

І стадія ІІ стадія ІІІ стадія ІV стадія V стадія р<0,05 

n=109 122 110 92 126  

1 2 3 4 5 6 7 8 

С
и

р
о

в
ат

к
а 

тк
а 

  
  
  
  
к
р

о
в
і 

МДАс (мкМ) 119,20 ± 

35,2 

269±11* 291±13* 387±14* 434±8** 608±10* 1/3,1/4, 1/5 2/3, 

2/4,2/53/5, 4/5 

КГПс (мкМ)) 1,132 ± 

0,182 

1,75± 

0,03* 

2,42±0,09* 2,05±0,07* 1,96±0,07* 

 

2,25±0,07* 

 

1/2, 1/3, 1/5 

ЦПс ( г/л) 0,218 

±0,010 

0,199± 

0,030 

0,162±0,010* 0,205±0,016 0,188±0,012* 

 

0,225±0,008 

 

2/5, 3/4 

ТРс (г/л) 4,162  ± 

 0,080 

3,69± 

0,27* 

4,43±0,24 

 

1,98±0,12* 1,66±0,21* 

 

2,05±0,08* 1/3, 1/4, 1/5, 

2/3, 2/4,2/5 

S
H

 

(м
М

) 

зага 

льні 

2,218 ± 

0,018 

1,88± 

0,03* 

рн<0,02 

1,48±0,07* 

рн<0,01 

1,72±0,012* 

рн<0,05 

1,67±0,012* 

рн<0,05 

1,52±0,08* 1/2, 1/5 

2/3 
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Продовження  таблиці 7.1 

1 2 3 4 5 6 7 8 

небіл

кові 

0,778 ± 

0,086 

0,608±0,

06* 

0,462±0,04* 0,5±0,032* 0,592±0,032* 0,52±0,03* 1/2, 

Білко

ві 

1,440 ± 

0,034 

1,38±0,0

4 

0,99±0,051* 1,22±0,021 1,078±0,042 1,00±0,056* 1/2, 1/5 

Е
р

и
тр

о
ц

и
ти

 

МДАе (мкМ) 549,30± 

50,92 

626±24* 782±34* 669±19* 798±22* 674±12* 1/2, 1/4, 2/3,2/5 

СПАе 

(мкат/г Нb) 

7,622 ± 

0,342 

6,333±0,

183* 

4,350±0,201* 

 

5,583±0,617* 5,166±0,233* 4,283±0,133* 1/2,1/4, 1/5 

2/3, 2/4,5/4 

ГР (нкат/ г 

Нb) 

25,338± 

0,0337 

18,132±

0,183* 

рн<0,01 

13,667±0,517

* 

рн<0,01 

14,667±0,514

* 

рн<0,01 

14,500±0,350

* 

13,33±0,181* 

рн<0,01 

 

ГП (мккат/ г 

Нb) 

5,702 ± 

0,188 

5,033±0,

102* 

рн<0,01 

4,498±0,048* 

рн<0,01 

4,867±0,217* 

рн<0,01 

4,417±0,248* 4,467±0,5167

* 

рн<0,01 
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та ІІ ст і V ст (р<0,05), а також ХХН ІІ ст та ІІІ ст, ХХН ІІ ст та V ст 

(р<0,05).Отже, підвищений рівень маркерів ОС вказує на те, що продукти 

перекисного окислення речовин є уремічними токсинами. 

Аналіз рівнів цитокінів  показав, що концентрація ІФН-γ в сироватці крові 

підвищувалася у порівнянні з нормою в середньому у 7 разів [100,6 - 192,2 

пг/мл], ІЛ-1β - у 1,9 раза [110,4 - 174 пг/мл] та ІЛ-10-  у 3,5 раза [від 31 - 116,9 

пг/мл] (табл. 7.2).  

Таблиця 7. 2 

Концентрація цитокінів в сироватці крові (пг/мл, M±SD) хворих при 

ХХН залежно від стадії 

 Хронічна хвороба нирок Умовно-

здорові особи     

    (n=30) 

ІІ ст 

(n=30) 

ІІІ ст 

(n=27) 

ІV ст 

(n=28) 

V ст 

(n=32) 

ІФН-γ 126,0±21,3* 140,2±23,3* 149,2±24,5* 152±22,3* 20,2±2,2 

ІЛ-1β 136,1±15,4* 147,7±15,2* 156,5±14,5* 184±18,5* 94,9±2,8 

ІЛ-10 92,1±11,5* 78,2±14,8* 63,9±13,7* 48,3±12,2* 23,4±2,2 

Примітки: *- p<0,001 у порівнянні з нормою. 

 

Вірогідно підвищений рівень ІЛ-1β та ІФН-γ в сироватці крові свідчить про 

високу активність клітин моноцитарно-макрофагальної системи та Т-хелперів 1 

типу. Такі рівні прозапальних цитокінів можуть не тільки ініціювати, але і 

підтримувати процес хронічного запалення і бути фактором розвитку апоптозу 

клітин [294, 363]. Крім того, відмічено вірогідне збільшення активності цих 

цитокінів залежно від стадії ХХН. Ця різниця є вірогідною не тільки у порівнянні 

з нормою, але й між групами ХХН ІІ ст та ХХН ІІІ-V ст (p<0,05). Тобто, з 

прогресуванням ХХН відбувається подальша активація клітин моноцитарно-

макрофагального ряду та Т-хелперів 1 типу. Прозапальний вплив підвищеного 

рівню ІЛ-1β реалізується через стимуляцію синтезу простагландинів, активацію 

фагоцитозу та генерацію О2
-
, ІЛ-1β посилює транскрипцію молекул міжклітинної 
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адгезії, що сприяє інфільтрації клубочків моноцитами, лімфоцитами й стимуляції 

мезангіальної проліферації [357]. Підвищення концентрації ІЛ-10 у процесі 

прогресування ХХН у даному дослідженні не виявлено, що вірогідно пов’язано з 

виснаженням компенсаторних можливостей протизапальних процесів. 

Аналіз взаємозв’язку показників ОС та концентрації цитокінів у хворих на 

ХХН I-V ст продемонстрував наявність вірогідного прямого зв'язку між 

концентраціями МДАс та ІЛ-1β і ІФН-γ (r = 0,367, р = 0,01 і r = 0,487, р <0,001 

відповідно). Отримані дані свідчать про синергічний характер дії продуктів ПОЛ 

і прозапальних цитокінів (що зворотно корелювали з рівнем SHс) у разі 

прогресування ХХН. Встановлено негативний зв'язок поміж показниками 

концентрацій SHс та ІЛ-1β (r = -0,433, р <0,05). Отже, показники інтенсивності 

ОС змінювалися по мірі прогресування ХХН: інтенсивність ОП в крові зростала, 

що зумовлено поступовим зниженням АОЗ залежно від стадії ХХН і, як 

наслідок, розвитком ОС (табл. 7.3) Найменша інтенсивність ОС характерна для 

ХХН І ст, а найвища для ХХН V ст.  

Встановлено, що інтенсивність ОП прогресивно наростала з падінням ШКФ 

<60 мл/хв та зменшенням концентрації ТРс, SHс та СПАе (Рис.7. 1)  

Отже, підвищення активності ОП зворотно корелювало зі зниженням АОЄ 

крові. Це сприяло зростанню інтенсивності ОС (за показниками ІОСс та ІОСе) та 

корелювало зі стадією ХХН і падінням ШКФ (Рис.7. 2).  

Виявлено негативний зв'язок між рівнями ШКФ та МДАс (r=-0,65, р<0,001), 

ШКФ та МДАе (r=-0,61, p<0,001), ШКФ та КГПс (r=-0,45, р<0,01), ІОСс (r=-0,43, 

р<0,01) та ІОСе (r=-0,41, р<0,01); а також позитивний зв'язок між рівнями ШКФ 

та СПАе (r=0,52, p<0,001) та ШКФ та SHс (r=0,43, p<0,001). 

Отже, підвищення інтенсивності ОП зворотно корелювало зі зниженням 

АОЄ крові. Це сприяло зростанню інтенсивності ОС (за показниками ІОСс та 

ІОСе), що корелювало зі стадією прогресування ХХН та з падінням ШКФ. 

Розвиток ХХН супроводжується зростанням показників активності ПОЛ та ОМП 

(збільшення концентрації МДАс, МДАе та КГПс) та зниженням АОЗ 

(зменшенням концентрації SHс та СПАе). Виявлений негативний кореляційний 
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Таблиця 7.3  

Показники ОС в крові залежно від стадії хронічної хвороби нирок (М±m) 

№ Група К-ть КОс АОЄс КОе АОЄе ІОСс ІОСе 

1 ХХН І 109 1,45 ± 

0,13 

0,98 ± 

0,12 

1,10± 

0,12 

0,85 ± 

0,12 

1,48 ± 

0,22 

1,29 ± 

0,12 

2 ХХН ІІ 122 1,87 ± 

0,17 

0,86 ± 

0,14 

1,20± 

0,16 

0,73 ± 

0,18 

2,17 ± 

0,17 

1,65 ± 

0,18 

3 ХХН ІІІ 110 2,52 ± 

0,32 

0,73 ± 

0,22 

1,46± 

0,27 

0,72 ± 

0,16 

3,45 ± 

0,27 

2,02 ± 

0,43 

4 ХХН IV 92 2,69 ± 

0,22 

0,65 ± 

0,17 

1,77± 

0,18 

0,67 ± 

0,19 

4,14 ± 

0,39 

2,62 ± 

0,20 

5 ХХН V 126 2,82 ± 

0,23 

0,73 ± 

0,12 

1,80± 

0,18 

0,64 ± 

0,16 

3,86 ± 

0,36 

2,82 ± 

0,17 

 Контроль

на група 

30 1,01 ± 

0,12 

1,04 ± 

0,10 

1,05± 

0,12 

1,04 ± 

0,10 

1,01 ± 

0,12 

1,05 ± 

0,12 

Вірогідна 

різниця між 

групами 

 1-2, 1-3, 

1-4, 1-5, 

2-3, 2-4, 

2-5, 3-4 

1-2,1-3 

1-4,1-5  

2-3,2-4 

2-5 

1-4 1-4 

1-5 

2-4 

2-5 

1-5 1-2,1-3, 

1-4, 1-5, 

2-3, 2-4, 

2-5, 3-5 

 

0

0,5

1

1,5

2
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3,5

4

ХХН І ХХНІІ ХХН ІІІ ХХН IV ХХНV
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.од

.

МДАс

 МДАе

СПА

КГПс

SН-групи

ЦП

Тр

ШКФ

ШКФ

НОРМА

 

Рис. 7. 1 Зміни оксидантно-антиоксидантних показників  відносно межі 

фізіологічної норми (група умовно здорових осіб, середня величина в групі 

дорівнює 1 ум.од.) залежно від прогресування ХХН та ШКФ  
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Рис. 7.2 Зміни показників інтенсивності ОС відносно межі фізіологічної 

норми (група умовно здорових осіб, середня величина в групі дорівнює 1 ум.од.) 

залежно від прогресування ХХН та ШКФ 

 

зв'язок між рівнем ШКФ, з одного боку, та показниками активності процесів 

ПОЛ та ОМП (за показниками МДАс, МДАе та КГПс) - з іншого, і позитивний – 

між рівнями ШКФ та показниками АОЗ (за показниками СПАе та SHс). 

 

7.2 Особливості змін маркерів оксидативного стресу залежно від типу 

ушкодження нирок  

 

Метою даного фрагменту роботи була оцінка особливостей змін показників 

ОС залежно від етіології ушкодження нирок та порушення їх функції. Для цього 

пацієнти були розподілені на групи залежно від типу ушкоджень нирок, що 

лежать в основі розвитку ХХН: гломерулярні ушкодження нирок (ГУН), 

негломерулярні (НУН) та діабетогенні (ДУН). 

Встановлено, що незалежно від типу ураження в крові пацієнтів 

підвищувалися рівні продуктів оксидації – МДАс (у 2-2,34 раза) та КГПс (у 1,5-

2,1 раза). Накопичення МДАе  вірогідним було лише у групах з ГУН і НУН 

(Табл. 7.4).  
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Таблиця 7.4. 

Кратне зростання  оксидантно-антиоксидантних показників в крові (М±m) 

відносно фізіологічної вікової норми у групах  хворих на ХХН (залежно від 

типу ушкодження нирки та порушення екскреторної функції) 

Показ 

ники  

Група 

здоро

вих 

осіб 

Група 

з ДУН 

 

Група з 

ДУН+

ПЕФН 

 

Група 

з ГУН 

 

Група з 

ГУН+

ПЕФН 

 

Група з 

НУН  

Група з 

НУН+

ПЕФН 

 

Р < 0,05 

між 

групами 

n=30 n=51 n=45 n=45 n=86 n=95 n=32  

1 2 3 4 5 6 7  

МДАс 1,00±

0,16 

2,02±

0,16* 

2,59± 

0,18* 

2,34±

0,22* 

5,33± 

0,24* 

2,11± 

0,15* 

2,75± 

0,17* 

р 2\3,  

р 4/5,р 6/7 

р3/5, р 5/7 

МДАе 1,00±

0,06 

1,06±

0,08 

1,08± 

0,07 

1,40±

0,10* 

1,65± 

0,12* 

1,54± 

0,09* 

1,41± 

0,08* 

р 2/4, р4/5, 

р3/5 

КГПс 1,00 

±0,16 

1,58±

0,12* 

1,68± 

0,17* 

2,14±

0,22* 

2,42± 

0,23* 

1,54± 

0,16* 

1,72± 

0,19* 

р 2/4, р 4/6 

р3/5, р5/7 

ГРе 1,00±

0,13 

0,63±

0,08* 

0,62± 

0,12* 

0,53±

0,22* 

0,55± 

0,24* 

0,71± 

0,13* 

0,68± 

0,15* 

 

ГПе 1,00±

0,03 

0,79±

0,08* 

0,76± 

0,12* 

0,78±

0,14* 

0,63± 

0,19* 

0,88± 

0,10 * 

0,78± 

0,14 * 

 

ТРc 1,00±

0,02 

1,37±

0,05* 

1,39± 

0,07* 

0,71± 

0,06* 

0,48± 

0,16* 

0,70± 

0,08* 

1,058±

0,06 

р 2/4, р2/6, 

р 4/5, р 6/7 

р3/5, р3/7 

ЦПc 1,00±

0,05 

1,01±

0,06 

0,98± 

0,07 

0,72±

0,07* 

0,62± 

0,10* 

0,92± 

0,08 

0,72± 

0,05* 

р 2/4, р 4/6   

, р3/5, р3/7. 

р 6/7.  

SHс 1,00±

0,01 

0,86±

0,08* 

0,78± 

0,07* 

0,63±

0,12* 

0,63± 

0,11* 

0,84± 

0,08* 

0,78± 

0,10* 

 

СПАe 1,00±

0,05 

1,00±

0,08 

0,96± 

0,08 

0,53±

0,12* 

0,52± 

0,14* 

0,83± 

0,11* 

0,72± 

0,13* 

р 2/4, р4/6, 

р3/5 

Примітки : *- вірогідна різниця з показниками у контрольній групі практично 

здорових осіб; ГУН- гломерулярні ушкодження нирок, НУН – негломерулярні 

ушкодження нирок, ДУН - діабетичні ушкодження нирок,  ПЕФН- порушення 

екскреторної функції нирок. 

 

Аналіз показників АОЗ виявив: концентрація SHс, активність ГРе та ГПе 

були зниженими в усіх трьох групах (найнижчі показники у групі з ГУН), а 
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показники ТРс, ЦПс та СПАе  залежали від типу ушкодження. Так, показник ТРс 

у порівнянні з показниками у групі умовно-здорових осіб був зниженим у групах 

з ГУН та з НУН, але підвищеним – у групі з ДУН. Показник ЦПс вірогідно 

знижено лише у групі з ГУН, а показник СПАе у групах з ГУН та НУН.  

Аналіз показників у пацієнтів з ПЕФН виявив, що незалежно від типу 

ураження в крові пацієнтів надалі підвищувалися концентрації МДАс (у 2,6-5,3 

раза) проти показань у групі пацієнтів без ПЕФН: Накопичення МДАе було 

вірогідним у групах з ГУН (див. табл.7.4). Показники концентрації ТРс у групі з 

ГУН надалі знижувалися, а за наявності ДУН були аналогічними як і у групі без 

ПЕФН. Рівень SHс, активність ГРе та ГПе були знижені в усіх групах з різним 

типом ушкодження, а показники ЦПс надалі знижувалися лише у групі з НУН. 

Аналізуючи інтенсивність ОС за ІОС виявлено, що найвища інтенсивність 

ОС характерна для ГУН (табл. 7.5). 

За наявності ДУН підвищений рівень ОП компенсувався підвищенням 

позаклітинної АОЄ, що сприяло низькій інтенсивності ОС (найнижчі дані ІОС). 

З розвитком ПЕФН, як і у пацієнтів без ПЕФН, найвища інтенсивність 

процесів пероксидації та ОС спостерігалася у пацієнтів з ГУН. У групі пацієнтів 

з ДУН внаслідок компенсаторної дії позаклітинних показників АОЗ  підвищений 

рівень ОП компенсувався, що сприяло зниженню інтенсивності ОС (найнижчі 

показники ІОС), на відміну від пацієнтів з НУН (див. табл. 7.5).  

Результати, що представлені у таблиці 7.6, демонструють зміни показників 

активності ОП та АОЗ (відхилення від фізіологічної норми) з прогресуванням 

ХХН у пацієнтів та урахуванням типу ушкодження нирок. Так, у пацієнтів з 

ХХН ІІ ст найвища активність ОП  в сироватці крові у групі з ДУН, у яких 

найвищі показники АОЄ і найнижчий ІО. У хворих ХХН ІІІ ст  найвища 

активність процесів оксидації поза клітинами у пацієнтів з НУН, найнижча 

активність АОЗ і, як наслідок, високі значення ІОСс, а в клітинах крові найвища 

активність ОС у пацієнтів з ГУН. У пацієнтів з ХХН IV ст –поза клітинами 

найвища активність ОС у разі ГУН, а в клітинах -  НУН. 
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Таблиця 7.5 

Кратне зростання показників оксидативного стресу в крові у хворих на 

ХХН (середні величини у групі) відносно показників фізіологічної норми 

(середні величини у групі  умовно здорових осіб, що прийняті за 1 ум.од.)  

залежно від етіології ушкодження та порушення функції нирок (M±m) 

№ Кіл

-ть 

хво

рих 

Тип 

ушкодження 

нирок 

Показники 

КОс АОЄс ІОСс КОе АОЄе ІОСе 

1 45 гломерулярні 

ушкодження 

2,23± 

0,25* 

0,75 ± 

0,20* 

2,98 ± 

0,22* 

1,42 ± 

0,15* 

0,57 ± 

0,20* 

2,49 ± 

0,20* 

2 86 гломерулярні 

ушкодження 

+ПЕФН 

3,87± 

0,28* 

р1-2 

0,82 ± 

0,14* 

2,98 ± 

0,18* 

1,65± 

0,20* 

0,57 ± 

0,23* 

2,89 ± 

0,18*  

р1-2 

3 95 негломерулярні 

ушкодження 

1,90± 

0,27* 

0,82 ± 

0,15* 

2,32 ± 

0,21*р1-3 

1,32 ± 

0,18* 

0,78 ± 

0,19* 

1,69 ± 

0,22* р1-3 

4 32 негломерулярні 

ушкодження 

+ПЕФН 

2,23 ± 

0,30* 

р4-2 

0,85 ± 

0,12* 

 

2,62± 

0,16* 

р4-2 

1,41 ± 

0,23* 

0,73± 

0,19* 

1,93 ± 

0,24* р4-2 

 

5 51 діабетичні 

ушкодження  

2,01 ± 

0,29* 

1,40 ± 

0,15* 

р1-5,  р3-5 

1,90 ± 

0,17* 

р1-5 

1,11 ± 

0,16 

р1-5 

0,75 ± 

0,17* 

1,46 ± 

0,22*, р1-5 

6 45 діабетичні 

ушкодження 

+ПЕФН 

2,13 ± 

0,28* 

р6-2 

1,05 ± 

0,16 

р5-6 

2,02 ± 

0,14* 

р6-2, р6-4 

1,08 ± 

0,18 

р6-2 

0,78 ± 

0,16* 

1,38 

±0,24 р6-2 

  

Примітки * - вірогідна різниця з показниками у контрольній групі умовно-

здорових осіб,  р1-2,2-4,1-3, 1-5, 2-4, 2-6 -- вірогідна різниця поміж групами; 

 ПЕФН- порушення екскреторної функції нирок, ІОС - індекс оксидативного 

стресу, КО - коефіцієнт оксидації, АОЄ – антиоксидантна ємність крові. 
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Таблиця 7.6.   

Кратне зростання показників оксидативного стресу в крові у хворих 

(середні величини у групі) до середніх величин (що прийняті за 1 ум.од.) у 

контрольній групі умовно-здорових осіб з урахуванням стадії ХХН та 

нозології ушкодження нирок (M±m) 

Ста 

дія 

Ушкоджен 

ня нирок 

Кіл-

ть  

№ КОс КОе АОЄс ІОСс ІОСе 

ІІ Гломеру 

лярні 

24 1 2,35 ± 

0,23* 

1,43 ± 

0,16* 

0,80 ± 

0,18 

3,26 ± 

0,18* 

2,7 ± 0,32 

Негломеру 

лярні   

46 2 2,20 ± 

0,25* 

1,20 ± 

0,18 

0,93 ± 

0,20 

2,39 ± 

0,22* р1-2 

1,48± 0,30 

р1-2 

Діабетичні 22 3 3,30± 

0,31* 

р1-3 р2-3 

1,10 ± 

0,20 

 

1,19 ± 

0,15 

р1-3  

2,77 ± 

0,25* 

1,48± 

0,34 

 р1-3 

ІІІ Гломеру 

лярні 

38 4 2,78 

±0,21* 

1,33 ± 

0,22 

0,92 ± 

0,18 

3,02 

± 0,22* 

2,15 

±0,22* 

Негломеру 

лярні   

28 5 3,07 

±0,23* 

1,23 

±0,14 

0,75 

±0,20* 

4,09 ±0,24* 2,05 ± 

0,24* 

Діабетичні 25 6 2,02 ± 

0,25* 

р4-6 р5-6 

1,07  

± 0,22  

1,09 ± 

0,18 

 

1,88± 0,22* 

р4-6 р5-6 

1,09 ± 

0,25 

р4-6 р5-6 

IV Гломеру 

лярні 

38 7 2,96 ± 

0,23* 

1,30 ± 

0,12 

0,78 

±0,20* 

4,56 ± 

0,32* 

2,16 ± 

0,23 

Негломеру 

лярні   

30 8 2,92 ± 

0,24* 

1,29 ± 

0,18 

0,81 

±0,18 

3,71 ± 

0,30* 

2,65 ± 

0,24 

Діабетичні 26 9 2,69 ± 

0,26* 

1,07 ± 

0,22 

1,09 

±0,20 

2,69±0,28*  

р7-8 р7-9  

1,56± 0,32 

р7-9 

Примітки * - вірогідна різниця з показниками у контрольній групі умовно-здорових осіб,  р1-

2,2-4,1-3, 1-5, 2-4, 2-6 -- вірогідна різниця поміж групами; 

 ІОС - індекс оксидативного стресу, КО - коефіцієнт оксидації, АОЄ – антиоксидантна 

ємність крові, ХХН - хронічна хвороба нирок. 
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Отже, у групах з ХХН ІІ ст та ІІІ ст найвища активність ОС в клітинах у 

пацієнтів ГУН, а на IV ст - з НУН. Відмітимо, що для ДУН характерні найнижчі 

показники ОС на всіх стадіях ХХН.  

Аналіз показників активності АГАТ, що є маркером ураження тканини 

нирки, показав, що особливості змін її активності також залежали від етіології 

ураження (гломерулярне, негломерулярне чи діабетогенне) та ПЕФН (порушена 

чи збережена).  

Так, максимальні величини активності АГАТ характерні для групи з НУН 

(табл. 7.7): активність ензиму в крові таких пацієнтів перевищувала аналогічні 

показники у групі з ДУН відповідно у 1,5 раза  (р<0,05).   

Таблиця 7.7 

Активність АГАТ залежно від виду ураження нирок (М±m) 

Групи  Активність АГАТ,   мккат/л  

сироватка сеча 

Умовно-здорові особи, n=30 0,066 ± 0,048 0,066 ± 0,048 

1 ГУН, n=22 4,468±0,418* 2,118±0,326* 

2 ГУН+ПЕФН, n=28 2,567±0,566*, р1-2<0,01 1,417±0,416* 

3 НУН, n=48 4,9497±1,375* 1,488±0,616* 

4 НУН+ПЕФН n=32 2,367±0,526*, р3-4<0,05 0,767±0,338* 

5 ДН,   n=42 1,716 ± 0,150* 0,933 ± 0, 166* 

6 ДН + ПЕФН, n=30 2,348 ± 0,157*, р5-6<0,05 1,116 ± 0,166* 

* - вірогідна різниця у порівнянні з групою умовно-здорових осіб  

 

У пацієнтів з ПЕФН разі ГУН або НУН активність АГАТ знижувалася у 

порівнянні з показниками у групах зі збереженою екскреторною функцією 

нирок: у разі НУН - в крові на 52% та у сечі на 73% у порівнянні з групою зі 

збереженою функцією нирок (р<0,05); у разі ГУН - на 36% в крові та сечі 

(р<0,05); за наявності ДУН навпаки - в крові знижувалася на 36% проти 

показників зі збереженою функцією (р<0,05). Отже, пошкодження ниркової 
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тканини під впливом імунних, запальних чи гормонально-зумовлених 

патологічних процесів викликає активацію мембрано-деструктивних процесів в 

нирках, і як наслідок, підвищення реноспецифічної ензимурії та ензимемії. У разі 

порушення проникності канальців (гломерулярні ураження) ензим здатний у 

більшій кількості надходити до сечі, спричиняючи підвищення його  

концентрації та активності у цій досліджуваній рідині. 

Таким чином, найвища активність процесів пероксидації ліпідів та протеїнів, 

найнижча компенсаторна спроможність АОС до захисту від дії АМК і як 

наслідок найсуттєвіша інтенсифікація ОС характерні для пацієнтів з ГУН, котрі, 

як відомо, здебільшого супроводжуються розвитком ІІЗН та ураженням 

клубочків, канальців та інтерстицію нирок, у розвитку якого беруть участь 

антитіла та фрагменти комплементу, цитокіни, макрофаги нейтрофіли, 

тромбоцити, коагуляційні фактори крові й, як наслідок, це сприяє підвищенню 

утворення АМК та оксидативному ураженню клітин нирок. ГУН проявляються 

протеїнурією різного рівня, порушенням ниркового фільтра й втратою протеїнів 

з сечею, у тому числі й низькомолекулярних позаклітинних антиоксидантів – ТР, 

альбуміну та інших. Це може обумовлювати їх найнижчий рівень в крові 

пацієнтів з ГУН  та зростання рівня у сечі поряд з ліпопротеїдами, що є одними з 

маркерів ушкодження гломерул [109]. 

Особливості реагування показників ОС у пацієнтів з ДУН можуть бути  як 

обумовлені гіперглікемією та ураженням судин, так і активацією протизапальних 

цитокінів, обмежуючи запалення, що сприяє частковій компенсації дії 

прозапальних цитокінів [256, 307]. До того ж, ДУН є комбінацією ГУН, 

хронічного запального процесу низької інтенсивності та метаболічних порушень, 

при чому запальні реакції чи ГУН у хворих з ДУН є вторинними щодо 

гіперглікемії та порушенню метаболізму.  

Для оцінки взаємозв'язку між досліджуваними параметрами ПОЛ та АОС та 

деякими клініко-лабораторними показниками (добовою протеїнурією та рівнем 

Hb) проведено порівняльний аналіз, що дозволив отримати наступні результати 

(Рис.7.3 та 7.4)  
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 Рис. 7.3 Зміни показників активності процесів пероксидації та 

антиоксидантного захисту при прогресуванні ХХН у порівнянні з рівнем добової 

протеїнурії 
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Рис. 7.4 Зміни показників інтенсивності ОС при прогресуванні ХХН  

залежно від  рівня добової протеїнурії 

 

Виявлено позитивний кореляційний зв'язок між рівнями добової протеїнурії 

та  показниками МДАс (r=0,523, p<0,001), з МДАе (r=0,423, p<0,001) та з КГПс 

(r=0,417, p<0,01). Виявлено негативний кореляційний зв'язок між рівнями 

добової протеїнурії та СПАе (r=-0,716, p<0,001) та SHс (r=-0,349, p=0,005). 

Встановлено, що, інтенсивність накопичення МДА прямо корелює з рівнем 

протеїнурії, АОЄс – зворотно корелює з рівнем добової протеїнурії. Отже, 

збільшення втрати протеїнів з сечею сприяє інтенсифікації ОС, оскільки серед 
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спектру протеїнів сечі є такі, що мають антиоксидантні властивості (ТР, альбумін 

та β-макроглобуліни), і втрата їх внаслідок порушення фільтраційної функції 

нирок призводить до зниження їх в крові, і сприяє зниженню АОЄ крові. 

Виявлено слабкий негативний кореляційний зв'язок між рівнями Hb та 

показником МДАе (r=-0,318, р=0,008). Виявлений негативний кореляційний 

зв'язок між рівнями Hb та показником  МДАс (r=-0,44, p<0,001). 

Таким чином, отримані дані доводять важливу роль порушення О/А 

рівноваги як у прогресуванні ХХН, так і в розвитку ускладнень, зокрема анемії. 

Тобто, відбувається активація ОП, що сприяє генералізації мембрано-

деструктивних процесів з прогресуванням ХХН внаслідок оксидативних та 

атеросклеротичних змін у нирках, а надлишкове утворення ліпідних пероксидів - 

є цитотоксичним для нирок [331, 363].  

 Отже, виявлений позитивний кореляційний зв'язок між рівнем добової 

протеїнурії й показниками активності процесів ПОЛ та ОМП (концентрацією 

МДАс, МДАе та КГПс); негативний – між рівнями добової протеїнурії та 

показниками АОЗ (СПАе та концентрацією SHс) (для всіх р<0,05). Виявлений 

негативний кореляційний зв'язок між рівнем Hb та показниками активності 

процесів ПОЛ та ОМП (рівнями МДАс, МДАе та КГПс) й позитивний – між 

рівнями ШКФ та показниками АОЗ (СПАе та концентрацією SHс) (для всіх 

р<0,05). Це свідчить про те, що ОС є не тільки однією з ланок патогенезу ХХН, 

але й одним з механізмів її прогресування та розвитку ускладнень. 

 

7.3 Взаємозв’язок маркерів оксидативного стресу з активністю 

ангіотензинперетворювального ферменту за наявності бактеріально-

обумовленого запалення  нирок 

 

Прогресування ХХН викликає необхідність розширення досліджень, що 

характеризують нирки як ендокринний орган. Основна ендокринна функція 

нирок полягає у синтезі біологічно активних речовин, що регулюють 

артеріальний тиск. Особлива увага приділена вивченню ролі ренін-ангіотензин-
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альдостеронової системи у розвитку ОС у хворих на ХХН [245, 366]. Даний 

фрагмент роботи присвячено вивченню взаємозв’язку маркерів ОС та активності 

АПФ в крові у 28 хворих на ХХН ІІ ст (на хПН). Встановлено, що в крові 

пацієнтів з ХХН ІІ ст спостерігається підвищення активності АПФ до 

(0,662±0,038 мккат/л), що на 44% вище за показники в групі умовно-здорових 

осіб (0,456±0,048 мккат/л) (Рис. 7.5). Зміни активності АПФ реєструвалися на тлі 

зростання маркерів ОП (МДАс та КГПс), зниження СПАе, концентрації SHс, 

ТРс, дещо зниженого рівню аргініну внаслідок зростання активності iNOS. 
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Рис. 7.5. Відхилення середніх  величин О/А показників та активності АПФ у 

пацієнтів (n=28) з хПН у порівнянні з показниками у контрольній групі умовно-

здорових осіб (норма, 1 ум.од.) 

Примітки *- р<0,05 з групою умовно-здорових осіб. 

 

Тобто, зростання активності АПФ супроводжувалося зростанням 

інтенсивності ОС на тлі зниження АОЄ крові. 

Встановлено пряму залежність зростання активності АПФ в сироватці крові 

та інтенсивності ОС (див. рис. 7.5). Кореляційний аналіз підтвердив наявність 

помірного зв'язку показників активності АПФ з концентрацією SHс (r=-0,44, 

p<0,05), з СПАе (r= - 0,507, p<0,05), з iNOS (r= 0,665, p<0,01), з eNOS (r= 0,465, 
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p<0,02), з ІОСе (r= 0,352, p<0,05). Отже, зростання активності АПФ 

супроводжувалося інтенсифікацією ОП та зниженням АОЗ. 

Аналіз залежності змін маркерів ушкодження нирок встановив наявність 

слабкого кореляційного зв’язку між показниками активності АПФ та β-Гал сечі 

(r=0,335, p<0,05). Також було виявлено зворотній кореляційний зв’язок між 

активністю АПФ та рівнем СРП у сечі (r=-0,342 p<0,05). Ці зміни вказують на 

зв’язок між активністю АПФ в крові та активністю запального процесу в нирках.  

Відомо, що у розвитку нефропатій і АГ доведена патогенетична роль 

ангіотензину-II, котрий відіграє пряму роль у реалізації вазопресивних ефектів, 

зумовлюючи внутрішньоклубочкову гіпертензію та є однією з ключових 

молекул, що ініціюють ОС і запалення в судинній стінці [51, 333, 335]. 

Ангіотензин-II бере участь у запальних реакціях та посилює проліферацію 

клітин, зокрема мезангіальних клітин ниркових клубочків, сприяючи 

прогресуванню фіброзу. Як відомо, підвищення активності АПФ сприяє 

зростанню ангіотензину II, що призводить до підвищення активності ренін-

ангіотензин-альдостеронової системи та ендотелій залежних реакцій [51, 188, 

206, 440]. До того ж, під дією ангіотензину ІІ відбувається стимуляція процесів 

утворення АМК, що є причиною руйнування NO. У патофізіологічних реакціях 

нирок NO постійно синтезується в ендотеліальних клітинах ниркових судин, 

мегангіальних та епітеліальних клітинах канальців, відіграючи важливу роль в 

регуляції ниркового кровоточу, екскреторної функції нирок, 

тубулогломерулярного балансу. Дефіцит NO тісно пов’язаний зі зменшенням 

паренхіми нирок [51, 171]. Зниження рівня NO також може бути зумовлено 

пригніченням активності ниркової кортикальної NOS, зниженням eNOS та 

обмеженням біодоступності аргініну, зниженням його синтезу в нирках, 

порушенням ниркової тубулярної регенерації аргініну, його використанням 

аргіназою або АГАТ. Оскільки NO відноситься до антагоністів ангіотензину, то 

збільшення рівня ангіотензину здатне викликати і збільшення використання 

аргініну та активацію iNOS для поповнення рівня NO [21, 214, 225, 343].  
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Крім того, доведено, що ангіотензин-II впливає на синтез ядерного фактора 

транскрипції генів-кВ, котрий контролює гени цитокінів, адгезивних молекул: 

під його дією збільшується експресія прозапальних цитокінів (TФР-β), 

стимулюється окислення ліпопротеїдів низької щільності макрофагами [95, 272, 

341]. А також, NO здатен попереджати агрегацію тромбоцитів і активацію ряду 

клітин (особливо моноцитів, що трансформуються в ліпідовмісні макрофаги), 

гальмувати проліферацію гладком'язевих клітин. Інгібування АПФ сприяє 

відновленню балансу між двома вазоактивними системами: ангіотензин II й NO 

[151, 207,245, 316]. До того ж, показано, що АПФ інгібує зростання 

діметиларгініну у діалізних хворих [204]. Усі вищезгадані фізіологічні реакції на 

різних етапах сприяють інтенсифікації утворення АМК, а в умовах недостатності 

АОЗ, й до посилення ОС, що призводить до ушкодження нирок [121, 266, 386, 

426,]. 

 Отже, встановлена пряма залежність зростання активності АПФ в сироватці 

крові з інтенсивністю ОП, зниженням АОЄ крові, виразністю ОС та ступенем 

ренального ушкодження (за даними реноспецифічної ензимурії). 

 

7.4. Взаємозв’язок маркерів оксидативного стресу та артеріальної 

гіпертензії за наявності імуно-індукованого запалення нирок 

 

Розвитку АГ у пацієнтів з захворюваннями нирок включає активацію 

симпатичної нервової системи, ренін-ангіотензинової системи, затримку натрію, 

збільшення об'єму циркулюючої крові і зменшення синтезу вазодилататорних 

субстанцій [266, 328, 337]. До того ж, одними з основних чинників, що 

визначають розвиток АГ є: наявність ЦД, гіпертригліцеридемія і протеїнурія [6, 

155]. Це обумовлює певні порушення функції нирок, що активізують вазоактивні 

гормональні системи й викликають порушення екскреції натрію, що визначають 

появу АГ до істотних змін в клубочкової фільтрації. Раніше було показано, що 

міжклітинна взаємодія забезпечується цілою системою медіаторів, що локально 

впливають на елементи крові та судинну стінку. До таких медіаторів, крім 
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ангіотензин-II, відносять цитокіни та фактори росту, протеолітичні ензими, 

брадикінін, NO, ендотелін [205, 271, 294, 341, 363].  

Наступним етапом було вивчення взаємозв’язку маркерів  ОС з розвитком 

АГ та встановлено підвищення концентрації МДАс на 40% (p<0,05) та МДАе на 

18% у групі хГН з АГ у порівнянні з групою хворих з хГН (табл. 7.8).  

 

Таблиця 7.8. 

Кратне відхилення (ум.од.)  середніх величин у групі оксидантно-

антиоксидантних показників крові у хворих на хронічний гломерулонефрит 

(хГН) від середніх величин у контрольній групі  умовно-здорових осіб 

(прийняті за 1 ум. од.) залежно від наявності артеріальної гіпертензії (АГ) 

 Співвідношення показника у групі пацієнтів/контрольна група  (М±m) 

МДАс   МДАе СПАе ЦПc ТРс SHс 

хГН АГ 

n=22 3,10±0,22* 1,62±0,12* 0,62±0,11* 0,76±0,09* 0,88±0,07 0,63±0,07* 

хГН 

n=24 2,19±0,15* 1,35±0,14* 0,86±0,09 0,82±0,11* 0,88±0,08 0,72±012* 

 рАГ<0,05 рАГ<0,05 рАГ<0,05    

Примітки * р˂0,05 з умовно-здоровими особами (1 ум.од.); рАГ<0,05- поміж  

групами з АГ та без АГ 

 

Концентрація МДА у сечі в обох групах на 40% вище показників у групі 

умовно здорових осіб. Показники ЦПс, ТРс, SHс, ГПе і ГРе не відрізнялися 

поміж групами хГН та хГН з АГ. Показник СПАе у пацієнтів з хГН був на 40% 

вищим за показники у групі хГН з АГ (p<0,05). Встановлені зміни О/А балансу 

зумовили суттєве підвищення інтенсивності ОС у пацієнтів з наявністю АГ 

(табл. 7.9). Найвища інтенсивність ОС виявлена у хворих на гіпертензивній стадії 

хГН. Кореляційний аналіз підтвердив наявність зв'язку між показниками МДАс 

та SHс (r=-0,378, p<0,05), МДАс та ЦПс (r=-0,316, p<0,05). 



192 

 

Таблиця 7.9.  

Показники (М±m) оксидативного стресу залежно від наявності  артеріальної 

гіпертензії (АГ)у хворих з хронічним гломерулонефритом (хГН)  

Показник  Група умовно 

здорових осіб 

n=30 

Група хворих 

на хГН з АГ 

 n=22 

Група хворих на хГН  

n=24 

Е
р

и
тр

о
ц

и
ти

 КО, ум.од. 1,05±0,12 1,62±0,12* 1,35±0,15*, рАГ<0,05 

АОЄ,ум.од. 1,04±0,10 0,61±0,18* 0,86±0,12 

ІОС, ум.од. 1,05±0,12 2,65±0,17* 1,56±0,19*, рАГ<0,05 

С
и

р
о

в
ат

к
а 

к
р
о

в
і 

КО, ум.од. 1,01±0,12 3,10±0,32* 2,19±0,22*, рАГ<0,05 

АОЄ, 

ум.од. 

1,04±0,10 0,76±0,18* 0,81±0,20 

ІОС, ум.од. 1,01±0,12 4,08±0,25* 2,70±0,21*, рАГ<0,05 

Примітки * р˂0,05 з групою умовно-здорових осіб   

рАГ<0,05- у порівнянні груп з АГ та без АГ 

 

Активність утворення МДАе у хворих на хГН з АГ на 20% вище за середні 

величини у пацієнтів з хГН без АГ. Зниження СПАе у разі збільшення активності 

ОП може сприяти підвищенню рівня Н2О2, а за умов одночасної низької 

концентрації SHс та ЦПс й на гіперпродукцію інших АМК, збільшення продукції 

яких сприяє зниженню NO, що є фізіологічним регулятором АГ. Концентрація L-

аргініну в сироватці крові пацієнтів з хГН та АГ підвищена на 18% (до 67±1,2 

мкМ, p<0,05) у порівнянні з групою з хГН без АГ (54 ±2,4 мкМ), проте нижча за 

фізіологічну норму [90-160 мкМ]. 

Активність Агату у середньому на чверть (p<0,05) та у сечі майже на 70% 

(p<0,05) у пацієнтів з хПН і АГ вища за показники у групі хПН без АГ. 

Виявлена зворотна залежність між рівнем Мас та L-аргініном (r=-0,32, p<0,05), 

а також між рівнем сечовини й L-аргініну (r=-0,42, p<0,05), що вплинуло на 
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величини активності АГАТ у крові та активність орнітинового циклу 

сечоутворення. Відомо, що здебільшого L-аргінін використовувався аргіназою, 

що зменшує доступність його для NOS внаслідок чого зменшується рівень NO. 

Це супроводжується венозною та артеріальною вазоконстрикцією, ішемічним 

ушкодженням клубочків нирок, імунною дисфункцією та хронічним 

запаленням [58, 357, 379]. Крім того, відомо, що зі зростанням кровотіку 

активується еNOS та з L-аргініну утворюється NO, що забезпечує кровотік-

залежну вазодилатацію [95, 207, 442]. Активація ренін-ангіотензинової системи 

проявляється не тільки підвищенням артеріального тиску, а й розвитком 

проліферації та запалення [298]. Показана цінність визначення СРП разом з 

ФНПβ та ІЛ-1β у поєднанні з вивченням адгезивних властивостей, а також 

негативну кореляцію між рівнями діастолічного артеріального тиску з 

плазмовим рівнем ІЛ-6 і позитивну кореляцію між пульсовим тиском з ІЛ-6 та 

СРП [312]. Доведено, що для ХХН з АГ характерним є підвищення в крові 

СРП, ФНПβ, ІЛ-1β та зниження ІЛ-4. Це співвідноситься з думкою інших 

авторів, які довели пряму залежність прозапальних маркерів ІЛ-1β, ІЛ-1,6, 

ФНПβ, СРП з розвитком та прогресуванням ХХН та зворотну з альбумінурією, 

пов’язуючи ці зміни з ендотеліальною дисфункцією [95, 103, 307, 440, 443]. 

Ймовірно, що АГ, поглиблюючи ендотеліальну дисфункцію, сприяє 

подальшому прогресуванню запалення у хворих на ХХН. Отже, розвиток АГ у 

пацієнтів з ХХН, що супроводжується ІІЗН (хГН), сприяє інтенсифікації ОС, 

що зумовлено зниженням пулу позаклітинних антиоксидантів (SHс, ЦПс, 

аргініну) та призводить до ушкодження клітин нирок (за даними АГАТ).   

 

7.5. Взаємозв’язок маркерів оксидативного стресу зі станом 

водовидільної функції нирок та харчового статусу у хворих на хронічну 

хворобу нирок ІV- V стадії 

 

Даний фрагмент роботи присвячено вивченню зв’язку ВФН з показниками 

ОС у хворих на  ХХН. Метою даного фрагменту роботи було вивчення зв’язку 
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між інтенсивністю ОС, рівнями цитокінів у крові та станом ВФН (за величинами 

ДД) у пацієнтів ХХН IV-V ст. 

Дослідження проведено на зразках крові 96 пацієнтів з ХХН ІV-V ст, які 

були згруповані у групи залежно від величин ДД: І-ша група – ДД 1600-1000 мл, 

ІІ-га група – ДД 1000-600мл на добу; ІІІ-я група – ДД у межах 100-500мл на 

добу, IV -а група – ДД в межах 0-100 мл. Вивчення ОП в крові хворих на ХХН 

1V-V продемонструвало певну залежність від рівня ДД (табл. 7.10).  

 

Таблиця 7.10 

Показники (M±m)активності процесів ліпопероксидації та 

антиоксидантного захисту в крові хворих на ХХН  IV- V стадії залежно від 

добового діурезу  

Показ

ники 

ТР, г/л ЦП, г/л МДА, мкМ  СПА, мккат/ гНb 

Сироватка Еритроцити 

Контроль 

 

4,162±0,080 0,218± 

0,018 

119,20 ± 

35,20 

549,3 ± 

50,9 

7,622 ± 

0,341 

І група, 

n=15 

1,907±0,391
1
 0,252± 

0,007 
1
 

461,78 ± 

28,76
1
 

563,87 ± 

20,56 

4,048 ± 

0,295
1
 

ІІ група, 

n=20 

2,050±0,192
1
 0,274± 

0,016 
1
 

485,92 ± 

32,88 
1
 

569,86 ± 

27,92 

3,972 ± 

0,388 
1
 

ІІІ група, 

n=33 

1,710±0,142
1
 0,224± 

0,0144 

766,79 ± 

36,85 
1,2, 4 

719,67 ± 

23,87 
1,2, 4 

4,528 ± 

0,279 
1
 

IV група, 

n=28 

1,461±0,124
1
 0,232± 

0,0135 

653,82 ± 

34,89 
1,3,5,6

 

631,52± 

17,85 

4,516 ± 0,338 
1
 

Примітки :  вірогідна різниця з контролем – 
1
,
 
вірогідна різниця у порівнянні      

між I-ю та III-ю групами – 
2
, між I-ю та IV-ю групами – 

3
, між II-ю та III-ю 

групами – 
4
, між II-ю та IV-ю групами – 

5
, між III-ю та IV-ю групами –

6
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Так, у всіх групах пацієнтів зареєстровано вірогідне підвищення 

концентрації МДА в крові у порівнянні з контролем. Відмітимо, що у пацієнтів з 

більш вираженим зниженням ВФН (ІІІ  та ІV групи), інтенсивність ОП (за 

даними концентрації МДА) реєструвалася вірогідно більш високою у порівнянні 

з пацієнтами з менш виразним зниженням ВФН (І та  ІІ групи, р < 0,001). Майже 

аналогічну спрямованість до змін виявлено й за рівнем МДАе (найбільші 

показники у ІІІ-й групі, найменші - у І-й групі). Показник СПАе у пацієнтів з усіх 

груп вірогідно знижувався (р<0,001) у порівнянні з контролем, проте  у пацієнтів 

з ІІІ-ї та IV -ї груп він перевищував (за середніми значеннями) показники у ІІ-ї 

групи майже на 20%. Показник концентрації ТРс в усіх групах також суттєво 

знижувався (на 52-66%), проте максимальні зміни були характерні для пацієнтів 

з IV-ї групи, у яких показники ТРс були навіть знижені майже на 30% у 

порівнянні з пацієнтами з ІІ-ї групи (р<0,05). Показник концентрації ЦПс 

пацієнтів у І-ї та ІІ-ї груп був  вірогідно вищим, ніж в контрольній групі (р<0,01), 

а у ІІІ-й та IV-й групах –  в межах контрольних значень. Отже,  слід зазначити, 

що пацієнти з групи ІІІ (ДД 100-500 мл) у порівнянні з І-ю, ІІ-ю та IV-ю групами 

характеризуються вірогідним підвищенням продукції МДА в крові, СПАе (у 

порівнянні з групами І та ІІ) та зменшенням рівнів ТРс та ЦПс; а пацієнти з 

групи IV (у порівнянні з групою ІІІ) характеризуються вірогідним зменшенням 

концентрації МДА у крові, стабільними показниками СПАе, суттєвим 

зменшенням концентрації ТРс. 

Розрахунок ІОС в крові пацієнтів показав (Рис. 7.6), що найнижчі величини 

ІОС характерні для пацієнтів ІІ-ї групи, а найвищі для групи ІІІ, показники в якій 

перевищують показники у І та ІІ групах майже вдвічі (для сироватки крові, 

р<0,001) та на 12 - 15% в еритроцитах (р<0,05). Причому зауважимо, що ці зміни 

більш виразні для розрахунку ІОСс, а ІОСе - вірогідна різниця виявлено тільки у 

порівнянні  І-ї та ІІІ-ї груп.  
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Рис. 7.6  Показники інтенсивності оксидативного стресу (за ІОС) у пацієнтів 

з ХХН IV-V залежно від добового діурезу 

Примітки : * - вірогідна різниця у порівнянні з контрольною групою умовно-

здорових осіб 

 

Результати дослідження цитокінової ланки крові показали вірогідне 

підвищення проти норми концентрації ІЛ-1β (Рис. 7.7) та ФНП (Рис. 7.8) у II-IV-

й групах, між собою групи не відрізнялись (РІІ-ІІІ=0,268, РІІ-ІV =0,464, РІІI-ІV=0,695 

для ІЛ-1 та РІI-ІІI=0,545, РІI-ІV=0,651, РІІI-ІV=0,647 для ФНПβ). 

Дослідження рівнів ІЛ-17 свідчать про вірогідне їх підвищення у хворих ІІ-ї 

групи. Надалі у разі погіршення функції нирок його показники знижувалися 

(Рис. 7.9). Причому показники у ІІ-й групі вірогідно відрізнялися від величин у 

IV- й групі (р1-2=0,359, р1-3=0,030, р2-3=0,359). Показники концентрації ІЛ-23  у  

ІІ-й групі не відрізнялись від норми, тоді як у разі погіршенні функції нирок 

вірогідно підвищувались (Рис. 7.10), хоча і не відрізнялись вірогідно між собою 

(р1-2=0,262, р1-3=0,132, р2-3=0,905) 

Рівень ІЛ-18 вірогідно відрізнявся від норми у групах ІІ та IV, тоді як при 

найбільш збереженій функції нирок (більше 600 мл) різниці не виявлено (Рис. 

7.11), групи між собою також не відрізнялись (р1-2=0,535, р1-3=0,968, р2-3=0,721).  
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Var 1-2 р=0,022, 1-3 p<0,001, 1-4 р=0,05 

Рис. 7.7. Концентрація ІЛ-1 β (пг/мл) в сироватці крові у практично здорових 

осіб (Var 1, n=22), хворих  з групи ІI (Var 2, n=20), ІІI (Var 3, n=33) та ІV (Var 4, 

n=28) 

 

 

Var 1-2 р=0,003, 1-3 p<0,001, 1-4 p<0,001 

Рис. 7.8. Концентрація ФНП (пг/мл) в сироватці крові у практично здорових 

осіб (Var 1, n=22), хворих групи ІI (Var 2, n=20), групи ІІI (Var 3, n=33) та групи 

ІV (Var 4, n=28) 

 

 

Var 1-2 p=0,018, 1-3 p=0,115, 1-4 p=0,097 

Рис. 7.9 Концентрація ІЛ-17 (пг/мл) в сироватці крові у практично здорових 

осіб (Var 1, n=22), хворих групи ІI (Var 2, n=20), групи ІІI (Var 3, n=33) та групи 

ІV (Var 4, n=28) 
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Var 1-2 p=0,852,  1-3 p<0,001, 1-4 p=0,005 

Рис. 7.10 Концентрація ІЛ-23(пг/мл) в сироватці крові у практично здорових 

осіб (Var 1, n=22), хворих групи ІI (Var 2, n=20), групи ІІI (Var 3, n=33) та групи 

ІV (Var 4, n=28) 

Відомо, що ІЛ-18, впливаючи на секрецію ІФН-γ, активує клітини 

моноцитарно-макрофагальної системи, а його індуковане вивільнення може 

призвести до посилення циклу ІФН-γ/ІЛ-18, що, в свою чергу, стимулює 

моноцити/макрофаги, а посилення яких вже призводить до утворення ІЛ-18, 

котрий стимулює синтез інтерферону та модулює його функціональну активність 

[34, 443]. Знижений рівень ІЛ-18 у хворих з ХХН VД на тлі високої продукції 

ІФН-γ може бути зумовлено процедурою ГД та іншими чинниками. 

 

 

Var 1-2 p=0,232, 1-3 p<0,001, 1-4 p<0,001 

Рис. 7.11 Концентрація ІЛ-18 (пг/л у сироватці крові практично здорових 

осіб ((Var 1, n=22), хворих групи ІI (Var 2, n=20), групи ІІI (Var 3, n=33) та групи 

ІV (Var 4, n=28) 

 

У хворих групи ІІ виявлено кореляційний зв’язок між рівнями ФНПα та ІЛ-

1β (р=0,02), ФНПα та ІЛ-18 (p=0,007), а також ІЛ-17 та ІЛ-23 (p=0,015); для 

хворих інших груп показаний вірогідний зв’язок між рівнями ІЛ-17 та ІЛ-18 при 



199 

 

ДД  100-500 мл (р=0,002). Таким чином, у крові хворих з ХХН VД ст виявлено 

підвищені концентрації ІЛ-1β, ІЛ-23, ФНПα, ІЛ-17, що свідчить про активацію 

клітин моноцитарно-макрофагальної ланки і Т-хелперів 17; підвищені рівні ІЛ-1β 

та ФНПα залишаються незалежно від ВФН, а середній рівень ІЛ-17 підвищений 

тільки у групі з ДД понад 500 мл. Якщо ДД 500 мл і менше, то функціональна 

активність клітин по продукції ІЛ-17 знижується до нормальних рівнів; ІЛ-18 - 

знижується, а ІЛ-23 – підвищується у порівнянні з нормою. Такі рівні 

прозапальних цитокінів можуть не тільки ініціювати, але і підтримувати процес 

хронічного запалення, бути додатковим фактором розвитку апоптозу клітин [190, 

307]. Отже, високий рівень продукції МДА в крові пацієнтів відбиває 

інтенсивність ОП та різний ступінь неспроможності системи АОЗ компенсувати 

їх гіперпродукцію у міру прогресування запального процесу в нирках [45, 84, 

268, 415]. Причиною виникнення ОС є зростання продукції АМК при 

метаболізмі фізіологічно активних речовин, зокрема, еритропоетину, реніну, 

простагландинів, брадикінінів, тромбоксану, що також тісно пов’язано з 

фізіологічними функціями нирок (екскреторною, метаболічною, ендокринною та 

ВФН). ВФН охоплює: фільтрацію, проксимальну реабсорбцію, дистальну 

реабсорбцію та осмотичне концентрування сечі. На процес реабсорбції, як 

відомо, впливають система ренін-ангіотензин, антидіуретичний гормон, що 

також тісно пов’язані з продукцією АМК [84, 460] Отже, фізіологічні функції 

нирки, що пов’язані з регуляцією водного балансу, осмотичного тиску, 

утворенням фізіологічно активних речовин, участю у обміні ліпідів, протеїнів, 

вуглеводів впливають на продукцію АМК, проте, за умови відповідного АОЗ ця 

продукція знаходиться під фізіологічним контролем, а у разі недостатності АОЗ 

в крові накопичуються продукти пероксидації та розвивається ОС. Дисбаланс 

між процесами утворення та нейтралізації продукції оксидації, що залежить від 

величин ДД та від ступеня порушення чи збереження ВФН. Поряд з цим, у 

хворих  виявлено високі рівні прозапальних цитокінів (ІЛ-1β, ІЛ-17, ІЛ-23), проте 

зниження ДД не впливає на продукцію ІЛ-1β, ФНПα, а сприяє стимуляції клітин, 

що секретують ІЛ-23, та зниженню резервних можливостей Т-хелперів 17. 
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Іншим із найважливіших ускладнень ХХН Vст є виникнення 

атеросклеротичних змін в епітелії судин, а атеросклероз, у свою чергу, 

розглядається як наслідок О/А порушень [34, 322, 328, 442]. Процеси атерогенезу 

тісно пов’язані з процесами порушення ліпідного обміну, активацією процесів 

ПОЛ, toll-подібними рецепторами [40, 213, 328, 433, 462]. Враховуючи, що в 

розвитку атеросклеротичних змін важливу роль відіграє ХС пацієнта, і те, що 

ПОЛ є однією із ланок патогенезу прогресування ХХН було досліджено вплив 

ХС на особливості змін О/А балансу крові та розвиток ОС у пацієнтів з ХХН 

Vст, які лікувалися ГД. Оцінка ХС проводилася згідно з Практичними 

рекомендаціями DOQI (Clinical Practice Guidelines for Nutrition in Chronic Renal 

Failure on maintenance Dialysis) [342]. Усіх обстежених пацієнтів розподілили на 

групи залежно від їх ХС: група І – 48 осіб з нормальним ХС, група ІІ –  14 осіб зі 

зменшеним ХС, група ІІІ –34 особи з надмірним ХС.  

Проаналізувавши отримані результати залежно від ХС пацієнтів (табл. 7.11), 

встановлено, що у разі зниженого ХС у пацієнтів ІІ-ї та надмірного у пацієнтів 

ІІІ-ї групи в крові зростала концентрація МДАс (на 30-40%) у порівнянні з 

групою хворих з нормальним ХС (група І). Також встановлено, що знижений ХС 

супроводжується більш низькі величини показників концентрації ТРс та СПАе, 

ніж у групах з нормальним та надмірним ХС. Слід зазначити, що у хворих з 

нормальним ХС концентрація ЦПс на 20% перевищувала величини у здорових 

осіб та на 17-20% -у хворих з надмірним чи зменшеним ХС; концентрація SHс 

знижувалася у всіх групах пацієнтів, проте найнижчі показники – у групі зі 

зниженим ХС (див. табл. 7.11). Встановлено (Рис. 7.12), що максимальні 

величини ІОСс характерні для пацієнтів зі зменшеним ХС: ІОС в групі ІІ 

перевищував аналогічні показники у групі І на 47% (переважно внаслідок 

зростання активності ПОЛ та зниження показників АОЗ у порівнянні з 

пацієнтами з нормальним ХС) та групі ІІІ на 33% (внаслідок зростання 

активності ПОЛ та деяких показників АОЗ у порівнянні з пацієнтами зі 

зменшеним ХС). Отже, як при зменшеному, так і при надмірному ХС 

активізуються процеси ПОЛ, проте у хворих зі зменшеним ХС ці зміни 
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Таблиця 7.11 

Зміни показників АОЗ крові та активності процесів ПОЛ у хворих, які 

лікувалися програмним ГД, залежно від ХС  (М±m) 

Групи Концентрація у сироватці крові  Концентрація в 

еритроцитах 

ТР  

г/л 

ЦП 

 г/л 

SH 

мМ 

МДА  

мкМ 

СПА 

мккат/г Нb 

МДА  

мкМ 

Контроль 

n=30 

4,162  ± 

0,080 

0,218 ± 

0,010
1
 

2,218 ± 

0,018 

119,20± 

35,2 

7,618 ± 

0,342 

549,30±

50,92 

І (n =48) 1,922 ± 

0,348 

0,260 ± 

0,009
1
 

1,816 ± 

0,027
1
 

558,59 ± 

34,66 
1
 

4,685 ± 

0,182
1
 

569,05±

30,98 

ІІ  (n=14) 1,679 ± 

0,385 

0,208 ± 

0,008
2
 

1,677 ± 

0,056
1
 

752,55± 

75,79
2
 

3,967 ± 

0,656
1
 

733,03±

47,85 
1,2

 

ІІІ (n=34) 2,076 ± 

0,392 
1
 

0,249 ± 

0,008
4
 

1,918 ± 

0,038
1,4

 

723,72 ± 

47,68
1
,
3
 

5,217 ± 

0,029 
1,4

 

730,09±

27,02
1,3

 

Примітки :  вірогідна різниця у порівнянні з контролем – 
1
, вірогідна різниця 

у порівнянні між І-ю та ІІ-ю групами – 
2
,                                                                               

між І-ю та ІІІ-ю групами – 
3
,    між ІІ-ю та ІІІ-ю групами –

 4
, 

 

відбуваються на тлі найнижчих величин показників АОЗ, а у хворих з надмірним 

ХС – на тлі їх деякого зростання (зокрема показник СПАе) у порівнянні з 

середніми величинами для хворих з ХХН VД ст. Серед причин цих змін є 

підвищення катаболізму протеїнів внаслідок уремічної інтоксикації, обмеження 

їх надходження до організму хворого, пошкодження енергетичного метаболізму 

в клітинах та негативний енергетичний баланс, протеїнурія і катаболічна дія 

процедур ГД [34, 133].  Також, у хворих ХХН VД ст виявлено високий рівень 

прозапальних цитокінів ІЛ-1β та ФНПα, що свідчить про високу активність 

моноцитарно-макрофагальної системи. 
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Рис 7. 12 Показники інтенсивності оксидативного стресу  (за ІОС) у 

пацієнтів, які лікуються гемодіалізом, залежно від їх харчового статусу  

 

Проаналізувавши їх залежно від ХС, встановлено, що найбільш високі 

концентрації ІЛ-1β у пацієнтів ІІІ групи з надмірним ХС (154,9 ± 17 пг/мл) проти 

показань у групі з нормальним ХС (106,3±13,0 пг/мл, р=0,031). Різниця з ІІ 

групою була невірогідною. Концентрація ФНПα у групах не відрізнялася. Таким 

чином, у хворих ХХН VД ст виявлено вірогідне підвищення прозапальних 

цитокінів ІЛ-1β та ФНПα. Отже, як при зменшеному, так і при надмірному ХС 

активізуються процеси ПОЛ, проте у хворих зі зменшеним ХС ці зміни 

відбуваються на тлі найнижчих величин показників АОЗ, а у хворих з надмірним 

ХС, навпаки, – на тлі їх деякого зростання (зокрема показник СПАе) у 

порівнянні з середніми величинами для хворих з ХХН VД ст. Зміни  рівнів ІЛ-1β 

залежали від ХС хворого. 

Таким чином, виходячи з отриманих результатів можна зробити наступні 

висновки :  

1. Прогресування ХХН супроводжується вірогідним (р<0,001) збільшенням 

концентрацій МДАс, МДАе та КГПс і зменшенням SHс, ТРс та СПАе, що 

сприяло зростанню інтенсивності ОС (за показниками ІОСс та ІОСе) та 

корелювало зі стадією ХХН та величинами ШКФ: виявлено негативний 
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кореляційний зв'язок між рівнем ШКФ та активністю процесів ПОЛ та ОМП (за 

рівнями МДАс, МДАе та КГПс) і позитивний – між рівнями ШКФ та 

показниками АОЗ (СПАе та SHс).  

2. Виявлена позитивна кореляційна залежність між рівнями ІЛ-1β та ІФН-γ, 

що підтверджує односпрямованість дії цих цитокінів в патогенезі ХХН, та 

негативна – між рівнями ІЛ-10 з ІФН-γ і з ІЛ-1β. Встановлений вірогідний зв'язок 

рівнів МДАс та SHс з ІФН-γ та ІЛ-1β у хворих на ХХН - свідчить про 

синергуючу дію продуктів ПОЛ і прозапальних цитокінів на розвиток ХХН. 

3. Встановлено, що найвища активність ОП, найнижча компенсаторна 

спроможність АОС до захисту і, як наслідок, найсуттєвіша інтенсифікація ОС 

характерні для пацієнтів з гломерулярною патологією, що зумовлено активністю 

ІІЗН та ураженням клубочків, канальців та інтерстицію нирок, підвищеним 

утворенням АМК та оксидативним ураженням клітин нирок, поряд зі  втратою 

антиоксидантних протеїнів з сечею. 

4. Встановлено, що інтенсивність накопичення МДА прямо, а АОЄс – 

зворотно корелюють з рівнем протеїнурії. Виявлено позитивний кореляційний 

зв'язок між рівнем добової протеїнурії та рівнями МДАс, МДАе та КГПс; і 

негативний – між рівнями добової протеїнурії та показниками СПАе й SHс.  

5. Встановлено пряму залежність зростання активності АПФ в сироватці 

крові пацієнтів з хронічним БОЗН з інтенсивністю ОС та ступенем специфічної 

ензимурії.  

6. Доведено, що розвиток АГ за наявності хронічного ІІЗН сприяє 

інтенсифікації ОС, що зумовлено зниженням пулу позаклітинних антиоксидантів 

(ЦП, ТР, SHс, аргінін). Кореляційний аналіз підтвердив наявність зв'язку між 

рівнем МДАс та ЦПс (r=-0,316, p<0,05) та розвитком АГ, що супроводжується 

зниженням концентрації аргініну в крові. Виявлена зворотна залежність між 

рівнем МДАс та аргініном (r=-0,32, p<0,05). 

7. Показано, що інтенсивність накопичення продуктів ПОЛ в крові та 

відповідь системи АОЗ залежать від величин ДД та від стану ВФН нирок. 

Прогресування ХХН та падіння ВФН заглиблює цей дисбаланс, що загалом і 
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призводить до подальшого виснаження АОЗ. Зниження ДД не впливає на 

продукцію ІЛ-1β, ФНПα, проте сприяє стимуляції клітин, що секретують ІЛ-23, 

та зниженню резервних можливостей Т-хелперів 17. 

8. Встановлено, що інтенсивність ОС залежить від ХС пацієнта: у разі 

зменшеного ХС активація ПОЛ відбувається на тлі найнижчих величин 

показників АОЗ, а у хворих з надмірним ХС на тлі їх деякого зростання (зокрема 

показник СПАе) та рівня ІЛ-1β у порівнянні з середніми величинами для хворих 

з ХХН VД ст, що є наслідком підвищення катаболізму протеїнів внаслідок 

уремічної інтоксикації та протеїнурією.  

9. Виявлені зміни О/А балансу та розвиток ОС  може бути як однією з ланок 

патогенезу ХХН, так і одним з ймовірних механізмів її прогресування та 

розвитку ускладнень. 
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РОЗДІЛ 8 

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ВИВЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ 

ЗАСТОСУВАННЯ АНТИОКСИДАНТНИХ СПОЛУК ПРИ 

МОДЕЛЮВАННІ IN VITRO ПРОЦЕСІВ ОКСИДАЦІЇ ПРОТЕЇНІВ ТА 

ЛІПІДІВ 

 

На сьогодні актуальними є дослідження по вивченню ефективності 

антиоксидантів, особливо на моделях in vitro з урахуванням порушень АОЗ чи 

шляхом блокування пускових процесів, що ініціюють оксидативні реакції при 

захворюваннях. Це дозволить оптимально підібрати антиоксидантні сполуки з 

урахуванням особливостей порушення АОЗ та компенсації недостатніх ланцюгів 

захисту. 

Пріоритетним є також напрямок щодо прогнозування in vitro ефективності 

лікарського засобу з урахуванням особливостей інтенсифікації ОП за даної 

патології чи за індивідуальним обстеженням пацієнта. На сьогодні активно 

розробляються та впроваджуються в практику різні модельні системи ПОЛ за 

допомогою яких можливо виявити наявність антиоксидантних властивостей у 

хімічних сполук, а також вивчити механізм і дію цих сполук при різних умовах 

активації процесів ПОЛ.  

Більшість моделей ПОЛ передбачає стимуляцію цих процесів шляхом 

внесення сполук, здебільшого FeSO4 та CuSO4, оскільки без іонів заліза та міді 

неможливе НЕО ліпідів і протеїнів, та внесення антиоксидантної сполук, що 

досліджувалися [28, 29, 38, 90, 396]. Найчастіше використовується модельна 

система з застосуванням суспензії мітохондрій з додаванням антиоксидантної 

сполуки й ініціацією процесів ПОЛ розчином FeSO4. [29, 38], описані 

антиоксидантні ефекти мексидолу та кудесану на моделях залізоіндукованого 

ПОЛ in vitro у гомогенатах мозкової тканини щурів [185]. 

 Уніфікованою методикою проведення експерименту за різних умов є 

методика визначення концентрації карбонільних сполук плазми крові з 

використанням ДФНГ та з моделюванням МІОП зі застосуванням середовища 
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Фентона та ініціацією процесів  шляхом додавання 1мМ розчину FeSO4 [90]. 

Використовуючи дану модель описано здатність тіаміну, рибофлавіну, 

піридоксалю впливати на активність процесів ОМП [111]. Досліджено ступень 

спонтанного та метал-індукованого окисно-модифікованого ушкодження 

актоміозину, отриманого зі скелетних м’язів кроля, під дією ультразвуку [39], 

іншими авторами проведено порівняння модифікуючої дії біоактивних альдегідів 

(продуктів ОС) на препаратах альбуміну людини та показана роль альдегідів у 

модифікаціях протеїнів у разі розвитку карбонільного стресу [77]. 

Описано різноманітні методики захисту протеїнів від оксидативного 

ушкодження. Так, овальбумін, що був оброблений метилгліоксалем 

(піровиноградним альдегідом) використовували для індукції формування  КГП. 

Потім визначали ефект інкубації модифікованого протеїну з карнозином на 

реакційну здатність КГП. Встановлено, що карнозин здатен захищати протеїни 

від неензимного глікування та його наслідків зшивок протеїнів та показано, що 

карнозин здатний реагувати з низькомолекулярними альдегідами та кетонами, 

такими як МДА, метилгліоксаль, ацетальдегід. До того ж, β-аланіл-гістидин 

взаємодіє з карбонільними протеїнами та виявляє антивікову дію на клітинному 

рівні, що пов’язано з його здатністю видаляти АМК та азот, хелатувати іони 

цинку та міді [297]. Для in vitro моделі також використовували Hb, 

модифікований 4-гідроксі-транс-2-ноненалем та підтвердили здатність едаварона 

видаляти продукти ПОЛ і продемонстрували, що едаварон здатен потужно 

гасити α- і β-ненасичені альдегіди та інгібувати карбонілювання Hb [310]. 

Досліджено мембрано-стабілізуючу дію ліпосом з різними антиоксидантними 

препаратами на моделі осмотичного гемолізу еритроцитів і за ступенем їх лізису 

оцінювали їх ефект [131]. Запропоновано методику визначення тіол-

дисульфідного коефіцієнта крові в умовах інкубації з лікарським засобами для 

визначення in vitro прогностичної ефективності та клінічного ефекту препаратів 

на етапі до призначення пацієнтам [137]. Отже, проаналізувавши дані літератури 

підсумовуємо, що одними з найпоширеніших моделей для вивчення ОП є методи 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/7664889?ordinalpos=29&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DefaultReportPanel.Pubmed_RVDocSum
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/7664889?ordinalpos=29&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DefaultReportPanel.Pubmed_RVDocSum
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з моделювання шляхів ПОЛ та МІОП, де як ініціатори вільнорадикальних 

реакцій використовуються Fe
2+

 та як антиоксиданти - аскорбат, ТФ, НАДФН.  

На даному етапі роботи було використано метод моделювання in vitro з 

використанням зразків плазми та еритроцитів [28] у модифікації. В роботі 

використовували зразки крові умовно-здорових осіб (група 1) та хворих з БОЗН 

(хПН, 2-га група), ІІЗН (хГН,3-я група) та хворих з хронічним запаленням, які 

лікувалися ГД (4-та група, ХХНVД). Попередньо в зразках крові цих хворих 

досліджували активність процесів ПОЛ, ОМП та маркери АОЗ. З урахуванням 

порушень О/А балансу зразки крові використовували під час експерименту in 

vitro. В результаті проведених досліджень були сформовані групи з урахуванням 

діагнозу та особливостей порушень О/А балансу. Підбір концентрацій 

антиоксидантних сполук був емпіричним з урахуванням доз в інструкціях по їх 

застосуванню та описаних в літературі концентрацій. В ході експерименту 

використовували хімічні речовини: ТФ «Serva», L-аргінін гідрохлорид, 

відновлений ГЛ та ТР «Fluka». Результати наведені при виявленому 

максимальному позитивному ефекті. 

 З результатів експериментального дослідження випливає, що у разі 

моделювання in vitro спонтанної оксидації внесення 3 мМ L-аргініну до зразків 

крові (без використання індуктора окиснення) стимулювало зниження у 4-й групі 

КГПс на 26% (pдо/стим <0,05), а  у групах 3 (хГН) та 4 (ХХН VД) - МДАс на 22% та 

16% (pдо/стим <0,05 ) та МДАе 11% та 18% (pдо/стим <0,05) у порівнянні з рівнем при 

стимуляції без додавання аргініну (табл. 8.1). Моделювання Fe
2+-

індукованого 

окиснення показало, що у пацієнтів з 2-ї групи (хПН) при використанні L-

аргініну  вірогідно змінюється лише рівень продукції МДАе на 13% (pдо/стим < 

0,05). При використанні більш сильного окисного середовища ІІ для ініціації in 

vitro ПОЛ і ОМП внесення до реакційної суміші L-аргініну у 1-й та 2-й групах 

суттєво зменшувало продукцію КГПс на 35,7% та 37,3% (pдо/стим <0,02) та  МДАс 

на 27% (pдо/стим <0,05) лише у 2-й групі. У хворих з 3-ї групи (хГН) внесення L-

аргініну до реакційної суміші при in vitro стимуляції Fe
2+-

залежних процесів 

оксидації сприяло зниженню концентрації КГПс



210 

 

Таблиця 8.1.     

 Вплив in vitro аргініну на показники активності ПОЛ та ОМП (М±m)  

 Концентрація КГПс, мкМ Концентрація МДАс, мкМ Концентрація МДАе, мкМ 

Здорові 

особи 

n=15 

хПН   

 

n=20 

хГН 

 

n=12 

ХХН

VД 

n=22 

Здорові 

особи 

n=15 

хПН   

 

n=20 

хГН 

 

n=12 

ХХН

VД 

n=22 

Здорові 

особи 

n=15 

хПН   

 

n=20 

хГН 

 

n=12 

ХХН

VД 

n=22 

Стимуляція 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Спонтанна 1,09± 

0,10 

1,72± 

0,12 

 2,37±

0,17 

119±35 272±12 338±

18 

458±

32 

545±32 632±

28 

733±

24 

650±

24 

Спонтанна +L-

аргінін 

0,89± 

0,1 

1,42± 

0,17 

1,88±

0,21 

1,91± 

0,15 

92±22 202±37 262±

17 

388±

24 

512± 

22 

574±

22 

657±

21 

532±

34 

Металінду 

Кована 

1,23± 

0, 11 

2,28± 

0,16 

3,12±

0,24 

3,02± 

0,24 

172±27 352± 

27 

422±

21 

502± 

45 

612± 

30 

763±

23 

884±

25 

722±

20 

Металіндукова

на +L- аргінін 

1,07± 

0,09 

1,74± 

0,28 

2,57± 

0,13 

2,54± 

0,18 

152±29 298± 

28 

360±

18 

422±

27 

575±22 667±

19 

618±

37 

611±

23 

Металіндукова

на (Фентона) 

1,75± 

0,16 

3,97± 

0,19 

6,02± 

0, 15 

5,88± 

0,16 

279±43 480±22 

 

528± 

21 

712±

34 

- - - - 

Металіндукова

на (Фентона) 

+L аргінін 

1,13± 

0,09 

2,49± 

0,105 

3,82± 

0, 21 

3,92± 

0,16 

218±32 353±38 388± 

34 

588±

37 

- - - - 
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на 18% (pдо/стим <0,05 ), МДАс на 15% (pдо/стим <0,05) та МДАе на 30% (pдо/стим 

<0,01). Використання більш сильного окисного середовища ІІ мало більш 

суттєвий антиоксидантний ефект цих хворих: продукція КГПс знижувалася  на 

36% (pдо/стим <0,01) та МДАе - на 27% (pдо/стим <0,05 ). 

 Для 4-ї групи (ХХН VД) внесення до зразків крові L-аргініну в умовах 

стимуляції in vitro процесів Fe
2+

індукованої 
 
оксидації показало зниження рівня 

МДАе на 15% (pдо/стим <0,05) у порівнянні зі рівнем стимуляції без застосування 

аргініну. Використання більш потужної окисної суміші сприяло підвищенню 

продукції КГПс і МДАс, проте внесення до реакційних проб L-аргініну 

викликало зниження  рівня утворення КГПс на 33% (pдо/стим <0,02)  та  МДАс на 

17% (pдо/стим <0,05). Підсумовуючи вплив L-аргініну на показники спонтанного та 

стимульованого утворення КГПс, МДАс та МДАе, можна сказати, що найбільш 

ефективне блокування процесів ПОЛ та ОМП L-аргініном при моделюванні in 

vitro цих процесів відмічено у пацієнтів 3-ї групи (хГН), та 4-ї (ХХН VД ст) груп 

для яких характерно наявність ІІЗН, гломерулярних ушкоджень  нирок та 

дисфункція ендотелію.  

 Судячи з результатів, що описані табл. 4.1 та 7.1, для хворих хГН та ХХН 

VД характерно зростання продукції МДАс, МДАе та КГПс, що на тлі зниження 

концентрації ЦПс та ТРс, активності СПАе, ГП е та ГРе (зниження 

антипероксидного захисту) та пулу тіолових сполук. Внаслідок чого при 

стимуляції in vitro процесів Fe
2+

індукованої
 

оксидації, протеїни та ліпіди 

піддаються суттєвішому окисленню з утворенням КГП та МДА, що спричинено 

недостатнім АОЗ, і перш за все зумовлено низьким рівнем ЦПс, а використання 

більш потужного окисника при недостатності ще й антипероксидного захисту 

призводить до більш виразної активації ОП. У пацієнтів 3-ї  та 4-ї груп (з хПН та 

ХХН VД ст) рівні ЦПс майже в межах фізіологічної норми, тому і  Fe
2+-

залежна 

стимуляція не була досить вираженою та частково блокувалася. Проте необхідно 

зауважити, що використання більш потужного окисника та моделювання 

ситуації з підвищеним рівнем Fe
2+

 та Н2О2 сприяло більш виразному АО ефекту 

L-аргініну до протеїнів та ліпідів сироватки крові. 
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 Використання L-аргініну, фармакологічні ефекти якого пов’язані з 

конвертацією молекули NO, сприяє частковому блокуванню окисних реакцій і 

зниженню утворення продуктів. Відомо, що NO в організмі бере участь в 

імунологічних та нейрорегуляторних реакціях, є необхідним попередником для 

синтезу протеїнів та є субстратом для NOS, активується під дією ендотоксинів та 

прозапальних цитокінів. Внесення до інкубаційного середовища L-аргініну, що є 

субстратом для NOS, сприяє її активації, зокрема, в еритроцитах та підвищенню 

рівня NO в реакційному середовищі, і це частково блокує стимульовані реакції 

оксидації як при спонтанній, так і при індукованій оксидації. Екстраполюючи 

дані експерименту на можливе клінічне застосування препаратів L-аргініну з 

метою блокування процесів індукованої оксидації, вони можуть бути  

найефективнішими антиоксидантами при зниженому пулі тіолових сполук та 

недостатності NO, а також при пролонгованому ОС. 

Наступним етапом експерименту було вивчення впливу ГЛ на активність 

процесів спонтанної та стимульованої оксидації. Аналіз результатів 

продемонстрував, що при моделюванні in vitro ОП в зразках крові підвищувалося 

спонтанне утворення КГПс, МДАс та МДАе (табл. 8.2). Внесення до дослідних 

проб 0,2 мл 5 мМ ГЛ сприяло частковому блокуванню в умовах in vitro реакцій 

оксидації та зниженню утворення карбонільних похідних та ТБК-продуктів. 

За умов моделювання in vitro процесів стимульованого Fe
2+

залежного
 
НЕО 

встановлено суттєве підвищення продукції КГПс, МДАс і МДАе, а внесення до 

дослідних зразків крові ГЛ викликало зниження концентрації продуктів у 

порівнянні з величинами стимульованого рівня без внесення ГЛ. Так, у 2-й 

дослідній групі (хПН) внесення до інкубаційного середовища ГЛ впливало лише 

на зменшення утворення in vitro рівня МДАс на 29% (pдо/стим <0,02). 

Використання більш сильного окисного середовища (ІІ) сприяло більш 

виразному ефекту ГЛ: зниженню концентрації КГПс на 38% (pдо/стим <0,02), 

МДАс на 16% (pдо/стим <0,05 ) у цій групі у порівнянні з рівнем при стимуляції.  
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Таблиця 8.2  

Моделювання in vitro процесів ПОЛ та ОМП і інгібування глутатіоном у пацієнтів з ХХН (М±m) 

Режими 

стимуляції 

Групи Концентрація КГПс, мкМ Концентрація МДАс, мкМ Концентрація МДАе, мкМ 

Здорові 

особи 

n=15 

хПН 

 

n=18 

хГН 

 

n=12 

ХХН 

VД 

n=20 

Здорові 

особи 

n=30 

хПН 

 

n=18 

хГН 

 

n=12 

ХХН

VД 

n=20 

Здорові 

особи 

n=15 

хПН 

 

n=18 

хГН 

 

n=12 

ХХН

VД 

n=20 

Стимуляція 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Спонтанна 1,09± 

0,10 

1,76± 

0,23 

2,31±

0,19 

2,56± 

0,17 

119±35 269±11 291±13 450±

39 

549± 

21 

626±2

4 

709±2

1 

674±

22 

Спонтанна 

Глутатіон 

0,99± 

0,11 

1,64± 

0,19 

1,72±

0,17 

1,99± 

0,17 

94±39 192±39 236±19 368±

29 

522± 

22 

562±2

4 

612±2

3 

592±

21 

Антиоксидантний 

ефект % 

16,8 6,8 25,5 22,3 21 28,6 18,6 18,2 4,9 10,2 13,7 12,1 

Металіндукована 

(І) 

1,23± 

0, 11 

2,22± 

0,17 

3,12±

0,24 

3,22± 

0,17 

172±27 359± 

28 

392±24 570± 

42 

712± 

32 

756±2

7 

893±2

1 

757±

18 

Металіндукована  

(І) +Глутатіон 

1,19± 

0,11 

2,14± 

0,108 

2,77± 

0,13 

2,74± 

0,17 

166±39 302± 

36 

362±19 426±

32 

625± 

22 

677±2

5 

709±2

1 

604±

22 
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Стимуляція 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Антиоксидантний 

 ефект % 

3,2 3,6 11,2 14,9 3,4 15,8 7,6 25,26 12,2 10,4 20,6 20,2 

Стимуляція 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Металіндукована 

(ІІ) 

1,75± 

0,16 

3,66± 

0,21 

6,02± 

0, 15 

5,92± 

0,17 

279±43 480±22 

 

528± 

21 

810±

39 

- - - - 

Металіндукована 

(ІІ) +Глутатіон 

1,59± 

0,12 

2,29± 

0,105 

4,12± 

0, 12 

3,86± 

0,17 

222±41 352±33 444± 

31 

572±

35 

- - - - 

Антиоксидантний 

 ефект % 

9,1 40,8 31,6 34,8 20,4 26,7 15,9 29,4     
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У хворих 3-ї групи (хГН) застосування ГЛ викликало зниження 

спонтанного рівня КГПс на 26% (pдо/стим <0,05), МДАс на 19% (pдо/стим <0,05) та 

МДАе на 14% (pдо/стим <0,05), а додавання до реакційного середовища ГЛ 

впливало на зменшення продукції МДАе на 21% (pдо/стим <0,05) у порівнянні з 

рівнем при стимуляції. Внесення ГЛ до дослідних проб при моделюванні in vitro 

ОП зі застосуванням більш потужного окисного середовища викликало 

зменшення в них концентрації КГПс на 32% (pдо/стим<0,02), МДАс на 27% (pдо/стим 

<0,02) та  більш потужний антиоксидантний ефект ГЛ.  

У 4-й дослідній групі (пацієнти з ХХН VД ст) внесення ГЛ до дослідних 

проб при спонтанному in vitro окисленні сприяло зниженню рівня КГПс на 23% 

(pдо/стим <0,05), МДАс на 18% (pдо/стим <0,05) та МДАе на 12% (pдо/стим <0,05). 

Додавання ГЛ до проб при стимуляції Fe
2+

залежних ОП викликало вірогідні 

зміни лише МДАс на 26% (pдо/стим <0,05) та МДАе на 20% (pдо/стим <0,05). При 

використанні більш потужного оксидантного середовища внесення ГЛ блокувало 

утворення КГПс на 35% (pдо/стим <0,02) та МДАе на 29% (pдо/стим <0,05) у 

порівнянні з стимуляційним рівнем.  

Таким чином, можна сказати, що використання ГЛ in vitro сприяло 

зниженню спонтанного рівня КГП та МДА, особливо виразно у пацієнтів з хГН 

та ХХНVД. Антиоксидантний ефект ГЛ проявлявся у пригніченні in vitro ОП та 

виявлена тенденція: в усіх групах хворих цей ефект був більшим у разі 

використання більш потужної окисної моделі. Реалізація антиоксидантного 

ефекту за цих умов можлива як шляхом поповнення пулу тіолових 

антиоксидантних сполук (до яких належить ГЛ), так і шляхом стимуляції 

активності ГП та ГР, активність яких у більшості пацієнтів знижена, особливо у 

пацієнтів з хГН та ХХН VД ст. Ймовірно з цим і пов’язаний ефект застосування 

ГЛ з метою блокування ОП у таких групах пацієнтів. У разі недостатності SHс 

внесення ГЛ сприяло поповненню балансу SH і частковому зниженню окислених 

груп. Використання більш потужних оксидантів (одночасне застосування Fe
2+

та 

Н2О2) сприяє більшому ушкодженню протеїнів та ліпідів у дослідних зразках 

крові, проте і більш виразному ефекту ГЛ у разі моделювання in vitro. 
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Екстраполюючи дані експерименту на можливе клінічне застосування 

препаратів, що містять ГЛ у відновленій формі, найефективнішим буде 

використання таких препаратів при станах, що зумовлені низьким рівнем SH та 

низькою активністю ГП, й при тривалому перебігу захворювання або хронічному 

пролонгованому ОС, що супроводжується дефіцитом ГЛ.  

Наступним етапом експерименту було вивчення можливостей  

антиоксидантного ефекту хімічного препарату ТР. Проаналізувавши дані 

використання ТР при моделювання in vitro процесів оксидації було виявлено 

(табл. 8.3.), що внесення 0,2 мл 0,4% розчину ТР до дослідних зразків крові 

сприяло частковому зниженню спонтанної продукції МДАс на 18% (pдо/стим <0,05) 

у 2-й групі (з хПН)  та КГПс на 24% (pдо/стим <0,05) і  МДАс  на 26% (pдо/стим <0,05) 

у 4-й групі (з ХХН VД ст). Застосування ТР при моделях in vitro 

Fe
2+

стимульованого НЕО  сприяло пригніченню утворення надмірної продукції  

лише МДАс (pдо/стим <0,05) у 2-й  та 4-й групах (пацієнтів з хПН та ХХНVД). 

Використання ТР в моделях з застосуванням більш потужного оксиданта 

сприяло зниженню утворення КГПс на 20% (pдо/стим < 0,05), МДАс на 23% (pдо/стим 

< 0,05) у 4-й групі (хворих на ХХН VД ст) та МДАс на 18% (pдо/стим < 0,05) у 2-й 

групі (хПН). Неефективним було застосування in vitro ТР у 3-й групі (при хГН), 

що може бути зумовлено досить низькими рівнями ЦПс у таких хворих, а 

оскільки ТР зв’язує Fe
3+

, то недостатнє утворення Fe
3+ 

внаслідок низької 

функціональної активності ЦПс не дає можливості насичуватися ТР залізом та 

проявляти антиоксидантну активність даного протеїну плазми. У 2-й та4-й 

дослідних групах (пацієнтів з хПН та ХХНVД) рівні ЦПс знаходилися в межах 

фізіологічної норми, що сприяло необхідній достатній активності системи 

редукції заліза і потенціювало антиоксидантний ефект ТР на in vitro моделях ОП. 

Отже, ймовірніше за все, ефективними для застосуванням препаратів, до складу 

яких входить ТР, є стани, що характеризуються його функціональною 

недостатністю та супроводжуються  нормальним або підвищеним рівнем ЦПс в 

крові. 
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Таблиця 8.3. 

Вплив ТР  in vitro при моделюванні оксидативних реакцій у пацієнтів з хронічною хворобою нирок (М±m) 

Режими 

стимуляції 

Групи Концентрація КГПс, мкМ Концентрація МДАс, мкМ 

Здорові 

особи 

n=30 

хПН 

 

n=16 

хГН 

 

n=10 

ХХНVД 

n=22 

Здорові 

особи 

n=30 

хПН 

 

n=16 

хГН 

 

n=10 

ХХНVД 

n=22 

Стимуляція 1 2 3 4 1 2 3 4 

Спонтанна 1,09±0,10 1,94±0,21 2,49±0,21 2,36±0,19 119±35 312±11 331±19 478±31 

Спонтанна +ТР 0,93±0,15 1,66± 0,15 1,89±0,27 1,79±0,17 94±39 256±27 268±27 352±27 

Антиоксидантний ефект % 14,6 14,4 24 24,1 21 17,9 22,7 35,7 

Металіндукована (І) 1,38±0, 18 1,98±0,18 3,12±0,24 3,11±0,17 172±27 372±29 392±24 567±31 

Металіндукована (І) + ТР 1,12±0,15 2,04±0,11 2,77±0,13 2,73±0,17 166±39 304±31 362±19 422±28 

Антиоксидантний ефект % 18,8 1 11,2 12,2 3,5 18,3 7,6 25,6 

Металіндукована (ІІ) 1,84±0,14 3,66±0,21 6,02±0, 15 5,92±0,17 279±43 416±25 548± 23 769±29 

Металіндукована (ІІ)+ ТР 1,62±0,14 2,99±0,35 5,58±0, 18 4,76±0,17 222±41 342±23 494±30 592±34 

Антиоксидантний ефект % 11,9 18,3 7,3 19,6 20,4 17,8 9,8 29,9 
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Результати дослідження показників активності процесів ПОЛ та їх 

пригнічення при застосуванні 0,2 мл 0,5 мМ препарату α-ТФ на моделях in vitro 

показали (табл. 8.4), що використання α-ТФ сприяло зниженню його спонтанної 

продукції МДА, зокрема, МДАс на 23% (pдо/стим < 0,05), 22% (pдо/ст < 0,05), 28% 

(pдо/стим<0,05 ), відповідно, та МДАе на 14% (pдо/стим <0,05), на (pдо/ст < 0,05), 10% 

(pдо/стим > 0,05) та 13% (pдо/стим < 0,05) відповідно у групах 2-4. Застосування α-ТФ 

при стимуляції Fe
2+

залежного ПОЛ викликало зниження рівня МДАс на 24% 

(pдо/стим <0,05), на 21% (pдо/стим <0,05) та на 24% (pдо/стим <0,05), відповідно, при 

цьому рівень МДАе знижувався на 17% (pдо/стим <0,05), на 21% (pдо/стим <0,05) та 

на 21% (pдо/стим <0,05). Внесення до дослідних інкубаційних середовищ α-ТФ в 

дослідних групах з використанням більш потужної окисної моделі впливало на 

зниження продукції МДАс на 31% (pдо/стим < 0,02), на 21% (pдо/стим < 0,05) та 35% 

(pдо/стим < 0,02) відповідно у групах 2-4. Підсумовуючи отримані результати : у 

всіх дослідних групах застосування in vitro α-ТФ мало антиоксидантний ефект, 

що сприяло зниженню продукції МДА, більш виразній на позаклітинному рівні 

та з більш складною оксидантною системою. Отже, найбільша ефективність 

використання α-ТФ буде спостерігатися у пацієнтів з хПН або при лікуванні 

методом ДНЗТ, а також у хворих з найвищими показниками інтенсивності ОС, 

оскільки для таких хворих характерно й більш потужний оксидантний стан з 

порушенням декількох етапів АОЗ  

Оцінка результатів дослідження впливу ліпосомального препарату Ліпін 

(0,2 мл 2мг/мл) на активність ПОЛ при моделюванні in vitro процесів оксидації 

показала, що зниження спонтанного утворення МДАс та МДАе було лише в 3-й 

та 4-й дослідних групах (хГН та ХХНVД) : продукція МДАс знижувалася на 27% 

(pдо/стим <0,05) та 22% (pдо/стим <0,05) відповідно, а концентрація МДАе - на 

11%(pдо/стим <0,05) та на 18% (pдо/стим <0,05)  відповідно у групах (табл. 8.5). У разі 

стимуляції металіндукованої оксидації спостерігалася аналогічна тенденція, як і 

при спонтанному окисленні: вірогідно знижувалася продукція МДАс та МДАе 

тільки у 3-й та 4-й групах (хГН та ХХНVД): для МДАс на 19% (pдо/стим <0,05) та 

21% (pдо/стим <0,05), а для МДАе на 24% (pдо/стим <0,05)   та 34% (pдо/стим <0,02) 
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Таблиця 8.4. 

Вплив застосування in vitro токоферолу  при моделюванні процесів ПОЛ (М±m) 

 

Режими 

стимуляції 

Групи Концентрація МДАс, мкМ Концентрація МДАе, мкМ 

Здорові 

особи 

n=30 

хПН 

 

n=16 

хГН 

 

n=10 

ХХНVД 

n=22 

Здорові 

особи 

n=30 

хПН 

 

n=16 

хГН 

 

n=10 

ХХНVД 

n=22 

Стимуляція 1 2 3 4 1 2 3 4 

Спонтанна 119±35 312±11 331±19 478±31 549±31 632±24 702±21 676±28 

Спонтанна +Токоферол 88±23 242±23 258±27 332±24 522±14 548±17 632±18 588±21 

Антиоксидантний ефект % 26,0 22,4 22,05 30,5 4,9 13,3 9,9 13,0 

Металіндукована (І) 172±27 372±29 392±24 511±39 634±32 727±23 793±25 757±18 

Металіндукована (І) + 

Токоферол 

152±21 284±28 308±18 388±28 522±22 602±28 

 

625±27 

 

595±20 

Антиоксидантний ефект % 11,6 23,7 21,4 24,1 17,7 17,2 21,2 21,4 

Металіндукована (ІІ) 279±43 426±23 548± 23 742±28 - - - - 

Металіндукована (ІІ) 

+Токоферол 

182±32 292±28 434±35 482±34 - - - - 

Антиоксидантний ефект % 34,8 31,5 20,8 35,0     
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Таблиця 8.5  

Вплив in vitro застосування Ліпіну при моделюванні процесів ПОЛ (М±m) 

Режими 

стимуляції 

Групи Концентрація МДАс, мкМ Концентрація МДАе, мкМ 

Здорові 

особи 

n=30 

хПН 

 

n=16 

хГН 

 

n=14 

ХХНVД 

n=16 

Здорові 

особи 

n=30 

хПН 

 

n=16 

хГН 

 

n=14 

ХХНVД 

 

n=16 

Стимуляція 1 2 3 4 1 2 3 4 

Спонтанна 119±35 327±11 331±19 482±34 549±31 632±24 702±21 676±28 

Спонтанна + Ліпін 110±23 265±23 242±21 376±26 518±15 592±18 628±15 553±24 

Антиоксидантний ефект % 7,5 18,9 26,9 22 5,6 6,3 10,5 18,2 

Металіндукована (І) 172±27 387±24 374±28 502±41 688±29 727±23 788±23 757±18 

Металіндукована (І) +Ліпін 130±21 321±25 302±18 398±28 576±22 674±27 602±28 505±25 

Антиоксидантний ефект % 24,4 17,1 18,8 20,7 16,3 7,3 23,6 33,3 

Металіндукована (ІІ) 279±43 516±23 537± 25 712±28 - - - - 

Металіндукована (ІІ) +Ліпін 172±22 392±28 411±24 442±34 - - - - 

Антиоксидантний ефект % 38,4 24,0 23,5 37,6     
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у порівнянні з показниками рівня до стимуляції. У разі використання більш 

потужної окисної моделі застосування Ліпіну призводило до зниження in vitro 

продукції МДАс у всіх групах: на 24% (pдо/стим<0,05) у 2-й та 3-й групах (з хПН та 

хГН) і на 38% (pдо/стим <0,02) у 4-й групі (ХХН VД). Отже, використання Ліпіну 

сприяло зниженню інтенсивності утворення МДА в крові пацієнтів та при 

стимуляції in vitro ОП. Показано, що найефективніше блокування утворення 

МДА при in vitro застосуванні Ліпіну у стимуляційних моделях з використанням 

зразків крові пацієнтів з 4-ї групи (у групі з ХХН VД, які лікуються діалізною 

терапією). Отже, Ліпін буде впливати на активність процесів ПОЛ та буде 

знижуватися продукція МДА у разі застосування у пацієнтів з вираженою 

мембранною патологією, особливо при використанні діалізних технологій, де 

клітини крові, взаємодіючи з діалізними мембранами, ушкоджуються, 

спостерігається підвищений лізис еритроцитів, у тому числі і в результаті їх 

оксидативного ушкодження з розвитком ниркової патології та процесів 

хронічного запалення.  

Отже, підсумовуючи отримані результати можна зробити висновки : 

1. Встановлено, що L-аргінін найбільш ефективно блокує процеси ПОЛ та 

ОМП in vitro у пацієнтів 3-ї та 4-ї груп (хГН та ХХНVД), для яких характерно 

зниженням системи редукції Fe
2+

, антиперекисного захисту та пулу тіолових 

сполук. За даними експерименту клінічне застосування препаратів L-аргініну 

буде найефективнішим у хворих з дефіцитом аргініну та NO, у разі зниження 

пулі тіолових сполук та пролонгованому ОС. 

2. Використання in vitro ГЛ сприяло зниженню спонтанного рівня  КГП та 

МДА, особливо виразно у пацієнтів з хГН та ХХНVД. Антиоксидантний ефект 

ГЛ проявлявся у пригніченні in vitro ОП як шляхом поповнення пулу тіолових 

сполук (до яких належить ГЛ), так і шляхом стимуляції активності ГП та ГР, 

активність яких у більшості пацієнтів знижена. Найефективніше клінічне 

застосування препаратів, що містять ГЛ у відновленій формі, буде у хворих з 

низьким рівнем тіолових сполук та низькою активність ГП в крові, й при 

тривалому перебігу захворювання, що супроводжується дефіцитом ГЛ.  
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3. Встановлено, що використання ТР на моделях in vitro ОП сприяло 

частковому зниженню спонтанної та металіндукованої продукції МДАс у групі 

пацієнтів з хПН та КГПс і МДАс у групі пацієнтів з ХХНVД. Використання ТР в 

моделях з застосуванням більш потужного окисника сприяло зниженню 

продукції КГПс, МДАс у групі хворих на ХХНVД та МДАс у групі хворих на 

хПН. Ефективним застосуванням препаратів ТР, будуть стани, що 

характеризуються його функціональною недостатністю та супроводжуються 

нормальним або підвищеним рівнем ЦПс в крові. 

4. Встановлено, що використання ТФ з метою пригнічення активності 

утворення МДА сприяло зниженню його спонтанного та металіндукованого 

утворення МДАс та МДАе у групах 2-4. Найбільша ефективність використання 

ТФ буде спостерігатися при використанні у пацієнтів з хПН або при лікуванні 

методом ДНТЗ, а також у хворих з найвищими показниками інтенсивності ОС. 

5. Встановлено, що зниження спонтанного та металіндукованого утворення 

МДАс та МДАе при застосування Ліпіну спостерігається лише в 3-й та 4-й 

дослідних групах (хГН та ХХНVД). Показано, що найефективніші зміни 

спостерігалися на стимуляційних моделях з використанням зразків крові 

пацієнтів з ХХН VД. Ліпін буде найефективніше впливати на активність 

процесів ПОЛ у разі застосування у пацієнтів з мембранною патологією та з 

оксидативним ушкодженням клітин внаслідок хронічного запалення.  

Результати дослідження знайшли відображення у наступних наукових 

працях здобувача: 

1. Король Л. В. Антиокислювальні властивості трансферину при моделюванні 

процесів in vitro протеїнів та ліпідів при хронічній хворобі нирок/ Л. В. Король // 

Вісник проблем біології та медицини. - 2015. -Вип. 4, Том 2 (123). - С. 134-139. 

2. Король Л. В. Застосування трансферину, глутатіону та токоферолу при 

моделюванні in vitro процесів оксидації протеїнів та ліпідів при запальних 

процесах в нирках / Л. В. Король // Нац конгрес патофізіологів України 

“Патофізіологія і фармація: шляхи інтеграції”, 5-7 жовтня 2016р.: матеріали 

конгресу. – Харків, 2016. - С. 116. 
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РОЗДІЛ 9 

 КОРЕКЦІЯ ОКСИДАНТНО-АНТИОКСИДАНТНОГО  ДИСБАЛАНСУ У 

ХВОРИХ НА ХРОНІЧНУ ХВОРОБУ НИРОК 

9.1. Застосування Корвітину та Гепадифу для корекції оксидативного 

стресу у хворих на  хронічну хворобу нирок 

 

На сьогодні відомо з літературних джерел [291, 436] і показано результатами 

власних досліджень (див. розділи 3-8), що активація ПОЛ чи ОМП це важливі 

ланки патологічного процесу у нирках і ступінь їх активації закономірно 

пов’язаний з важкістю захворювання та приводить до виснаження 

антиоксидантних ресурсів клітин та організму. Це зумовлює необхідність 

відновлення О/А балансу за допомогою введення екзогенних антиоксидантів не 

тільки для поповнення виснажених резервів антиоксидантів, але й для захисту 

біоструктури від руйнування, зменшення надмірної запальної реакції, а отже 

полегшення перебігу ХХН. 

На даному етапі дослідження вивчали вплив на О/А показники метаболічних 

препаратів: Корвітину, що є комплексом кверцетину з полівінілпіролідоном та 

комплексного препарату Гепадифу, що містить карнітину оротату 300 мг, D,L-

карнітину гідрохлориду 184 мг (що еквівалентно 150 мг карнітину), 

антитоксичної фракції екстракту печінки 25 мг (що містить не менше 0,00025 мг 

ціанокобаламіну аденозину 5 мг, піридоксину гідрохлориду 25 мг). 

З цією метою хворих, розподілили на групи: у групу А включили 21 

пацієнта з ХХН ІІІ – ІV ст, яким призначали Корвітин , а у групу Б включили 12 

пацієнтів з ХХН ІІІ – ІV ст, яким призначали Гепадиф; а групу В – склали 16 

пацієнтів с ХХН VД ст, які отримували Гепадиф. В комплексній терапії хворих 

усі препарати призначали згідно з Інструкціями до застосування. Результати 

впливу застосування Корвітину на показники О/А балансу крові у пацієнтів з 

ХХН ІІІ – ІV ст демонструє таблиця 9.1.  
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Таблиця 9.1. 

Величини (ум.од., М±m)  відхилення показників оксидативного стресу 

в крові до та після застосування Корвітину у хворих на  ХХН IIІ –V стадії 

від показань у контрольній групі умовно-здорових осіб (середні величини у 

групі прийняті за 1 ум.од.) 

Група хворих на ХХН ІІІ – ІV ст  (n=21) 

 ТРс ЦПс СПАе ТБКАПс ТБКАПе ІОС с ІОС е 

До 

0,30± 

0,06 

0,67± 

0,14 

0,52± 

0,08 

3,47± 

0, 23 

1,16± 

0,12 

7,15± 

0,23 

2,14± 

0,14 

після 

0,49± 

0,07 

0,68± 

0,12 

0,78± 

0,10 

3,8± 

0,20 

1,2± 

0,14 

6,55± 

0,22 

1,66± 

0,16 

р до/після лікування р < 0,05  р < 0,05    р < 0,05 

  

Після застосування Корвітину у пацієнтів групи А (з ХХН ІІІ – ІV ст) в крові 

спостерігалося суттєве підвищення концентрації ТРс (на 63%) та СПАе (на 50%) 

у порівнянні з показниками до лікування (р < 0,05) (див. табл. 9.1). 

Індивідуальний аналіз показав, що показник концентрації ТРс позитивно 

змінювався у 90% пацієнтів, показник СПАе у 43% пацієнтів. Поряд с цим 

відмічено, що за середніми значеннями вірогідної різниці між показниками 

ТБКАП в крові до та після застосування Корвітину не спостерігалося, проте 

індивідуальний аналіз показав, що у 55% пацієнтів даної групи позитивно 

змінювався показник ТБКАПс. Аналізуючи вплив препарату за індексами ОС, 

встановлено, що використання Корвітину сприяло зниженню інтенсивності  ОС в 

еритроцитах (ІОСе на 29%, р < 0,05) внаслідок стимуляції пероксидазного 

захисту. Отже, можна констатувати, що використання Корвітину у даній групі 

пацієнтів сприяло позитивному антиоксидантно-стимулюючому впливу на 

еритроцити та підвищенню концентрації ТРс. Часткове зниження продукції 

ТБКАП можна пояснити тим, що призначення антиоксидантів не завжди може 
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мати істотний вплив на показники ОС in situ, вони часто не можуть проникати у 

внутрішньоклітинний простір, в якому ці кисневі радикали синтезуються. 

Наступним етапом дослідження було вивчення впливу Гепадифу на О/А 

дисбаланс крові та інтенсивність ОС. Таблиця 9.2. демонструє дані щодо впливу 

Гепадифу на показники О/А балансу у пацієнтів з ХХН IIІ –IV ст: суттєве 

 

Таблиця 9.2 

Величини (ум.од., М±m) відхилення показників оксидативного стресу 

в крові до та після застосування Гепадифу у хворих на ХХН IIІ –V стадії від 

показань у контрольній групі умовно-здорових осіб (середні величини у 

групі прийняті за 1 ум.од.) 

Група хворих на ХХН IIІ –IV стадії (n=12) 

 ТРс ЦПс СПАе ТБКАПс ТБКАПе ІОС с ІОС е 

До 

0,39 ± 

0,12 

0,65 ± 

0,04 

0,69 ± 

0,12 

3,79 ± 

0,16 

1,16 ± 

0,26 

7,98 ± 

0,18 

1,69 ± 

0,22 

після 

0,76 ± 

0,14 

0,86 ± 

0,06 

0,64 ± 

0,16 

4,02 ± 

0,24 

1,17 ± 

0,22 

4,93 ± 

0,22 

1,8 ± 

 0,28 

р до/після 

лікування р < 0,05 р < 0,05    р < 0,05  

Група хворих на ХХН V стадія (n=16) 

 ТРс ЦПс СПАе ТБКАПс ТБКАПе ІОС с ІОС е 

До 

0,5± 

0,20 

0,96± 

0,12 

0,52± 

0,20 

4,5± 

0,24 

1,22± 

0, 22 

6,16± 

0,32 

2,3± 

0,22 

після 

0,65± 

0,22 

1,37± 

0,14 

0,58± 

0,14 

3,33± 

0, 28 

1,12± 

0,18 

3,29± 

0, 20 

1,89± 

0,16 

р до/після 

лікування  р < 0,05  р < 0,05  р < 0,05  
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підвищення концентрації ТРс (майже вдвічі) та ЦПс (на 33%) у порівнянні зі 

станом до лікування (р < 0,05). Показники ТБКАПс та ТБКАПе  не змінювалися.  

У разі застосування Гепадифу у хворих з ХХН VД ст спостерігалося 

зниження ТБКАПс на 26% (р < 0,05) та зростання показників ТРс на 30% у 

порівнянні з вихідним рівнем (р < 0,05) і концентрації ЦПс - на 42% (р < 0,05) у 

порівнянні зі станом до лікування (див. табл. 9.2). Отже, можна констатувати, що 

застосування Гепадифу у хворих з ХХН VД стадії, які отримують ДНЗТ, 

позитивно впливає на активність АОЗ в організмі хворого: підвищується рівень 

ТР, ЦП та знижується концентрація продуктів пероксидації. 

Якщо порівнювати зі змінами у хворих з ХХН ІІІ-ІV ст, які також приймали 

Гепадиф, то застосування препарату у діалізних хворих призводить як до 

збільшення концентрації ТРс і ЦПс (що характерно і для хворих на додіалізному 

етапі), так і до зниження продукції ТБКАПс ( доведено тільки у діалізних 

хворих), що суттєво впливає на активність ОП та інтенсивність ОС.  

Таким чином, відмічено, що застосування Гепадифу в комплексній терапії 

лікування хворих з ХХН ІІІ-ІV ст сприяло частковому відновленню О/А балансу 

в крові пацієнтів за рахунок стимуляції АОЗ шляхом підвищення та нормалізації 

показників концентрації ТРс та ЦПс. Оскільки Гепадиф є комбінованим 

препаратом, а ефекти його зумовлені дією компонентів, що входять до його 

складу: карнітин стимулює метаболізм компонентів β-окисного перетворення 

вільних жирних кислот у мітохондріях гепатоцитів, біосинтетичні процеси; 

аденозін є компонентом коензимів, нуклеїнових кислот, забезпечує регуляцію 

процесів кровотворення; вітаміни групи В (ціанокобаламін, рибофлавін, 

піридоксин) регулюють окисно-відновні процеси. Захисний механізм дії 

Гепадифу пов’язаний також із запобіганням збільшенню концентрації 

внутрішньоклітинного кальцію в тромбоцитах і активації агрегації з 

гальмуванням процесів тромбогенезу [344]. 

Отже, у хворих з ХХН ІІІ –ІV та VД ст спостерігалося стале підвищення 

інтенсивності процесів ПОЛ та низьким рівнем компенсаторно-адапторної 
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спроможності системи АОЗ у зв’язку з дефіцитом у крові ТРс та СПАе. 

Застосування Корвітину у хворих на додіалізному етапі призводило до 

збільшення концентрації ТРс та СПАе, а застосування Гепадифу - до підвищення 

ТРс та ЦПс з подальшою нормалізацією показників на тлі підвищеної продукції 

ТБКАП. Застосування Гепадифу у хворих з ХХН VД ст, сприяло зниженню 

концентрації продуктів пероксидації в крові та частковому відновленні АОЗ. 

 

9.2. Вплив Ліпіну на оксидантно-антиоксиданті показники в крові у 

хворих на хронічну хворобу нирок 

 

На сьогодні доведено клінічну ефективність есенціальних фосфоліпідів для 

корекції ОС, зокрема заслуговує на увагу вивчення впливу ліпосомного 

фосфоліпідного препарату Ліпін [76, 87, 167]. Метою даного фрагменту роботи 

було вивчення впливу Ліпіну на показники ОС та активність реноспецифічних 

ензимів в крові та сечі у 158 пацієнтів з хГН та хПН. Ліпін застосовували 

внутрішньовенно по 2 флакони протягом 10 днів. Дослідження проводили до та 

після курсу лікування.  

Після застосування Ліпіну лише у групі хворих на хГН з ПЕФН (n=30) 

концентрація МДАе вірогідно знижувалася наприкінці терапії з 825,96 ± 39,92 

мкМ до 576,85±28,76 мкМ (р < 0,01). Також встановлено, що величина СПАе у 

переважної більшості груп вірогідно не змінювалась, проте у 60% хворих на хГН 

з НС та на хПН спостерігалося вірогідне позитивне підвищення СПАе з 

тенденцією до нормалізації. У 37% хворих на хПН з ПЕФН спостерігається 

нормалізація показника СПАе. Показники концентрації ЦПс та ТРс в усіх групах 

хворих вірогідно не змінювалися у порівнянні зі станом до лікування.  

До лікування у всіх групах хворих (табл. 9.3) відмічено високу активність 

АГАТ в сироватці крові та сечі. Після застосування курсу Ліпіну у групі хворих 

на хГН з НС відбувалося зниження (р < 0,001) активності АГАТс на 30% нижче 

показників до лікування. У сечі у 70% хворих цієї групи спостерігалося 
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позитивне зниження її активності. 

Таблиця 9. 3  

Активність АГАТ в крові та сечі  при застосуванні Ліпіну (М±m) 

Групи Активність АГАТ,  мккат /л  

Сироватка крові  Сеча 

гГН,   n=8 9,86 ± 2,15* 

5,41 ± 2,14* 

2,933 ± 0, 166* 

2,32 ± 0,68*, 

хГН, n=33 4,41 ± 0,66* 

2,37 ± 0,43*, ** 

1,78 ± 0,26* 

0,77 ± 0,3*,** 

хГН +ПЕФН, n=30 4,41 ± 0,66*, 

2,97 ± 0,82* 

1,93 ± 0,33* 

1,52 ± 0,26* 

хПН, n=26 5,59 ± 0,79*, 

2,41 ± 0,35*,** 

2,94 ± 0,36* 

1,72 ± 0,29*,** 

хПН+ ПЕФН, n=31 2,34 ± 0,56* 

1,18 ± 0,41* 

2,38 ± 0,25* 

1,48 ± 0,46* 

Умовно-здорові особи, n=30 0,066 ± 0,05 0,066 ± 0,05 

Примітки: *- р  0,05 у порівнянні з нормою, **- р  0,05 –порівняно 

до (у чисельнику) та після ( у знаменнику) лікування. 

 

У групі хворих на хПН та хПН з ПЕФН також спостерігали лише 

тенденцію зниження активності АГАТс в сироватці крові та сечі (див. табл. 9.3), 

проте у 80% хворих з хПН та 48% хворих з хПН з ПЕФН активність АГАТс мала 

позитивну тенденцію до зниження. У сечі активність АГАТ в обох групах 

змінювалась аналогічно: у 50% хворих показники поліпшувалися, а у 50% 

навпаки – спостерігалося їх погіршення у порівнянні зі станом до лікування.  

Поряд з цим, після застосування Ліпіну спостерігалося зменшення 

загальної активності НАГ у 42,2% пацієнтів у середньому на 43,3 ± 5,2%; 

зниження активності умовно реноспецифічного ізоферменту НАГУ сечі у 53,3% 

у середньому на 38,2 ± 4,8%, а також зменшення активності β-Гал сечі у 40,0% 
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пацієнтів у середньому на 47,8 ± 4,96%. Зменшення активності НАГВ 

зареєстровано у більшого відсотку хворих у порівнянні з іншими ензимами у 

хворих з ГН (58,3-66,7%). Отже, можна зробити висновок, що у середньому у 

33-67% хворих мало місце зменшення ензимологічної активності сечі, що 

свідчить про  чітку тенденцію до позитивного ефекту застосування Ліпіну.  

У 30 хворих на хПН з рецидивуючим перебігом при застосуванні Ліпіну  

спостерігалося позитивне зростання концентрації ТРс та SHс, і навпаки 

негативно зростала продукція МДА в крові (табл. 9.4). Відсутність позитивної 

динаміки МДА можна пояснити уповільненим реагуванням показників системи 

ПОЛ на нетривалий курс лікування.  

 

Таблиця 9.4 

Показники ОС у хворих на ускладнений хПН в динаміці лікування 

препаратом Ліпін (М±m) 

Показник 

Контрольна 

група 

(n=30) 

Основна група 

(n=30) 

до лікування після лікування 

ТРс  (г/л) 4,162±0,080 3,542 ± 0,366* 4,38±0,356** 

ЦПс (г/л) 0,218±0,010 0,209 ± 0,01 0,214±0,009 

SHс (мМ) 2,2182±0,018 1,830±0,051* 2,018±0,049** 

СПАе (мккат/г Нb) 7,622±0,342 5,883±0,317 * 5,702±0,366* 

МДАс (мкМ) 119,20±35,20 178,06±40,09* 238,77±58,82** 

МДАе (мкМ) 549,30 ± 50,92 867,88 ± 82,12 * 963,85 ± 61,88 ** 

МДА у сечі (мМ) 2,62 ± 0,22 3,02 ± 0,13 3,74 ± 0,68** 

Примітки:  * –  р˂0,05 у порівнянні з контролем,  

                     ** – р˂0,05 у порівнянні зі станом до лікування. 

 

Аналіз впливу препарату на рівень реноспецифічної ензимурії засвідчив, що 

позитивну динаміку змін активності НАГ сечі було зареєстровано у 67% 
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пацієнтів, а β-Гал сечі – у 58%. Активність АГАТс знижувалась у 67% хворих. У 

сечі активність АГАТ змінювалась по-різному: у 33% хворих була зовсім 

відсутньою, у 22% - нормалізувалась, у 44% - відмічалось збільшення екскреції, 

але не вірогідно (р > 0,05). 

 Отже, у значної частини пацієнтів з ХХН під впливом Ліпіну знижувалися 

показники активності процесів ПОЛ та частково відновлювався АОЗ організму, 

що обумовлено зростанням ЦПс, СПАе. Застосування Ліпіну найчастіше 

позитивно впливало на показники МДА у хворих з ІІЗН. 

Під впливом Ліпіну зменшувалася активність реноспецифічного ензиму 

АГАТ залежно від форми захворювання нирок: найбільший корегуючий ефект 

препарату у групі хворих на хГН з НС із збереженою функцією нирок та на ПН. 

Виявлено чітку залежність змін активності лізосомних НАГ, НАГ В та β-Гал у 

сечі від функціонального стану нирок: у разі порушення функції нирок (хПН з 

ПЕФН) ці показники досягали найвищих значень, що суттєво відрізнялися від 

показників у хворих із збереженою функцією нирок. Встановлено, що в 

середньому у 33-67% хворих відбувається зниження рівня реноспецифічної 

ензимурії на 35-60% проти вихідних даних, що свідчить про виражену тенденцію 

до позитивного ренопротекторного ефекту Ліпіну. 

 

9.3.  Вплив антикоагулянтів на оксидантно-антиоксидантні показники 

у хворих на хронічну хворобу нирок 

 

Актуальність проблеми хронічного запалення у хворих на ХХН VД, які 

лікуються ДНЗТ, обумовлена його широкою розповсюдженістю, високим 

відсотком подальшого прогресування, метаболічних порушень. Відомо, для ГД-

хворих характерні явища «карбонільного стресу», що є наслідком приєднанням 

карбонільної групи до протеїнів і призводить до їх дисфункції, включаючи 

інактивацію ензимів, активацію макрофагально-моноцитарного механізму 

коагуляції, інгібування карбокси-фібриногену, що призводить до посилення 

вироблення тканинного тромбопластину і всіх вітамін-К-залежних факторів 
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згортання, сприяючи підвищенню рівня фібриногену в крові [45, 84]. Це 

потребує корекції за допомогою препаратів, що впливають на процеси коагуляції 

[46]. Метою даного фрагменту роботи було вивчення впливу беміпарину натрію 

на показники ОС в крові у хворих на ХХН VД ст. 

З цією метою  було обстежено 32 пацієнти з ХХН VД ст віком від 23 до 60 

років, які лікувалися програмним ГД. Хворі були обстежені у декілька етапів : І 

етап - до лікування, ІІ етап - через 3 місяці застосування та ІІІ етап - через 1 рік 

після початку лікування. Беміпарин натрію вводили в артеріальну магістраль на 

початку сеансу ГД. Для пацієнтів вагою менше 60кг доза беміпарину натрію 

складала 2500 МО, вагою понад 60кг – 3500 МО антифактора Ха відповідно до 

рекомендацій виробника [46]. 

Аналіз отриманих результатів показав, що до початку лікування (етап І) в 

крові пацієнтів зареєстровано вірогідне підвищення МДАс у 7 разів, а МДАе – в 

1,4 раза (р < 0,001). На ІІ-му етапі (при застосуванні беміпарину натрію) 

відмічено зниження на 38% МДАс проти вихідного стану (р < 0,001), на ІІІ-му 

етапі цей показник мав лише тенденцію до подальшого зниження.  

Показник МДАе мав аналогічну тенденцію до змін: до лікування (І-й етап) 

МДАе був вищим за показники у контрольній групі практично здорових осіб на 

40% (р < 0,01); на ІІ-му етапі - знижувався на 16% (р < 0,05) проти вихідного 

рівня до лікування з подальшою нормалізацією показника. Так, вихідні рівні 

показників концентрації ТРс пацієнтів були майже вдвічі нижчими за величини у 

контрольній групі. Застосування беміпарину натрію (на ІІ-му етапі) сприяло 

зростанню ТРс на 70 % проти вихідного рівня. Показники концентрації ЦПс до 

лікування в межах контрольної групи. На ІІ-му етапі відмічалося подальше 

зростання середніх величин концентрації ЦПс на 15% проти вихідного рівня та 

майже на 26% проти показань контрольної групи (р<0,01), надалі на ІІІ-му етапі 

знижувалися до контрольних значень. Показник СПАе не змінювався та 

залишався майже вдвічі нижчим за показники контрольної групи (р < 0,01).  
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Аналізуючи інтенсивності ОС встановлено, що до початку лікування І ОСс 

(у 9 разів) та ІОСе (у 2,6 раза) перевищували показники у контрольній групі. 

Застосування беміпарину натрію (ІІ етап) сприяло позитивному зниженню 

показника ІОСс майже вдвічі проти вихідного стану (р < 0,01). Зауважимо, що 

активність ОП на позаклітинному рівні залишалася значно (майже вдвічі) вищою 

за їх рівень у клітинах. Ймовірно, це необхідно враховувати у разі призначення 

терапії, як шляхом більш пролонгованого застосування беміпарину натрію, так і 

використання комбінації з препаратами, що корегують рівень плазмових 

антиоксидантів.  

Дослідження цитокінової ланки імунітету показали вірогідне підвищення 

концентрації ІЛ-1β, ФНПα у порівнянні з нормою – відповідно, р=0,017 та р < 

0,001. Після лікування з використанням беміпарину натрію відмічено вірогідне 

зменшення (р=0,019) до норми (р=0,144) концентрації ІЛ-1β, що надалі 

залишалася зниженою у порівнянні з вихідним рівнем (р=0,032) та не 

відрізнялася від норми (0,425). Середні рівні ФНПα не змінювалися при 

лікуванні – р=0,073 на ІІ та р=0,331 на ІІІ етапах і залишалися вище норми. 

Середній рівень ІЛ-17 у хворих на ХХН V ст не відрізнявся від норми 

(р=0,187) і не змінювався в процесі терапії (р=0,971 та р=0,743). Концентрація 

ІЛ-18, що була вірогідно зниженою (р=0,007), також не змінювалася при 

використанні беміпарину натрію (р=0,169 та р=0,708).  

Аналіз показників на І етапі продемонстрував відсутність вірогідних змін (р 

> 0,05) для ІЛ-1 β, ФНПα та ІЛ-18 і вірогідне підвищення рівню ІЛ-17 у 

порівнянні з фоновим (але показники не виходили за рамки норми – рІІ-к=0,055 та 

рІІІ-к =0,057). На ІІ етапі відбувалось вірогідне зниження до рівнів норми ІЛ-1β 

(рІІ-к=0,201 і рІІІ-к=0,250); ІЛ-17 (рІІ-к=0,116 і рІІІ-к=0,801), а також ІЛ-18 до норми 

(рІІ-к=0,05) і нижче (рІІІ-к=0,005). Таким чином, дослідження показали виразний 

корегуючий ефект беміпарину натрію на показники цитокінової ланки імунітету, 

що проявлявся у вірогідному зниженні високих (більш ніж в 3,5 раза) рівнів 

прозапальних ІЛ-1β, ІЛ-17 та ІЛ-18 до рівнів у здорових донорів. Застосування 

беміпарину натрію позитивно впливало на активність ОП в організмі хворого: 
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вірогідно знижувалася концентрація МДА в крові і позитивно збільшувалася 

концентрація ТРс.  

Відомо, що О/А дисбаланс у розвитку ХНН VД ст є основними фактором 

дестабілізації мембран клітин нирок, порушення їх функцій, системи гомеостазу, 

прогресування кардіоваскулярних уражень [355, 361, 371, 443]. Перш за все, 

відбувається активація системи згортання крові ендогенними чи екзогенними 

факторами, що призводить до надходження у кровотік тромбопластину і 

утворення у судинному руслі тромбіну, поява якого необхідна для перетворення 

фібриногену у фібрин і виникнення незворотної агрегації еритроцитів і 

тромбоцитів. Тобто, досить чітко простежується зв'язок між процесами оксидації 

і системою гемостазу. Підвищення коагуляційного потенціалу крові, в свою 

чергу, сприяє прогресуванню гемодинамічних розладів й гіпоксії тканин, що 

також стимулює розвиток ОП.  

Отже, коригуючи інтенсивність ОП та стан системи гемостазу стає 

можливим впливати на ключову патогенетичну ланку ХХН. З іншої сторони, 

хронічне запалення також є одним з механізмів дестабілізації клітинних 

мембран, оскільки макрофаги, виділяючи ензими, що лізують позаклітинний 

матрикс сприяють до стоншення фібринового шару. Пусковим фактором у 

розвитку гіперметаболізму є ендотоксикоз і медіатори ушкодження (цитокіни, 

медіаторні та гормональні аміни, кініни, NO, продукти ПОЛ), сумарні ефекти, 

що вони викликають, формують синдром системної запальної відповіді [15, 150, 

361, 443]. До того ж, відомо, що система згортання крові активується внаслідок 

всмоктування у кров продуктів клітинного розпаду й метаболізму з 

пошкоджених тканин. За цих умов відбувається виснаження факторів 

антизсідальної та фібринолітичної систем крові, що призводить до формування 

«замкненого кола» внутрішньосудинної коагуляції й порушення лізису тромбів 

[84]. Наслідком цього є пригнічення функцій нирок, формування ішемічної 

гіпоксії тканин з наступним розвитком мембранолітичних, дистрофічних та 

некробіотичних змін у нирках. Отже, застосування беміпарину натрію у групі 

хворих на ХХНVД, які лікувалися ГД, сприяло зниженню концентрації продуктів 
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ПОЛ в крові, частковому відновленні АОЗ та зниженню концентрації ІЛ-1β, ІЛ-

17, ІЛ-18 в крові, що свідчило про задовільні протизапальні властивості та 

антиоксидантні ефекти даного препарату. 

 

9.4. Застосування імуномодуляторних препаратів у хворих на хронічну 

хворобу нирок 

 

Як відомо, лікування ПН – це насамперед проведення антибіотикотерапії. 

Але антибіотикотерапія не завжди є достатньо ефективною, наслідком чого є 

рецидивування хвороби. Застосування імуномодуляторних препаратів у 

лікуванні хвороб нирок бактеральної етіології для посилення антиінфекційного 

імунітету може знизити частоту рецидивів. На сьогодні активно 

використовуються імуномодуляторні препарати Нуклеїнат натрію, Галавіт та 

Протефлазід. Галавіт впливає на гуморальну ланку імунітету, шляхом 

підвищення рівня IgG, регулюючи проліферативну активність Т-лімфоцитів, 

підвищуючи неспецифічний захист, підсилюючи фагоцитоз, впливаючи на 

активність моноцитів/макрофагів і продукцію ними прозапальних цитокінів. 

Протефлазід – це препарат противірусної та імуномодуляторної дії рослинного 

походження до складу якого входять флавоноїдні глікозиди, який збільшує 

продукцію ендогенних ІФН-α і ІФН- та неспецифічну резистентність організму 

до вірусної та бактеріальної інфекції [166]. Саме тому вважали за необхідне 

дослідити вплив даних засобів на показники імунітету, О/А балансу та 

активність органоспецифічних ензимів у хворих на хПН. 

Залежно від засобів патогенетичної терапії хворі були поділені на 3 групи: а/ 

- група хворих, які лікувалися за допомогою антибактеріального лікування, б/ - 

група хворих, які поєднували традиційне антибактеріальне лікування з 

застосуванням Нуклеїнату натрію; в/- група хворих, які поєднували традиційне 

антибактеріальне лікування з застосуванням Галавіту, г/ - група хворих, які 

поєднували традиційне антибактеріальне лікування з Протефлазідом. Групи були 
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ідентичні за віком, тривалістю захворювання та ШКФ. Галавіт призначали в/м 2 

мл через добу №10 на тлі етіотропної антибактеріальної терапії, Нуклеїнат 

натрію та Протефлазід призначали згідно інструкціям виробника. 

Аналіз показників у хворих до лікування встановив характерне зростання 

рівня МДАс у 4 рази та ІОСс у 3,6 раза на тлі зниження показників СПАе на 45% 

та  ЦПс на 30% проти показань у контрольній групі здорових осіб (табл. 9.5).  

 

Таблиця  9.5 

Показник оксидантно-антиоксидантного балансу крові  хворих на 

пієлонефрит під час лікування Нуклеїнатом натрію (М±m) 

Показник 

Контрольна 

група (n=20) 

Основна група 

(n=25) 

до лікування після лікування 

ТРс, г/л 4,162±0,080 2,922 ± 0,3622* 3,224±0,356* 

ЦПс, г/л 0,218±0,011 0,174 ± 0,01* 0,232±0,009 ** 

SHс, мМ 2,220±0,020 1,840 ± 0,051* 2,060±0,049 ** 

СПАе, мкМ/хв./1г Нb 7,622±0,342 3,892 ± 0,317 * 4,250±0,366 * 

МДАс, мкМ 119,20±35,20 470,08 ± 30,77* 344,25±48,67*,** 

МДАе, мкМ 549,30±50,92 613,88 ± 81,72  647,56 ± 61,62 * 

КГПс, мкМ 1,130±0,120 1,760±0,170* 1,520±0,150* 

АОЄс, ум. од. 1,040±0,101 0,776±0,028* 0,922±0,033*,** 

ІОс, ум. од. 1,010±0,120 5,080±0,420* 3,130±0,450*,** 

ІОе, ум. од. 1,050±0,120 2,190±0,450* 2,100±0,490* 

ІОСс, ум. од. 1,010±0,120 3,570±0,320* 2,303±0,301* ** 

Примітки:  * – вірогідна різниця у порівнянні з контролем, **- зі станом до 

лікування 
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Як видно з таблиці 9.5, після завершення лікування Нуклеїнатом натрію 

спостерігалось позитивне зниження рівнів МДАс (р = 0,03), ІОс (р = 0,001), 

АОЄс (р = 0,01) та зростання концентрації ЦПс (р = 0,02) до показників у 

контрольній групі умовно-здорових осіб. Індивідуальний аналіз засвідчив, що 

застосування у комплексній терапії імуномодуляторного препарату Нуклеїнату 

натрію сприяло підвищенню концентрації ТРс у 58% хворих на 95,0 ± 27,5%; 

ЦПс у 47% хворих на 69,0 ± 14,2%; SHс у 53% хворих на 36,0 ± 7,0%; СПАе у 

53% хворих на 55,0 ± 7,2% відповідно.  

Поряд із показниками О/А балансу крові було оцінено вплив Нуклеїнату 

натрію на показники активності НАГ та  β-Гал (табл. 9.6.).  

 

Таблиця 9. 6.  

Активність НАГ та β-Гал у сечі під впливом лікування Нуклеїнатом 

натрію (М±m) 

№ Групи обстежених 

хворих 

НАГ β-Гал 

в мкмоль/год/ ммоль креатиніну сечі 

1 До лікування 23,32±3,21 * 12,31±0,93* 

2 Після лікування 15,21±2,92*,** 9,82±1,30** 

3 Контрольна група 11,64±0,72 9,58±0,68 

Примітки:  * – вірогідна різниця у порівнянні з контролем, **- зі станом до 

лікування 

 

Як видно з наведених даних, активність НАГ сечі у пацієнтів до початку 

лікування перевищувала аналогічний показник у групі контролю (р<0,001). Після 

застосування Нуклеїнату натрію активність НАГ та β-Гал сечі вірогідно 

знизилися (р<0,001). Індивідуальний аналіз після застосування Нуклеїнату 

натрію показав, що рівні активності як НАГ, так і β-Гал нормалізувалися у 83%, 

проте залишилися без змін у 17% хворих, що свідчило про позитивний вплив на 

активність реноспецифічних ензимів. Підкреслимо, що у більшій мірі це 
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стосувалося рівнів активності β-Гал сечі, показники якої у відповідь на 

традиційне лікування позитивно реагували лише у 25% випадків. 

Застосування Нуклеїнату натрію також сприяло вірогідному зниженню 

високих рівнів цитокінів: ФНПα від 85,8 ± 6,2 до 53,8 ± 4,0 пг/мл (р = 0,02), 

МХП-1 від 189,5 ± 16,2 до 143,8 ± 19,0 пг/мл (р<0,05), ІЛ-23 від 68,8 ± 3,2 до 50,8 

± 4,0 пг/мл (р<0,05). Не виявлено динаміки ІЛ-17 (p = 0,316), тобто на 

функціональну активність Т-хелперів Нуклеїнат натрію вірогідно не впливав. 

Після застосування Нуклеїнату натрію спостерігалося вірогідне зниження 

концентрації ІЛ-4 від 65,8 ± 6,2 до 43,8 ± 4,0 пг/мл (р=0,004). Таким чином, у 

хворих з хПН використання Нуклеїнату натрію позитивно сприяє зниженню 

концентрації ФНПα, МХП-1 і ІЛ-23, що приводить до зменшення активності 

запалення. У групі з традиційним лікуванням знижуються лише концентрації   

ІЛ-4 (р = 0,007) та ІЛ-17 (р = 0,04) 

Позитивна динаміка досліджуваних показників ОС під впливом 

застосування Нуклеїнату натрію, на нашу думку, зумовлена впливом цього 

препарату на процеси регенерації; енергозабезпечення клітини шляхом 

стимулювання синтезу макроергічних сполук, пригнічення окислювальних 

процесів у клітинних мембранах [3, 430]. Виявлені вторинні антиоксидантно-

опосередковані ефекти Нуклеїнату натрію у хворих на хПН ймовірно пов’язані із 

здатністю цього препарату впливати саме на клітинний імунітет, посилюючи 

неспецифічну резистентність шляхом активації енергетичного обміну в клітинах 

макрофагальної системи; а також протизапальною активністю. 

Аналізуючи вплив застосування імуномодуляторних засобів поряд з 

традиційною терапією у хворих на хПН було констатовано, що після поряд з 

традиційною терапією Галавіту практично не впливало на показники МДАс, а 

призначення Протефлазіду сприяло зниженню показника майже на 40%, 

аналогічну тенденцію до змін мав й показник ТРс (табл. 9.7). Інші показники 

АОЗ крові залишалися в межах значень до лікування. Найефективніше зниження 

ІОСс спостерігалося при поєднанні традиційної терапії з Протефлазідом.  
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Таблиця 9.7.  

Показники ліпопероксидації  та антиоксидантного захисту в крові до та 

після застосування Галавіту та Протефлазіду (М±m) 

Показник Контро 

льна 

група 

(n=20) 

Традиційне 

лікування 

n=20 

Традиційне 

лікування + 

Галавіт 

n= 18 

Традиційне 

лікування + 

Протефлазід 

n= 25 

ТРс, г/л до 4,162±0,

80 

8,562±1,183* 9,892±0,916* 8,184±0,565* 

після 10,482±1,440* 8,141±0,923* 6,192±0,508 ** 

ЦПс, г/л до 0,218± 

0,011 

0,191±0,010 0,184±0,020 0,208±0,011 

після 0,173±0,012* 0,161±0,016* 0,210±0,012 

СПАе, 

мккат/г Нb 

до 7,622 ± 

0,348 

10,252±1,848 7,467±0,346 7,152±0,499 

після 8,834±1,317 6,780±0,275 6,963±0,452 

SHс, мМ до 2,218± 

0,018 

1,982±0,478 1,962±0,124 1,893±0,117 

після 2,024±0,484 2,283±0,137 1,962±0,153 

SHс  

небілкові, 

мМ 

до 0,778± 

0,086 

 

0,592±0,031* 0,405±0,062* 0,652±0,027* 

після 0,653±0,026* 0,656±0,049 ** 0,617±0,056* 

МДАс,  

мкМ 

до 119,20± 

35,20 

514,02±32,04*   192,04±65,77 270,03±13,86* 

після 450,05±28,03* 180,02±22,88 192,02±31,78** 

МДАе, 

мкМ 

до 549,30 ± 

50,92 

604,23±81,12 553,31±112,1 578,13±51,08  

після 488,08±48,02 475,03±52,77 643,02±50,05 

ІОс,ум. од. до 1,0 ±0,1 3,391±0,170 1,17±0,27 1,790±0,150 

після 2,72±0,260 ** 0,802±0,132 1,490±0,120** 

ІОе, ум.од. до 1,0±0,1 0,821±0,352 1,022±0,202 1,129±0,21 

після 1,291±0,201 1,004±0,159 1,287±0,13 

Примітки:  * –  вірогідна різниця у порівнянні з контролем,  

                     ** – у порівнянні зі станом до лікування. 
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Крім цього, у хворих на хПН застосування традиційної терапії сприяло 

позитивному зменшенню активності АГАТ в крові (Рис. 9.1). Відмічені також і 

позитивні зміни показників активності НАГ сечі у 78% хворих, а β-Гал сечі – у 

25% хворих. Поряд з цим, у разі застосування Галавіту у 90% хворих 

спостерігалося позитивне зниження активності АГАТ у крові майже у 2,5 раза 

(р<0,05) проти вихідного рівня до лікування (Рис. 9.1). Показники активності 

НАГ сечі досягали позитивних результатів у 80% хворих (р <0,001), а показники 

активності β-Гал сечі – 60% відповідно (р = 0,05). Застосування разом з 

традиційним лікуванням препарату Протефлазід сприяло нормалізації показників 

ТРс у 66% хворих (р=0,001) та МДАс у 70% хворих (р<0,001). 
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 Рис. 9.1. Активність АГАТ в крові до та після застосування 

імуномодуляторних препаратів  Галавіту та Протефлазіду у хворих на хПН 

 

Застосування Протефлазіду також сприяло незначному зниженню 

активності АГАТ у крові та у 50% хворих та у 30% - у сечі проти стану до 

лікування. Показники активності НАГ сечі позитивно змінювалися у 68% 

хворих (р<0,001), а β-Гал сечі – у 58% відповідно (р<0,001).  

Отже, як показали отримані результати, всі застосовані засоби 

патогенетичного лікування у більшості випадків позитивно впливають на О/А 

показники в крові, рівні активності АГАТ у крові, НАГ та β-Гал сечі. 
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При аналізі імунного статусу в динаміці лікування пацієнтів вірогідних 

змін показників імунограми не відмічено. Аналіз цитокінової ланки імунітету 

показав, що в усіх групах хворих після проведеного лікування спостерігалося 

вірогідне зниження спонтанної і індукованої продукції ІЛ-1, ІФН- γ та ТФРβ 

(р<0,001), секреція протизапального ІЛ-10 вірогідно підвищувалась (р<0,001). 

При цьому різниці в цитокін-продукуючій активності клітин після проведеної 

терапії між групами не було, за винятком більш вираженого зниження продукції 

ТФРβ у хворих досліджуваної групи (р = 0,04) (рис. 9.2).  
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Рис. 9.2 Спонтанна і мітоген-індукована продукція ТФРβ  

імунокомпетентними клітинами  до та після застосування  імуномодуляторних 

препаратів 

Примітки : **-  вірогідна різниця до та після лікування. 

 

Лікування з використанням Протефлазіду сприяло зниженню спонтанної 

продукції ТФРβ (р = 0,01), тоді як в групі пацієнтів з традиційним лікуванням та 

з Галавітом вірогідних змін цього показника не спостерігалося. Індукована 

продукція ТФРβ знижувалася у всіх групах, особливо при застосуванні Галавіту.  

Спонтанна продукція ІФН-γ не відрізнялась від норми (25,1 ± 1,46), а після 

лікування знижувалася в усіх групах, але у пацієнтів, які отримували 
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Протефлазід, цей показник був вищим – 18,3 ± 0,42 та 14,4 ± 0,50 пг/мл 

відповідно (р < 0,001). Індукована продукція ІФН-γ, яка була зниженою до 

лікування, після терапії надалі знижувалась у всіх групах. Продукція клітинами 

протизапального цитокіну ІЛ-10 до лікування була зниженою та в середньому 

становила 32,7 ± 1,62 проти 110 ± 5,3 у здорових осіб (р<0,001), однак після 

лікування цей цитокін вірогідно не змінювався у всіх групах. Рівні спонтанної та 

індукованої продукції ІЛ-8 вірогідно знижувалися в групі хворих, які приймали 

Протефлазід (р<0,001).  

Таким чином, проведені дослідження впливу препарату Галавіт на 

показники О/А балансу дозволили підтвердити його антиоксидантні властивості, 

а протизапальні властивості продемонстрували дані щодо впливу цього 

препарату на імунокомпетентні клітини хворих. Це сприяло зниженню високої 

активності моноцитарно-макрофагальної ланки з продукції прозапальних 

цитокінів (ІЛ-1β) та підвищенню продукції протизапального ІЛ-10 

регуляторними Т-хелперами. Важливим ефектом препарату було зниження 

продукції ТФРβ, висока активність якого у пацієнтів зумовлює ризик 

формування тубулоінтерстиціальних ушкоджень. Відновлення балансу про/ 

протизапальних медіаторів досягалося в результаті нормалізації функціональної 

активності моноцитів-макрофагів, Т-хелперів 1,2,3 типів, що сприяло 

підвищенню протиінфекційного захисту. Застосування Протефлазіду сприяло 

підвищенню продукції клітинами крові протизапального цитокіну ТФРβ та 

зниженню продукції прозапальних цитокінів ІЛ-8 та ІФН-γ і вірогідного 

зниження їх екскреції з сечею. 

Відсутність різниці між групами за даними показників імунітету можна 

пояснити впливом антибіотиків на імунокомпетентні клітини. Ефектом Галавіту 

вважаємо відновлення нормального балансу між про- та протизапальними 

цитокінами, що сприяло зниженню продукції ТФРβ у самому вогнищі інфекції (в 

нирці). Важливим ефектом лікування з використанням Протефлазіду можна 
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вважати більш низьку активність прозапальних цитокінів ІФН-γ та ІЛ-8 у сечі, 

що вказує на ліквідацію процесу локального запалення. 

Таким чином, застосування хворим на рецидивуючий хПН поряд з 

антибактеріальною терапією Нуклеїнату натрію сприяло: позитивному впливу на 

цитокінову ланку імунітету з вірогідним зниженням ІЛ-23, ФНПα та МХП-1, що 

приводило до зменшення активності запалення за продукцією протизапального 

ІЛ-4 (р=0,007); зниженню активності ОП та відновленню АОЗ, що, у свою чергу, 

зменшує негативний вплив ОС на клітини канальцевого нефротелію. 

Застосування Галавіту та Протефлазіду у комплексній терапії хворих на хПН 

частково відновлювало О/А дисбаланс та впливало на захисні властивості клітин 

нирки і сприяло зниженню активності реноспецифічних ензим них маркерів 

ушкодження клітин нирки. Доповнення антибактеріальної терапії препаратами 

Протефлазід або Галавіт сприяло зниженню інтенсивності ОС поряд з 

нормалізацією факторів міжклітинної кооперації імунної системи, наслідком 

чого є зниження активності запального процесу в нирках, зменшення активності 

реноспецифічних ензимних маркерів ушкодження нирок.  

 

9.5. Вплив α-ліпоєвої кислоти на показники оксидантно-

антиоксидантного балансу у хворих на хронічну хворобу нирок, які 

лікуються методом діалізної терапії 

 

Порівняльний аналіз О/А показників у хворих на ХХН VД ст та умовно 

здорових осіб продемонстрував вірогідне підвищення концентрації ТБКАПс 

(р<0,0001) та зниження на 40% концентрації SHс (р = 0,007), майже на 60% ТРс 

(р<0,0001) та ЦПс (р<0,0001) та на 40%  СПАе (р < 0,0001),що свідчить про 

виражену активність ОП та суттєву недостатність АОЗ та переконливо вказує на 

наявну потребу у фармакологічній корекції даного дисбалансу (табл.9.8).  

Поряд з традиційним лікуванням призначення α-ліпоєвої кислоти хворим на 

ХХН VД ст сприяло позитивному зниженню у крові рівнів ТБКАПс. Крім того, 
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після застосування α-ліпоєвої кислоти в крові хворих відмічено вірогідне 

підвищення концентрації SHс у 1,5 раза (р = 0,04) та ТРс у 2,5 раза (р = 0,002), 

СПАе у 1,3 раза (р = 0,009) проти рівня до лікування (див. табл. 9.8) і з 

нормалізацією показників у більшості хворих. 

 

Таблиця 9.8.  

Показники оксидантно-антиоксидантного дисбалансу в крові при 

застосуванні α-ліполевої кислоти у хворих на ХХН VД стадії 

 Групи /  

показники 

Контрольн

а група  

(n=20) 

Хворі на ХХНVД(n=20) 

До лікування 

 

Після лікування ру динаміці  

лікування 

  (М±SD) 

1 ТБКАПс, мкМ 
119,20 ± 

35,20 

383,54 ± 

101,22 

308,78 ± 85,37    0,02 

2 SHс, мМ 2,21 ± 0,18 1,31 ± 0,29 1,95 ± 0,68    0,04 

3 Каталаза, мкат/л 16,60 ± 1,48 34,48 ± 7,89 100,47 ± 42,36 0,0003 

4 ТБКАПе, мкМ 
549,30 ± 

50,92 

567,18 ± 

105,48 

527,89 ± 156,87  0,37 

5 SHе, мМ 21,22 ± 1,10 15,49 ± 2,64 17,29 ± 8,38    0,7 

6 СПАе, мккат/г Hb 7,62 ± 0,34 4,38±1,41 5,80 ± 1,70 0,009 

  Me [Q25-Q75] 

7 ТРс,  г/л 
4,16 [3-

5,85] 

1,65 [0,9-2] 4,2 [2,5-7,7] 0,002 

8 ЦПс, г/л 
0,218 [0,19-

0,221] 

0,091 [0,069-

0,104] 

0,342 [0,280-

0,411] 

< 0,0001 

 

Також, після застосування α-ліпоєвої кислоти, констатовано майже трьох 

кратне зростання концентрації ЦПс навіть з перевищенням показників в 

контрольній групі умовно-здорових осіб  



244 

 

Отже призначення α-ліпоєвої кислоти поряд з традиційним лікуванням 

хворих на ХХН VД ст сприяє частковому зниженню концентрації ТБКАП в крові 

та відновленню АОЗ. Встановлена позитивна динаміка О/А показників крові ПД-

пацієнтів під впливом застосування α-ліпоєвої кислоти, що може бути 

обумовлено інгібуванням утворення продуктів гліколізу; участю у регулюванні 

рівноваги Fe
2+

/Fe
3+

 та зниженні пулу Fe
2+

; нормалізацією NO-синтазної 

активності, пригніченням окислювальних процесів у клітинних мембранах та 

відновленням гомеостазу клітин через взаємодію з тіолами. Участь у 

регулюванні рівноваги Fe
2+

/Fe
3+

, з одного боку, перешкоджає участі Fe
2+ 

в 

розвиткові ВРО, а з іншого боку, є впливовим фактором, що стимулює систему 

ЦП/ТР. Це підтверджено змінам показників концентрації ЦПс та ТРс при 

застосування α-ліпоєвої кислоти.  

Отже, підсумовуючи результати, можна стверджувати, що призначення ПД-

пацієнтам α-ліпоєвої кислоти вірогідно знижує активність ОП та суттєво 

відновлює АОЗ, що зменшує негативний вплив ОС на організм. 

 

9.6. Вплив методик нирковозамісної терапії на оксидантно-

антиоксидантний баланс крові у хворих на хронічну хворобу нирок V стадії 

 

Одним з основних синдромів у хворих з ХХН V ст, які отримують ДНЗТ є 

анемічний синдром. Серед причин розвитку анемії є гемоліз, що ініційований 

процедурами ДНЗТ та обумовлений прямим контактом крові з чужорідною 

поверхнею, впливом на кров рухомих частин апарату «штучна нирка» чи дією 

діалізних розчинів та залишкових домішок у воді для ГД, а також ОС [160, 201, 

265, 355, 422]. Відомо, що проникаючи в біліпідний шар мембран, вільні 

радикали ініціюють ланцюгові реакції окислення, що призводить до порушення 

їх міцності й відбувається їх руйнування [201]. Для характеристики еритроцитів 

найчастіше використовують резистентність їх мембран - стійкість до руйнівних 

впливів різних факторів [ 315, 409]. В основі змін резистентності еритроцитів під 

впливом ОП лежать конформаційні модифікації макромолекул і 
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цитоплазматичних мембран, що призводять до змін активності ензимних систем, 

енергетичного обміну, агрегатного стану і мобільності мембранних ліпідів, котрі 

піддаються агресивному фізичному і хімічному впливу [163, 203, 409]. Отже, в 

стратегії лікування анемії у хворих на ХХН VД стадії, необхідно детальне 

вивчення властивостей еритроцитів, їх резистентності і механізмів одночасного 

впливу на них оксидативних факторів та методик ДНЗТ [304].  

 Аналіз показників ОС та резистентності еритроцитів залежно від 

модальності ДНЗТ виявив різну спрямованість змін показників, інтенсивність та 

ступінь їх гемолізу (табл. 9.11). Так для, пацієнтів, які лікуються методом  ГДФ 

(група І), характерне зростання ТБКАПс в 3,9 раза (р <0,01) на тлі зниження 

концентрації ЦПс на 24% (р <0,05), ТРс - на 33% (р <0,01), SHс - на 25% (р 

<0,02), СПАе - на 51% (р <0,01) у порівнянні з групою практично здорових осіб. 

Показники ІОС збільшувалися у 5,4 раза (р <0,01), ІОСе – у 2,6 раза, а показники 

перекисного гемолізу у 3,6 раза (р <0,05) та каталази у 3,5 раза (р <0,02) 

перевищували показники у групі практично здорових осіб.  

 Порівнюючи показники між групами хворих, які лікуються ГДФ (група І) 

та ГД (група ІІ), встановлено, що для ГД-хворих характерні найбільш високі 

величини перекисного гемолізу, ПЕМ та активності каталази поряд з більш 

виразним зниженням показників концентрації ТРс, SHс та СПАе проти 

показників у ГДФ-хворих. Також для ГД-хворих характерні найвищі показники 

концентрації ТБКАПе та ІОСс, найвищий перекисний гемоліз та ПЕМ (див. табл. 

9.9). Тобто для ГДФ-хворих характерні найнижчі показники гемолізу та 

найвищий ступінь захисту еритроцитів, а для ГД-хворих - найвищі показники 

ІОС, що характеризує виразність ОС. Для ПД-пацієнтів (група ІІІ), були 

характерні найнижчі показники концентрації ТБКАПс - в середньому на 30-35% 

нижчі за середні показники у групах ІІ та І (р < 0,02) та в еритроцитах - на 20% (р 

< 0,05) нижчі за показники у групі ІІ, а також більш високі значення СПАе (в 

середньому на 25%р < 0,05) у порівнянні з показниками у групах І та ІІ. Крім 

цього, у хворих з групи ІІІ відмічено суттєве зростання в сироватці крові  
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Таблиця 9.9  

Показники ОС та резистентності еритроцитів в крові хворих на ХХН V ст. 

при лікуванні методами ДНЗТ (М±m) 

Показник Здорові Хворі на ХХН V ст. 

ГДФ ГД ПД 

1 2 3 4 

ТБКАПс, 

мкМ 

119,20 ± 32,50 463,06 ± 2,28 

р1-2 <0,01 

476,88 ± 23,77 

р1-3 <0,01 

301,92±21,86  

р1-4 <0,01 

р2-4 <0,01 

р3-4 <0,01 

ТРс, г/л 4,16 ± 0,08 3,14±0,23 

р1-2 <0,01 

2,46±0,19 

р1-3 <0,01 

1,86±0,23 

 р1-4 <0,01 

р2-4 <0,02 

р3-4 <0,05 

ЦПс, 

г/л 

0,218 ± 

0,015 

0,167±0,020 

р 1-2 <0,05 

0,177±0,015 

 р 1-3 <0,05 

0,354±0,022 

 р 1-4 <0,02 

р 2-4 <0,02 

р 3-4 <0,02 

Каталаза, 

мкат/л 

16,60 ± 

1,48 

58,09±10,85 

р1-2 <0,01 

 

72,08±11,09  

р1-3<0,01 

 

38,87±3,91 

 р1-4 <0,02 

р3-4 <0,05 

SHс, 

мМ 

2,21±0,01 1,66±0,24 

 р1-2 <0,02 

1,37±0,28 

р1-3 <0,02 

1,34±0,30 

 р1-4 <0,02 

СПАе, 

мккат/г Нb 

7,62± 

0,34 

3,80±0,63 

р1-2 <0,01 

 

3,52±0,68  

р1-3 <0,01 

 

5,89±0,66  

р1-4 <0,02 

р2-4 <0,05 

р3-4 <0,05 

ТБКАПе, 

мкМ 

549,30 

± 50,92 

585,85 ± 24,78 657,56 ± 28,72  

р1-3 <0,05 

р2-3 <0,05 

521,86±30,09 

р4-3 <0,02 

ПЕМ, % 10,04±1,03 12,91±1,52 16,62±2,91 15,82±3,12 

 

Гемоліз, % 10,02±5,02 34,81±11,22 59,31±14,32 46,22±15,32 

 

ІОСс, 

ум.од. 

1,01±0,12 5,40±0,22 5,90±0,33 3,10±0,26 

р3-4 <0,05 

р2-4<0,05 

ІОСе, 

ум.од. 

1,05±0,12 2,60±0,29 2,56±0,34 1,23±0,32 

р3-4 <0,05 

р2-4<0,05 
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концентрації ЦПс 1,7 раза (р < 0,01) у порівнянні з показниками у здорових осіб, 

що майже вдвічі перевищували показники у хворих, які отримували ГД або ГДФ. 

Показники ТРс у ПД-хворих були найнижчими серед груп порівняння: на 60%  

(р < 0,01) нижчі за показники у здорових осіб, на 40% (р < 0,02) за показники у 

групі І та на 25 % (р < 0,05) у групі ІІ (див. табл. 9.9). Розрахунок ІОС у пацієнтів 

з групи ІІІ показав майже вдвічі нижчу активність ОС. 

У групі ГДФ кореляційний аналіз виявив зворотній кореляційний зв’язок 

між показниками ТБКАПс та ТРс (r = - 0,421, р = 0,038), СПАе (r = - 0,393, р = 

0,032), а показники ТБКАПе корелювали з ПРе (r = - 0,367, р = 0,04). Рівень SHс 

прямо корелював з ТРс (r = 0,364, р = 0,042) та з ЦПс ( r = 0,376, р = 0,04). 

Кореляційний аналіз виявив прямий кореляційний зв’язок змін показників ПЕМ з 

показниками інтенсивності ОС (r = 472, р = 0,03) і ТБКАПс (r = 337, р = 0,039) та 

зворотний зв’язок показників ПЕМ з рівнями ТРс (r = - 0,391, р = 0,038), SHс (r = 

- 0,799, р < 0,01) та АОЄ сироватки крові (r= - 0,65, р = 0,03) Тобто, висока 

активність ОП при зниженні АОЗ (показників ТРс, СПАе, АОЄ) крові сприяє 

зростанню ПЕМ. Показники ПРе зворотно корелювали з показниками 

концентрації ЦПс (r = - 0,416, р = 0,04) та ПЕМ (r = - 0,500, р = 0,03). Рівень Hb 

зворотно корелював з рівнем SHе (r = - 0,366, р = 0,04). До того ж у цих пацієнтів 

виявлено прямий кореляційний зв’язок між змінами рівнів Hb та показниками 

ПРе (r = 0,552, р = 0,03). Аналогічні залежності виявлені для показників кількості 

еритроцитів та гематокриту з показниками ПРе (r = 0,476 та r = 0,471, р = 0,032) 

та з активністю каталази в сироватці крові (r = - 0,517 та r = - 0,435, р = 0,036). 

Тобто, у ГДФ-пацієнтів зниження рівня Hb, гематокриту та кількості еритроцитів 

пов’язано (або зумовлено) зі зниженням їх перекисної та осмотичної 

резистентності та зростанням внаслідок їх руйнування активності каталази в 

судинному руслі. 

Встановлено, що у ГД-пацієнтів показники ПРе прямо корелювали з 

активністю ОС в сироватці (r= 0,801, р = 0,02) і еритроцитах (r = 0,481, р = 0,034), 

та зворотно з ПЕМ (r = - 0,489, р = 0,03). Тобто, низький рівень АОЄ крові 

зумовлює низьку резистентність еритроцитів до перекисного ушкодження, а 
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підвищена ПЕМ прямо корелювала з інтенсивністю ОС (r = 0,349, р = 0,042) та 

зворотно з рівнем ТРс (r = - 0,462, р = 0,034) та СПАе (r = - 0,468, р = 0,036). 

Тобто, для ГД-хворих - вищі показники ІОС, що характеризують сумарний вплив 

О/А порушень та виразність ОС. 

Кореляційний аналіз показників у групі ПД–хворих виявив пряму 

залежність між показниками ПРе та рівнем ТРс (r = 0,537, р = 0,03). Рівні ЦПс, 

ТРс та СПАе зворотно корелювали з інтенсивністю ОС r = - 0,467, r = - 0,412, r = 

- 0,455, р = 0,04), а зниження концентрації SHе з активністю каталази сироватки 

крові (r = - 0,388, р = 0,044). Тобто зниження показників АОЗ обумовлювали 

активність ОС та впливало на резистентність еритроцитів і рівень гемолізу. 

Отже, для ПД-хворих характерна найнижча активність ОС у порівнянні з 

хворими, які лікуються ГДФ та ГД, що є позитивною ознакою, оскільки у цих 

хворих менш виразний вплив ОС на еритроцити, що, в певній мірі зменшує 

необхідність призначення лікарських засобів для корекції ОС. 

У ГД-хворих найвища активність процесів ПОЛ в еритроцитах та 

найвищий ступінь їх гемолізу зумовлена формуванням надлишку кінцевих 

продуктів гліколізу і ПОЛ за умов активації нейтрофілів та надмірної продукції 

АМК у разі контакту з діалізною мембраною [286, 345]. Крім того, системна 

гепаринізація під час ГД викликає розщеплення жирних кислот, що в умовах 

агресії АМК підтримує ланцюгові реакції ВРО та справляє детергентну дію на 

мембрани еритроцитів. Активізація ОП та нагромадження ТБКАП призводить до 

пошкодження мембранних протеїнів, зокрема, до інактивації SH протеїнів. До 

того ж, зниження концентрації ЦП та ТР у пацієнтів на ХХН VД стадії, 

призводить до недостатньої утилізації Fe
2+

, що не було використано в 

еритропоезі, а вільно циркулюючи в крові Fe
2+ 

здатне ініціювати ланцюгові 

реакції ВРО та руйнування еритроцитів, поглиблюючи анемію [268, 315].  

 Підвищений гемоліз еритроцитів пов'язаний з активацією процесів ПОЛ у 

разі застосування ДНЗТ. Зазвичай, стабільність мембран еритроцитів 

розглядається як їх здатність протистояти значній деформації. За умов 

деформаційного стресу спостерігається збільшення кількості 



249 

 

аденозиндіфосфорної кислоти в крові, причому це надходження залежить від 

інтенсивності ПОЛ мембран еритроцитів [315]: у разі незначної активації ПОЛ її 

надходження знижується, а глибокої окисній деструкції - зростає. Збільшення 

продукції пероксидних сполук супроводжується зниженням здатності мембран 

еритроцитів до деформації, що обумовлено модифікацією в’язкоеластичних 

властивостей їх білкового цитоскелета [368]. Вторинні продукти ПОЛ, зокрема 

ТБКАП, здатні викликати підвищення в'язкості цитозолю еритроцитів шляхом 

утворення зшивок з протеїнами, зниження ступеня насиченості жирних кислот; 

інактивації SH. Проникність мембран для іонів Ca2  сприяє активації фосфоліпаз, 

що руйнують мембранні фосфоліпіди і цим прискорюють загибель клітин [323].  

Отже, основний ушкоджуючий ефект вільних радикалів полягає в 

руйнуванні мембран еритроцитів. На наявність гемолізу еритроцитів у хворих 

під час сеансу ГД вказують багато авторів: одні виводять на перший план 

інтоксикацію алюмінієм і вплив на еритроцити різних токсичних речовин [215], 

інші пов'язують деструкцію еритроцитів під час процедури ГД з механічним 

контактом клітин крові з мембраною діалізатора [268], або з активацією імуно-

компетентних клітин і вивільненням з них прозапальних субстанцій, що тісно 

пов'язано з ОС [453]. Таким чином, висока активність ОС в організмі хворих із 

ХХН V стадії, які знаходяться на лікуванні ДНЗТ (ГД, ГДФ та ПД) має прямий 

взаємозв'язок з ОС. Результатами даного дослідження також підтверджено, що 

однією з причин розвитку ОС у хворих на ХХН V стадії є недостатня 

протективна активність системи АОЗ, причому на ступінь її недостатності 

впливає методика ДНЗТ.  

Підсумовуючи усе вище викладене, можна зробити наступні висновки:  

1. Встановлено, що застосування Корвітину в комплексній терапії лікування 

хворих з ХХН IІІ-IV ст сприяло частковому відновленню О/А балансу в крові 

пацієнтів внаслідок підвищення концентрації ТРс та СПАе, а застосування 

Гепадифу - підвищенню ТРс та ЦПс з подальшою нормалізацією показників. 

Призначення Гепадифу хворим з ХХН VД ст, сприяло зниженню концентрації 

продуктів пероксидації в крові та частковому відновленню АОЗ.  
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2. Під впливом Ліпіну у частини пацієнтів з ХХН покращувалися показники 

О/А баланс за рахунок зростання концентрації ЦПс та СПАе, особливо у 

пацієнтів з ІІЗН. Також зменшувалася активність АГАТ залежно від форми 

захворювання нирок: найбільший корегуючий ренопротекторний ефект 

констатовано у пацієнтів з хГН з НС із збереженою функцією нирок, хГН з 

ПЕФН та у пацієнтів з хПН. Встановлено, що в середньому у 33-67% хворих 

відбувається зниження активності НАГ и β-Гал у сечі на 35-60% проти вихідних 

даних. 

3. Встановлено, що застосування беміпарину натрію у ГД-хворих сприяло 

зниженню концентрації МДА в крові, частковому відновленню АОЗ 

(нормалізації ЦПс та підвищенню ТРс) та зниженню підвищених рівнів ІЛ-1β, 

ІЛ-17, ІЛ-18 в крові. 

4. Доповнення антибактеріальної терапії імуномодуляторними препаратами 

Протефлазід або Галавіт призводило до часткової нормалізації О/А балансу та 

зниження інтенсивності ОС поряд з нормалізацією факторів міжклітинної 

кооперації імунної системи, наслідком чого є зниження активності запального 

процесу в нирках, зменшення активності реноспецифічних ензимних маркерів 

ушкодження нирок. Призначення хворим на рецидивуючий хПН Нуклеїнату 

натрію поряд з традиційною антибактеріальною терапією супроводжувалося 

вірогідним зниженням концентрацій ІЛ-17 (р=0,04), ФНПα (р=0,02) та МХП-1 

(р=0,03), що приводило до зменшення активності запалення та зниженню 

активності ОП і відновленню АОЗ. 

5. Призначення ПД-пацієнтам α-ліпоєвої кислоти вірогідно знижує 

активність ОП та суттєво відновлює АОЗ. 

6. Встановлено, що інтенсивність ОС залежить від виду ДНЗТ. Для ГДФ-

хворих характерні найнижчі показники гемолізу та найвищий ступінь захисту 

еритроцитів, для хворих на ПД – найнижча інтенсивність ОС, а для ГД-хворих - 

найвищі показники ІОС, що характеризують сумарний вплив порушень між О/А 

реакціями та характеризують виразність ОС.  
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РОЗДІЛ 10 

ПРАКТИЧНА ЗНАЧИМІСТЬ ВИЗНАЧЕННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ 

МАРКЕРІВ ОКСИДАТИВНОГО СТРЕСУ В ПРОГНОЗУВАННІ ПЕРЕБІГУ 

ЗАХВОРЮВАНЬ НИРОК 

 

10.1 Використання методики оцінки оксидантно-антиоксидантного 

дисбалансу крові 

 Актуальним питанням сьогодення є використання наукових  розробок в 

практичній медицині, зокрема, визначення О/А маркерів для оцінки перебігу 

захворювань та контролю за ефективністю лікування, а також  в  обґрунтуванні 

призначення антиоксидантів та контролю їх ефективного застосування.  

 Відомо теоретичне та практичне значення дослідження активності процесів 

ПОЛ та захисної ролі АОС у здорових та хворих осіб [52, 59, 104, 105, 119], що 

полягає у переліченні деяких механізмів токсичної дії метаболітів ПОЛ на 

структури біомембран та у стислому переліченні окремих компонентів системи 

АОЗ [62, 118]. З метою удосконалення оцінки О/А балансу у крові шляхом 

визначення у концентрації МДАс як метаболіту кінцевого продукту ПОЛ та 

концентрації ЦПс, ТРс та SHс як компонентів АОС та для більш 

інформативності та індивідуалізації дослідження було введення математичного 

розрахунку індексу оксидації  (ІО)– співвідношення концентрації МДА в крові 

хворого до показників у контрольній групі практично здорових осіб (середнє 

значення) та співвідношення отриманої величини до АОЄ, що є виразом 

співвідношень концентрації ЦПс, ТРс та SHс в крові хворого до їх аналогічних 

показників контролю. Встановлено, що якщо величина ІО реєструється вищою за 

1.0, то це свідчить про порушення балансу О/А реакцій у бік надлишкового 

утворення ліпідних пероксидів та розвитку ОС. Використання ІО дозволить 

залежно від його кількісних величин своєчасно діагностувати дисбаланс О/А 

процесів і прогнозувати на цій підставі перебіг хвороби та ефективність 

лікування (Додаток 6 -Патент на Винахід №102192). 
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 ІО = МДАх/МДАк : [(ЦПх/ЦПк + ТРх/ТРк + SHх/SHк) : 3],  

де  ІО – індекс оксидації; МДАх  –концентрація МДА у хворого; МДАк– 

концентрація МДА контролю (середнє значення); ЦПх – концентрація ЦП у 

хворого; ЦПк – концентрація ЦП контролю (середнє значення); ТРх –

концентрація ТР у хворого; Трк – концентрація ТР контролю (середнє значення); 

SHх – концентрація SH у хворого; SHк–концентрація SH контролю (середнє 

значення); 3 – кількість доданків. 

Для клінічного застосування нами було використано ІОС = [(МДАх/МДАк 

+КГПх/КГПн):2]: [(ЦПх/ЦПк + ТРх/ТРк + SHх/SHк) : 3],  

де  ІОC – індекс OC; МДАх – концентрація МДА у хворого; МДАк– 

концентрація МДА контролю (середнє значення) КГПх – концентрація КГП у 

хворого; КГПк – концентрація КГП контролю (середнє значення); ЦПх –

концентрація ЦП у хворого; ЦПк – концентрація ЦП контролю (середнє 

значення); ТРх – концентрація ТР у хворого; Трк – концентрація ТР контролю 

(середнє значення); SHх – концентрація SH у хворого; SHк – концентрація SH 

контролю (середнє значення); 3 – кількість доданків. 

Також цей індекс був застосований та запропонований для оцінки 

оксидативного ушкодження еритроцитів шляхом визначення даних показників 

ОП та АОЗ в еритроцитах та їх співвідношення з показниками у здорових осіб 

(контроль). До практичного застосування були запропоновані  

ІО = МДАх/МДАк : СПАх/СПАк, де: ІО – індекс оксидації; МДАх – 

концентрація МДА у хворого; МДАк – концентрація МДА контролю (середнє 

значення); СПАх – СПА хворого; СПАк – СПА контролю (середнє значення). 

(Додаток 7 - Патент на КМ № 76917). 

 та більш розширений ІОС, що обчислювали за формулою 

ІОС = [(МДАх/МДАк+ КГПх/КГПн):2]: [(СПАх/СПАк+ ГПх/ГПк +ГРх/ГРк + 

SHх/SHк):5] 

де  ІОС – індекс OC; МДАх – концентрація МДА у хворого; МДАк – 

концентрація МДА контролю (середнє значення) КГПх – концентрація КГП у 

хворого; КГПк – концентрація КГП контролю (середнє значення) СПАх – СПА 
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хворого; СПАк – СПА контролю (середнє значення), ГПх – ГП хворого; ГПк – ГП 

контролю (середнє значення); ГРх – ГР хворого, ГРк – ГР контролю (середнє 

значення); SHк – концентрація SH контролю (середнє значення);  

 Таким чином, запропоновані методики оцінки ОС у крові є доступними, 

інформативними, нескладними у виконанні, необтяжливими для хворого, 

потребують невеликої кількості біологічного матеріалу та дають об’єктивну 

оцінку отриманих результатів шляхом обчислення  ІО та ІОС у відносних 

одиницях, що дозволяє підвищити точність діагностики – коефіцієнт 

варіабельності способу не перевищує ± 6%.  

 

10.2. Індекс оксидативного стресу як предиктор рецидивуючого перебігу 

пієлонефриту  

 

З метою визначення предикторів розвитку рецидивуючого перебігу ПН [166, 

229, 429], перш за все, нами було проведено порівняльний аналіз основних 

клініко-лабораторних ознак ПН залежно від частоти рецидивів захворювання. 

Для прогнозування рецидивуючого перебігу ПН було проведено 

багатофакторний аналіз з використанням бінарної логістичної регресії. За 

прогностичний показник використовували рецидивуючий перебіг захворювання: 

наявність більш як 3 загострення ПН впродовж року приймали за 1, відсутність – 

0. За ознаки, що передували наслідку та були включені до моделі як незалежні, 

використовували усі біохімічні показники, для яких було визначено  значущу 

асоціацію (р<0,05) з рецидивами (табл. 10.1).  

Таблиця 10.1 

Характеристика логістичної регресійної моделі для прогнозування 

розвитку рецидивуючого перебігу пієлонефриту  

Показник Коефіцієнт регресії 

± стандартна похибка 

χ

2
 

ВШ 

(95% ДІ) 

р
 

ІОСс 2±0,4 74,3 7,5 (3,3-9,09) < 0,0001 
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Операційні характеристики визначення показників ІОСс у якості 

предикторів розвитку рецидивуючого перебігу ПН подано у таблиці 10.2. 

 

Таблиця 10.2 

Прогностична ефективність показників ІОС в крові 

Оптимальний критерій (порогове значення 

показнику) 

Індекс Юдена 0,77 

Асоційований критерій >3 ум.од. 

Порогове значення >2,5 ум.од. 

Чутливість 97,6% 

Специфічність 75,0% 

 

Таким чином, предиктором рецидивуючого перебігу ПН є: ІОС >3 ум.од. 

(чутливість – 97,6%,  специфічність – 75%) (Додаток 5) 

 

10.3. Чутливість та специфічність визначення індексу оксидативного 

стресу для прогресування гломерулонефриту у дітей  

 

Показники активності ПОЛ неодноразово намагалися використовувати в 

якості скринінгових маркерів ниркової патології, зокрема як допоміжних 

критеріїв тяжкості захворювання [431, 443] чи ефективності терапії [452], як 

прогностичні фактори [357, 415]. Але, не дивлячись на достатню кількість 

досліджень, не доведена доцільність проведення їх на певних етапах 

спостереження за хворими, роль в стандартизованому протоколі обстеження. Для 

прогнозування  перебігу захворювань було використано ІОСс  на моделі 

застосування імунотропної терапії у дітей, хворих на ГН з НС. Хворі були 

обстежені у декілька етапів (див. розділ 6), що дало змогу оцінити діагностичні 

можливості даних показників в динаміці лікування пацієнтів.  
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Рівень ІОСс ≥1.5 од мав не значну специфічність щодо прогнозування 

прогресування хвороби на етапі до лікування глюкокортикоїдами та на 8-10 

тижні (54 та 59% відповідно), але на їх підтримуючих дозах та в катамнезі вона 

падала (Рис. 10.1).   

 

ІОСс>1,5 од 

 ІОСс>3,5 од 

 

ІОСс>4,5од 

Рис.10.1– ІОСс на етапах спостереження: вірогідність прогресування ГН 

з НС у дітей 

 

   При ІОСс ≥3.5 од незначна специфічність до лікування та на підтримуючих 

дозах, а чутливість тесту не змінювалась на етапах обстеження. При ІОСс ≥4.5 од  

специфічність тесту найвища (93-100%) на усіх етапах дослідження, а чутливість 

найвища до лікування та на 8-10 тижні. Відновлення показника документовано 

тільки у хворих зі збереженою ШКФ та за умов сприятливого перебігу НС. 
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10.4. Методика прогнозування адекватності програмного гемодіалізу у 

хворих на хронічну хворобу нирок V стадії  

 Кількість хворих на ХХН VД ст, які лікуються ДНЗТ збільшується і 

важливим є прогнозування адекватності ГД ще до початку його проведення . 

Всіх хворих на ХХН VД ст., які брали участь у дослідженні  ретроспективно 

залежно від адекватності ГД поділено на групи: І група – адекватний ГД, 2 група 

– частково адекватний ГД, 3 група – неадекватний ГД. Група контролю –

практично здорових осіб того ж віку. Для прогнозування адекватності ГД до 

початку проведення сеансу ГД  в крові визначали концентрацію ЦП, ТР, КЦП/ТР та 

коефіцієнт КЦП/ТР/Н за формулою: 

 КЦП/ТР/Н = [(ЦП/ТР хворого – ЦП/ТР норми) / ЦП/ТР норми] × 100%.  

 Встановлено (табл..10.3), що динаміка змін КЦП/ТР у хворих на ХХН VД ст,  

 

Таблиця 10. 3 

Концентрація церулоплазміну, трансферину, їх співвідношення (Кцп/Тр) та 

відсоток перевищення цього співвідношення його нормального 

(контрольного) значення (КЦП/ТР /Н) у хворих на хронічну хворобу нирок 

(ХХН) VД стадії залежно від адекватності гемодіалізу (М ± m) 

Хворі на ХХН 

VД 

ЦПс, г/л ТРс г/л КЦП/ТР, ум.од. КЦП/ТР /Н, % 

1 Група, n =21 0,223± 0,015 2,701 ± 0,171
1
 0,082± 0,003

1
 85,0 ± 5,7

1
 

2 Група, n =29 0,260±0,013
1 

2,102±0,178
1,2

 0,122±0,005
1,2

 173,0±11,4
1,2

 

3 Група, n=17 0,264±0,016
1
 1,923± 0,267

1,3
 0,139±0,007

1,3,

4
 

218,0±17,2
1,3,

4
 

Контроль, n= 22 0,218 ±0,011 4,163 ± 0,082 0,044 ± 0,001  

Примітки : вірогідна різниця у порівнянні з контролем – 
1
, вірогідна різниця у 

порівнянні між 1-ю та 2-ю групами – 
2
, між 1-ю та 3-ю групами – 

3
,                                                                              

між 2-ю та 3-ю групами – 
4
.  
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у яких лікування ГД не є адекватним (3 група), у порівнянні із пацієнтами з 1-ї 

групи, у яких лікування ГД є адекватним, характеризується помірним 

підвищенням концентрації ЦПс, значущим зниженням концентрації ТРс (р<0,02), 

вірогідним зростанням КЦП/ТР (р<0,001) та, що особливо важливо,  вірогідним 

підвищенням КЦП/ТР /Н (р<0,001), що свідчить про можливість використання 

показника КЦП/ТР /Н як прогностичного критерію для оцінки адекватності ГД у 

хворих на ХХН VД ст. (Додаток 10- Патент  на корисну модель №58034). 

Індивідуальний аналіз показав, що: у пацієнтів 1-ї групи величина КЦП/ТР /Н 

не перевищувала 100% - це асоціюється з тим, що ГД є адекватним; у пацієнтів 

2-ї групи величина КЦП/ТР /Н реєструється у межах 100-190% -це асоціюється з є 

частково адекватним ГД; у пацієнтів 3-ї групи величина КЦП/ТР /Н  перевищувала 

190%, це асоціюється з неадекватним ГД. Точність способу: похибка у двох 

паралельних визначеннях не перебільшує ± 6,7%. Застосування методики 

дозволяє об’єктивно за допомогою визначення індивідуально у кожного пацієнта 

концентрації ЦПс, ТРс, розрахунку КЦП/ТР та КЦП/ТР /Н, прогнозувати адекватність 

ГД ще до початку його сеансу.  

 

10.5 Методика комплексної оцінки резистентності еритроцитарних 

мембран у хворих, які лікуються нирковозамісною терапією різної 

модальності  

 

Для комплексної оцінки резистентності еритроцитів у хворих на ХХН VД 

ст з анемією, які лікуються ДНЗТ різної модальності визначають наступні 

показники – ПРе, ПЕМ, перекисний гемоліз еритроцитів та активність каталази у 

сироватці крові. Залежно від чисельної виразності перелічених показників у 

хворих, які лікуються ДНЗТ різної модальності (ГДФ, ГД, ПД) порушення 

резистентності еритроцитів оцінюють як виражене, суттєво виражене та помірно 

виражене. Додатково розраховують індекс резистентності еритроцитарних 

мембран (ІРЕМ) як суми співвідношень перелічених показників до аналогічних 
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показників контролю (середні значення), поділеної на кількість доданків за 

формулою:  

ІРЕМ = [(ПРх/ПРк + ПЕМх/ПЕМк + ПГх/ПГк + КТх/КТк) : 4],  де 

ІРЕМ – індекс резистентності еритроцитарних мембран; ПРх – перекисна 

резистентність еритроцитів хворого, ПРк – перекисна резистентність еритроцитів 

контролю (середнє значення); ПЕМх – проникність еритроцитарних мембран 

хворого; ПЕМк – проникність еритроцитарних мембран контролю (середнє 

значення); ПГх – перекисний гемоліз хворого; ПГк – перекисний гемоліз 

контролю (середнє значення); КТх – активність каталази сироватки крові 

хворого; КТк – активність каталази сироватки крові контролю (середнє 

значення); 4 – кількість доданків.  

Якщо величина ІРЕМ дорівнює 1.0, це свідчить про відсутність порушень 

резистентності еритроцитарних мембран, якщо цю величину реєструють вищою 

за 1.0 – про наявність як функціональних, так і структурних порушень 

резистентності еритроцитарних мембран та про необхідність корекції лікувальних 

заходів. Це сприяє удосконаленню діагностики порушень резистентності 

еритроцитарних мембран, характеризує стан еритроцитарних мембран 

(функціональний та структурний), значно спрощує інтерпретацію отриманих 

результатів та надає їм більшої інформативності. (Додаток 11-12, Патент на КМ 

UA № 107451 U; Патент на КМ UA № 108929 U,) 

 

10.6 Використання показників оксидативного стресу у оцінці 

ефективності корекції оксидантно-антиоксидантного дисбалансу 

 

Впроваджено в практику визначення маркерів ОС та активності 

реноспецифічних ензимів при корекції оксидативних ушкоджень та  

імунологічних порушень у пацієнтів з запальними захворюваннями нирок. 

 Було запропоновано методику у хворих на ХХН VД ст з анемією 

визначення ІОСс до та після лікування антианемічним препаратом Сахарат заліза 



261 

 

та встановлено, що у разі зниження ІОСс відносно даних до лікування у 2 рази та 

більше корекцію О/А балансу у цих хворих оцінюють як ефективну (Додаток 13 - 

патент на КМ UA № 102406 U).  

У хворих, які лікуються ПД запропоновано визначення МДАс, ЦПс та ТРс 

для оцінки ефективності корекції оксидативних порушень при застосуванні α-

ліпоєвої кислоти, що призводить до корекції оксидантних порушень : суттєвого 

зниження концентрації МДА та підвищення концентрації білків-антиоксидантів 

ЦПс та ТРс (Додаток 14 - патент на КМ UA № 102684).  

Було запропоновано методику оцінки ефективності корекції  оксидативних 

та імунологічних порушень шляхом визначення активності β-Гал у сечі поряд з 

визначенням ФНПα  та МХП-1 у хворих на хПН з рецидивуючим перебігом при 

доповненні традиційної антибактеріальної терапії препаратом імунумодулюючої 

дії (Нуклеїнатом натрію 4 рази на добу у дозі 0,25 г протягом 14 днів) та 

встановлено, що при зниженні у крові рівнів ФНПα та МХП-1 більше ніж на 30% 

та більше від вихідних даних, а також при визначенні активності β-Гал сечі у 

межах від 4,5 до 14,6 мкмоль/год/ммоль креатиніну і відсутності реєстрації 

активності АГАТ в крові вважати досягнутим ефект корекції імунологічних та 

біохімічних порушень в крові пацієнтів з рецидивуючим перебігом хПН. 

Результати дослідження знайшли відображення у наступних наукових 

працях здобувача: 

1. . Індекс оксидативного стресу – прогностичний маркер ризику розвитку 

рецидивуючого пієлонефриту / М. О. Колесник, Л. В. Король, Л. Я. Мигаль, Н. 

М. Степанова // ІІІ міжнародний медичний конгрес «Впровадження сучасних 

досягнень медичної науки в практику охорони здоров’я України», 14-16 жовтня 

2014р.: матеріали  конгресу – Київ, 2014, - С. 29. 

2. Король Л. В., Мигаль Л. Я., Бурдейна О. В. Визначення маркерів 

оксидативного стресу та резистентності еритроцитів у хворих на хронічну 

хворобу нирок VД  Інформаційний лист про нововведення в сфері охорони 

здоров’я № 255-2015, Вип.5 (з проблеми «Нефрологія»). Київ , 2015  
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3. Спосіб інтегральної оцінки резистентності еритроцитарних мембран / М. О. 

Колесник, Л. В. Король, Л. Я. Мигаль, О. В. Бурдейна // Патент на винахід 

№113366, а201512781 Опуб. 10.01.2017.- Бюл. № 1. .- 2017. - 5с.  

4. Король Л. В. Спосіб інтегральної оцінки оксидантно-антиоксидантного 

балансу у сироватці крові / Л. В. Король, Л. Я. Мигаль // Опис до патенту на 

винахід UA № 102192; а 2012 05647, 08.05.2012; Опуб. 10. 06. 2013. – Бюл. № 11. 

– 2013. – 4 с  

5. Спосіб прогнозування ефективності імунотропної терапії у дітей, хворих на 

гломерулонефрит з нефротичним синдромом / С. П. Фоміна, І. В.Багдасарова, Л. 

Я. Мигаль, Л. В. Король, Л. В. Попова // Опис до патенту на винахід № 96065 

(UA).  - Опуб. 26.09.2011. - Бюл. № 18. -  5 с. 

6. Король Л. В. Спосіб інтегральної оцінки рівноваги оксидантно-

антиоксидантних процесів у еритроцитах / Л. В. Король, Л. Я. Мигаль // Опис до 

патенту на корисну модель UA № 76917; u  2012 07005, 08.06.2012; Опуб. 25. 01. 

2013. – Бюл. № 2. – 2013. – 4 с. 

7. Спосіб прогнозування адекватності програмного гемодіалізу у хворих на 

хронічну хворобу нирок V стадії / І. О. Дудар, Л. В. Король, Л. Я. Мигаль, Ю. І. 

Гончар // Патент на КМ № 62757 UA, u 2011 02786, 10.03.2011; Опубл. 12. 09. 

2011. – Бюл. № 17.–5с.  

8. Спосіб прогнозування розвитку рецидивуючого перебігу пієлонефриту: / М. 

О.Колесник, Л. В. Король, Л. А. Мигаль, Н. М. Степанова, О. А. Романенко // 

Опис до патенту України № 105447; а2013 05416;. 26.04.13 ; Опубл. 12.05.14. -  

Бюл. № 9. –2014. - 5 с. 

9. Спосіб оцінки ефективності терапії хворих на пієлонефрит / М. О. Колесник, 

Л. В. Король, Л. Я. Мигаль, Н. М. Степанова  // Опис до патенту на корисну 

модель UA № 81807; u 2013 01206, 01.02.2013; Опуб. 10. 07. 2013. – Бюл. № 13. – 

2013. – 5 с. 

10. Король Л. В., Мигаль Л. Я., Нікуліна Г. Г., Колесник М. О. Біохімічні методи 

оцінки оксидативного статусу у хворих на хронічну хворобу нирок: Методичні 

рекомендації. Київ, 2013.  30 с 
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УЗАГАЛЬНЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

Останнім часом активно досліджується та обговорюється роль ОС у  

формуванні та прогресуванні хвороб різної етіології [66, 69, 112, 182, 194, 212, 

284], зокрема і при запальних хворобах нирок [66; 70, 142]. На сьогодні 

сформоване уявлення щодо механізмів розвитку БОЗН та ІІЗН [7, 45, 67, 138, 

142, 150], що реалізується внаслідок прямої дії інфекційного збудника, 

імуноопосередкованих реакцій, зокрема індукції антитіл до гломерулярної 

базальної мембрани [70, 102, 141, 147, 156, 166, 186], гіпоксії [25, 104, 156, 192]. 

Тривалий перебіг хвороб нирок призводить до зниження функцій нирок 

внаслідок тубулоінтерстиціального ураження, порушень уродинаміки, зниження 

резистентності імунної системи та ОС [70, 154,166].  

Виходячи з цього, як науковий, так і практичний інтерес представляє 

вивчення специфічних механізмів розвитку ОС у нирках та взаємозв’язку 

процесів ПОЛ, ОМП, системи АОЗ і функціональної активності імунних клітин 

за результатами продукції цитокінів. Також ще одним з важливих напрямків 

досліджень є вивчення взаємозв’язків ОС з функціями нирок (екскреторною, 

інкреторною, гомеостатичною, метаболічною, ендокринною та ВФН, оскільки 

нирки беруть активну участь у метаболізмі реніну, альдостерону, еритропоетину, 

тромбоксану, антидіуретичного гормону, тромбопластину, простагландинів, 

брадикінінів, що забезпечують здійснення фізіологічних функцій нирок.[51, 93, 

289, 192, 218, 245, 271, 294, 298, 386,].  

Разом з вирішенням теоретичних проблем важливим практичним 

завданням є пошук нових фармакологічних препаратів, що знижують його вплив 

на клітини та елімінують негативний вплив його продуктів. Хоча на сьогодні 

активно використовуються лікарські засоби з антиоксидантним механізмом дії 

[32, 76, 87, 97, 167, 313, 366, 397], проте здебільшого емпірично, без урахування 

саме етіології запального процесу, що лежить в основі хвороб нирок. Найбільш 

перспективним напрямком досліджень є прогнозування ефективності 
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антиоксидантного препарату за умов моделювання in vitro їх можливого впливу 

на інтенсивність процесів оксидації на зразках крові хворого. Загалом аналіз 

проблеми щодо ролі ОС у разі розвитку запальних процесів у нирках демонструє 

необхідність подальшого вивчення механізмів його інтенсифікації та як важливої 

складової рецидивів та прогресування ПН чи ГН. Актуальним також є питання 

щодо діагностичної цінності показників ОС та АОЗ як критеріїв прогресування 

захворювання нирок та для оцінки ефективності лікування. Все це вимагало 

подальшого дослідження, що й було передумовою початку даного дослідження. 

Для досягнення мети та виконання задач дослідження була обґрунтована та 

виконана комплексна робота (2002-2015рр.): на першому етапі – досліджено 

особливості змін показників, що характеризують активність ОП та АОЗ крові у 

309 пацієнтів з активним та хронічним запальним процесом у нирках (див. рис. 

2.1) та проведений порівняльний аналіз з урахуванням ступеня залучення нирок 

до патологічного процесу (за рівнем реноспецифічних ензимів у крові та сечі, 

специфічних протеїнів) та активності запального процесу (за рівнем специфічних 

запальних протеїнів та цитокінів крові). На другому етапі для вивчення 

особливостей та механізмів розвитку ОС були змодельовані in vitro шляхи 

активації ОП  в крові у пацієнтів із запальними процесами в нирках залежно від 

їх етіології та активності. На третьому етапі дослідження було вивчення 

особливостей та механізмів розвитку ОС з урахуванням функціональної 

активності нирок та виявлені залежності інтенсифікації ОС від особливостей 

порушень екскреторної, інкреторної, гомеостатичної, метаболічної, ендокринної 

функції нирок у 529 хворих на ХХН І-V стадії. На четвертому етапі було 

проаналізовано вікові особливості інтенсифікації ОС з урахуванням активності 

патологічного процесу в нирках. На п’ятому етапі дослідження було проведено 

порівняльний аналіз та оцінку ефективності терапевтичної корекції О/А 

дисбалансу крові із застосуванням різних за механізмом дії лікарських засобів 

(антиоксиданти, мембрано стабілізуючі засоби, імуномодулятори, коагулянти) з 

урахуванням активності та етіології патологічного процесу, що сприяє активації 

ОС у крові хворих з запальними хворобами нирок. 
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Групи пацієнтів структурно не відрізнялися за віком та статтю, що є 

важливою передумовою порівняльного аналізу патогенетичних механізмів та 

особливостей розвитку ОС. Впродовж усього дослідження дотримано сучасні 

вимоги щодо етичної складової біомедичних досліджень. 

Аналіз маркерів ОС включав визначення активності процесів ПОЛ та ОМП 

в крові пацієнтів за рівнем накопичення вторинних продуктів оксидації (МДА, 

ТБКАП, КГП), активності NOS та стану АОЗ, що оцінювався за показниками 

концентрації в сироватці крові ЦП, ТР, SH, аргініну, активності в еритроцитах 

ГП, ГР, СПАе, [19, 50, 59, 86, 90, 99, 145, 164, 180, 202, 399]. Механізми активації 

ОП на моделях in vitro оцінювали за інтенсивністю моделюючи аскорбат- та 

НАДФ-залежні шляхи ПОЛ та ОМП у крові, а також за рівнем альдегідних та 

карбонільних продуктів ОМП за умов розвитку спонтанних та металіндукованих 

окисних реакціях [28]. Ступінь залучення нирок у патологічний процес 

оцінювали шляхом визначення в крові та сечі пацієнтів активності специфічних 

для нирок ензимів АГАТ, НАГ, НАГВ, β-Гал, ГГТ [47, 61]; специфічних 

протеїнів СРП, ФН та ЦС; визначення у сечі низькомолекулярних «порогових» 

ліпопротеїнів та ТР [86, 109]. Для оцінки запального процесу в нирках 

використовували визначення концентрації в крові та сечі цитокінів (ІЛ1β, ІЛ-4, 

ІЛ-6, ІЛ-10, ІЛ 17, ІЛ-18, ІЛ-23, а також ФНПα, МХП-1 та ТФРβ) методом 

імуноферментного аналізу із застосуванням комерційних наборів. Також для 

характеристики активності запалення нирок визначали концентрацію СРП у сечі 

і її пероксидазну активність. Порушення функцій нирок оцінювали за рівнем 

ШКФ, протеїнурії, активності АПФ [31]. 

Діагноз ПН, ГН, ДН, ХХН встановлювався лікарями на підставі клінічних, 

лабораторних та інструментальних методів обстеження пацієнтів згідно з 

класифікацією хвороб нирок KDIGO 2012 [314] та протоколів ведення пацієнтів.  

В розділі ІІІ даної роботи описано результати дослідження активності ОП і 

показників АОЗ у 248 хворих за наявним БОЗН: у 60 пацієнтів з гПН (група 1) та 

188 пацієнтів з хПН, (група 2) без ПЕФН (ШКФ не нижче 90 мл/хв/1,73 м
2 

, а 
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рівень креатиніну плазми не перевищував 0,120 ммоль/л). Аналіз результатів 

показав, що для даного контингенту хворих у порівнянні з контрольною групою 

умовно-здорових осіб було характерне збільшення інтенсивності ОП та зміни 

складових АОЗ: встановлено зростання інтенсивності ПОЛ та спонтанної 

продукції МДАс - в середньому 2,2 - 3 рази і дещо менш виражене накопичення 

МДАе - в середньому на 14-45% та зростання у 1,5-1,7 раза  спонтанної продукції 

КГП, а найвищі значення активності процесів спонтанного окислення ліпідів та 

протеїнів характерні для активної стадії БОЗН, що може бути зумовлено 

безпосереднім впливом патогенів (бактерій) та розвитком реакцій клітин у 

відповідь, що супроводжується зростанням синтезу АМК, медіаторів запалення, 

підвищенням активності фосфоліпаз, ЛОГ, протеаз [49], які стимулюють ОП та 

накопичення їх продуктів, збільшення рівня Fe
2+

. Зростання рівня Fe
2+ 

 стимулює 

активацію системи ЦП-ТР, що й було відмічено у пацієнтів з розвитком гострого 

БОЗН: підвищення концентрації ЦПс та ТРс в середньому на 40% як у 

порівнянні з показниками у групі умовно здорових осіб, так і з хронічним БОЗН. 

Ці зміни частково зумовлено збільшенням синтезу цих протеїнів, оскільки 

відомо, що вони, по-перше, виступають як гострофазні протеїни і маркери 

запалення [395], а по-друге - діють як антиоксиданти плазми крові, регулюючи 

таким чином пул Fe
2+ 

та рівень супероксидного радикалу. 

У відповідь на посилення утворення Н2О2 активуються системи 

антипероксидного захисту, зокрема пероксидази. СПАе у разі гострого 

запального процесу була  в межах норми (з тенденцією до зростання у 25% 

пацієнтів), а за умов хронічного БОЗН - знижувалася на 17%, що ймовірно 

зумовлено зменшенням з хронізацією запалення рівня донаторів для 

пероксидазних реакцій, а враховуючи той факт, що така сама тенденція 

спостерігалася зі змінами показників активності ГПе та ГРе, то, ймовірно, 

зниження СПАе частково є результатом недостатності субстрату для ГП - ГЛ, 

котрий містить SH і, таким чином, зумовлює зниження кількості небілкової 
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фракції SH в крові, що також було підтверджено результатами даного 

дослідження ( див. табл. 3.1.). 

Низький рівень тіолових сполук в сироватці крові також може бути 

зумовлено зниженням концентрації L-аргініну в крові (див. табл. 3.2). Так, у 

пацієнтів з ПН визначено зменшення рівня L-аргініну на 20% (p<0,05) за 

наявності гострого БОЗН, а за умов хронізації пієлонефротичного процесу – за 

середніми у 43% пацієнтів даної групи концентрація L-аргініну в сироватці крові 

була нижче та у 15% хворих у декілька раз перевищувала (p<0,05) показники у 

групі умовно-здорових осіб. Кореляційний аналіз встановив негативний зв’язок 

між рівнем сечовини і L-аргініну (r=-0,42, p<0,05). 

 Іншим чинником активації синтезу АМК є система активних метаболітів  

азоту. Досліджуючи показники активності iNOS та еNOS в крові пацієнтів 

встановлено підвищення активності цих ензимів в обох групах пацієнтів: у разі 

гострого БОЗН відмічено зростання активності iNOS майже вдвічі на тлі 

зниження величин активності еNOS на 40% проти показань у групі умовно-

здорових осіб (див. рис. 3.1). У разі хронічного БОЗН спостерігалося менш 

виразне підвищення  активності iNOS - на 60%, а еNOS - знижується на 25%. Ці 

коливання показників активності NOS підтримують досить високий рівень 

продукції NO та свідчать про зростання синтезу NO в крові пацієнтів обох груп. 

Так, у разі гострого БОЗН на тлі підвищення активності iNOS посилюється 

еNOS, то за умов хронізації та на більш пізніх стадіях запального процесу 

активується iNOS лейкоцитів. На цій стадії запального процесу NO стимулює 

синтез і вивільнення прозапальних цитокінів - ІЛ-1β, ІЛ-2, ІЛ-3, ІЛ-6, що, в свою 

чергу, стимулюють міграцію лейкоцитів у вогнище запалення, а NOS контролює 

біосинтез ІЛ-4, ІЛ-10, ІЛ-11 та ІЛ-13 [80]. 

Таким чином, активація синтезу АМК за наявності гострого БОЗН пов’язана 

з активацією системи ОП-АОЗ, що сприяє захисту клітин від дії АМК та 

утилізації продуктів оксидації, захищаючи клітини від пролонгованої дії АМК та 

подовження ланцюга оксидативних реакції (Рис А) 
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Рис. А. Схема  ініціації ОС при БОЗН 

   

Розрахунки сумарного КО та АОЄ показали, що активність ОП була значно 

вища у разі гострого запального процесу у порівнянні з хронічним. Це сприяло 

зростанню величин ІОСс у пацієнтів у порівнянні з групою умовно-здорових 

осіб. Проте найвища активність ОС  характерна для пацієнтів з хронічним БОЗН.  

Кореляційний аналіз показників ОС у групі пацієнтів з гострим ПН виявив 

помірний прямий взаємозв’язок між рівнями МДАс з КГПс (r=0,385 p <0,02),  

між показниками МДАс з КОс і ІОС (r=0,89±0,3, p <0,001). Встановлений 

зворотній зв’язок між рівнями SHе та МДАе (r=- 0,330, p <0,05). Отже, за умов 

гострого БОЗН інтенсивність ОС зумовлена активацією ПОЛ та ОМП та 

недостатньою концентрацією SH груп в крові. 

У разі хронічного БОЗН рівень МДАс корелював показниками ІОСс 

(r=0,923, p <0,001); рівні ТРс, ЦПс та SHс прямо корелювали з АОЄс (r=0,899, p 

<0,001, r=0,339, p <0,05 та r=0,360, p <0,05). Отже, за умов хронічного БОЗН 

інтенсивність ОС зумовлена активацією ПОЛ та ОМП та недостатністю ТРс, 

ЦПс, SH. 
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Моделювання in vitro шляхів оксидації в крові за наявності БОЗН показало 

(див. табл. 3.3), що активація процесів ПОЛ здійснюється двома шляхами: 

аскорбат-залежним і НАДФН-залежним, проте більш інтенсивний шлях ЕО; 

більше ушкоджуються ліпідні компоненти та утворюються ліпідні пероксиди; 

більш виразні інтенсивність утворення МДА та КГП за умов моделювання 

НАДФН-залежного окиснення характерна для гострого БОЗН, що необхідно 

враховувати у разі корекції ОС у таких пацієнтів. 

Іншим важливим аспектом інтенсифікації ОС за наявності БОЗН є 

рецидивуючий перебіг ПН, що вірогідно асоційований з підвищенням ІОС, 

концентрації МДАс, МДАе та зниженням SHс. Рецидивуючий перебіг ПН 

супроводжувався підвищенням ступеня ОМП крові та зростання в середньому 

1,5 раза спонтанної продукції КГП в плазмі крові, переважно спектру кетон-

ДНФГп (див. рис. 3.5), а за умов моделювання МІОП у пацієнтів з частими 

рецидивами ПН відмічено майже вдвічі вищу активність процесів ОМП, ніж у 

хворих без рецидивування ПН (див. табл. 3.5).  

Встановлено взаємозв’язок активності ЦПс (r=-0,36 p=0,008) з кількістю 

рецидивів ПН протягом року. Крім того, у разі рецидивуючого перебігу ПН ІОСс 

вірогідно підвищувався (4,27±2,06 проти 2,3±1,06; р<0,001у групі без рецидивів) 

та встановлено прямий кореляційний зв’язок між частотою рецидивів ПН та 

ІОСс (r=0,33, p=0,006). Тобто, чим частіше відбувались рецидиви ПН, тим 

вищою була інтенсивність ОС (за даними ІОСс). Також визначено прямий 

кореляційний зв’язок між кількістю «рубців» паренхіми нирок й концентрацією 

МДАс (r = 0,64; p < 0,001) та зворотній зв’язок з концентрацією ЦПс (r = -0,62; 

p<0,001), що вказувало та взаємозв’язок між кількістю «рубців» ниркової 

паренхіми у хворих на ПН та інтенсивністю ОП (див. рис. 3.3, 3.4).  

З метою оцінки  ступеня залучення нирок у запальний патологічний процес 

у більшості пацієнтів з ПН визначали концентрацію специфічних протеїнів в 

сироватці крові та показано, що концентрація цих протеїнів у сироватці крові 

значно вища саме у групі з рецидивуючим перебігом ПН (1,1±0,25 проти 

0,96±0,2 (р=0,02) для ЦС та 356 [185-290] проти 143,5 [110-182] для ФН. 
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Концентрація СРП в сироватці крові та сечі була також значно вищою у групі з 

рецидивуючим перебігом ПН, ніж у хворих без рецидивів. 

Аналізуючи реакцію імунної системи на розвиток хронічного БОЗН 

встановлено вірогідне зниження абсолютної та відносної кількості лімфоцитів і 

Т-хелперів/індукторів (СD4+) (р<0,001), а також абсолютного числа Т-

лімфоцитів (СD3+) (р=0,04), вірогідне підвищення абсолютної та відносної 

кількості В-лімфоцитів (СD22+) (р<0,001 та р=0,003 відповідно) та відносної 

кількості Т-супресорів/кілерів (СD8+) (р<0,001) на тлі зниження їх абсолютної 

кількості (р=0,008), що й продемонстровано у таблицях 3.6. та 3.7 Поряд з цим, 

констатовано вірогідне підвищення продукції прозапальних цитокінів ФНПα, ІЛ-

1β, ІЛ-18, ІЛ-17, ІЛ-23 та протизапальних ІЛ-10, ТФРβ в сироватці крові хворих 

на хПН. 

Найбільш виразним (вдвічі) було зростання МХП-1, що накопичується у 

вогнищі запалення та відображає виразність клітинної запальної реакції, а його 

профіброгенна дія забезпечується шляхом активації синтезу Т-регуляторними 

клітинами та макрофагами ТФРβ, котрий, в свою чергу, активує фібробласти та 

індукує утворення екстрацелюлярних матриксних протеїнів (колагенів, ФН та 

протеогліканів), зокрема, це підтверджується змінами ФН у крові та сечі у 

хворих на ПН. Вважається, що підвищення рівня ТФРβ асоціюється з високою 

адгезивною спроможністю клітин крові та ендотелію, а зростання його продукції 

у хворих на хПН є скоріш негативним фактором, тому що цей цитокін може як 

пригнічувати імунну відповідь, так і сприяти проліферації сполученої тканини та 

фіброзу нирок. 

  Кореляційний аналіз показників концентрації цитокінів та маркерів ОС 

виявив помірний зв’язок між рівнем ФНПα та гострофазного протеїну ЦПс (r= 

0,377, p<0,01). Це пояснюється тим, що ФНПα синтезуючись В- і Т-лімфоцитами 

та моноцитами/макрофагами саме у вогнищі запалення спільно з ІЛ-1 та ІЛ-6 

індукує синтез клітинами моноцитарно-макрофагальної системи протеїнів 

гострої фази запалення [300, 446]. До того ж, підвищення концентрації ЦПс 

зумовлено підвищеним утворенням макрофагами супероксидного радикалу 
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(котрий каталізує реакцію дисмутації) та Fe
2+

. Також був встановлений прямий 

кореляційний зв’язок між показниками концентрації ІЛ-23 та ЦПс (r= 0,333, 

p<0,02), що зумовлено прозапальними функціями даного цитокіну за умов 

хронізації запального процесу. Показники концентрації ІЛ-17 зворотно 

корелювали з показниками ІОСс (r=- 0,63, р<0,001). 

   Іншим підходом до оцінки  ступеня залучення нирок у патологічний процес 

і активності локального запального процесу є визначення активності 

реноспецифічних АГАТ, НАГ і β-Гал. Встановлено підвищення активності АГАТ 

у крові на 66% за величини, що характерні для хронічного процесу. Активність 

АГАТ у сироватці крові пацієнтів з рецидивуючим перебігом ПН у 1,75 раза 

перевищувала показники у пацієнтів без рецидивів. Паралельно встановлено 

підвищення активності НАГ у 5 разів, β-Гал – у 1,5 раза у сечі пацієнтів з 

гострим ПН та зростання лише НАГ у 1,5 раза у разі хронізації ПН. Активність 

НАГ і β-Гал сечі у групі з рецидивуючим перебігом ПН вірогідно перевищувала 

аналогічні показники у групі без рецидивів. 

 Також для оцінки активності місцевого запального процесу 

використовували показник пероксидазної активності сечі та було встановлено, 

що у разі активного БОЗН пероксидазна активність сечі становила 0,37 ± 0,09 

мккат/л, а у разі розвитку хронічного - 0,23 ± 0,05 мккат/л, що здебільшого було 

зумовлено діяльністю мікроорганізмів, зокрема активністю перозсидаз бактерій, 

або ж, може бути наслідком ушкодження клітин нирок у разі локального 

запального процесу в нирках. 

Аналізуючи взаємозв’язки маркерів ОС та ренальних показників 

встановлено: за наявності хронічного БОЗН існує пряма корелятивна залежність 

між показниками активності АГАТ в крові та екскрецією МДА з сечею (r = 

0,531, p < 0,02) і концентрацією SHе (r = 0,590, p < 0,02). Показник активності 

АГАТ у сечі зворотно корелював з концентрацією SHс (r= - 0,349, p < 0,02). 

Поряд з цим, установлено зворотній зв’язок між показником екскреції МДА з 

сечею та СПАе (r = -0,442, p < 0,02) та прямий між показниками екскреції МДА 

з сечею та пероксидазної активності сечі (r = 0,920, p < 0,001).  
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Отже, якщо за умов гострого БОЗН підвищення активності АГАТ в крові 

прямо корелювало із концентрацією гострофазного протеїну ЦПс, та зворотно з 

активністю процесів ПОЛ, то у разі хронічного БОЗН - з показниками МДА у 

сечі, а активність АГАТ у сечі прямо корелювала з активністю запального 

процесу у сечі (за даними СРП у сечі) та екскрецією продуктів ПОЛ (МДА у 

сечі) і зворотно з концентрацією SH протеїнів крові. Підвищення екскреції МДА 

з сечею корелювало з показниками пероксидазної активності сечі, 

концентраціями ФН та ЦС, з коефіцієнтом АОЄс та інтенсивністю ОС (за 

даними ІОСс). Активність ПОЛ прямо корелювала з активністю АГАТ та 

зворотно з концентрацією SH білків крові, що свідчило на користь саме 

оксидативного ураження клітин нирок з розвитком БОЗН за умов недостатності 

SH (див. рис. 3.15). Показник концентрації SH в крові має найбільшу кількість 

кореляційних зв’язків як маркерами ОС, так і маркерами запалення й 

ушкодження нирок. Це визначає його значущість у формуванні компенсаторних 

реакцій АОЗ та запалення, а його недостатність сприяє оксидативному 

ушкодженню нирок  за наявності БОЗН.  

Для хворих з наявним БОЗН характерна пряма залежність між активацією 

процесів ПОЛ та ОМП і зворотна з рівнем SHс, ТРс, ЦПс, а недостатність 

пероксидазного захисту еритроцитів сприяла зростанню оксидативного 

ушкодження клітин (еритроцитів та клітин проксимальних канальців), 

недостатність SH та аргініну - оксидативному пошкодженню протеїнів, зокрема 

сироватки крові. Показники екскреції МДА з сечею зворотно корелювали з 

рівнем аргініну у сироватці та прямо з показниками активності АГАТ і з 

концентраціями ЦС в крові, з СРП, ФН у сечі та її пероксидазною активністю, 

що підтверджувало зв’язок між активністю локального ОС, активністю 

запального процесу та ступенем ушкодження клітин нирок. На підтвердження 

цьому припущенню свідчив виявлений прямий зв’язок між зростанням 

концентрації ЦПс (запального протеїну) та активністю лізосомної НАГ у сечі 

(маркером локального ОС і запалення). Зменшення пулу SH в крові корелювало 

зі зростанням активності АГАТ у сечі та концентрацією СРП, ФН та ЦС. 
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Зниження АОЄ крові корелювало зі зростанням  показників СРП та НАГ у сечі і 

ЦС в крові. Отже, пригнічення АОЗ сприяло зростанню маркерів запалення та 

ушкодження клітин нирок та активувало розвиток ОС (Додаток1).  

В розділі 4 представлені результати дослідження інтенсивності ОС та 

механізмів його розвитку за наявності ІІЗН та встановлено зростання 

інтенсивності ПОЛ та спонтанної продукції МДАс - в середньому у 2 – 3,7 раза  

і дещо менш виражене накопичення МДАе - в середньому на 40-60% залежно 

від активності ІІЗН (гостре чи хронічне), а також зростання у 2 рази спонтанної 

продукції КГПс. Показано, що у порівнянні з хронічним БОЗН концентрація 

ЦПс вірогідно знижувалася (на 26%) у хворих з хронічним ІІЗН у порівнянні з 

показниками у групі умовно-здорових осіб. Концентрація ТРс - зростала на 64% 

в активній фазі ІІЗН, а за умов хронізації був майже вдвічі нижчим за показники 

у групі з гострим ІІЗН. Концентрація SHс знижувалася на 28% у хворих з 

гострим ІІЗН та на 34% - з хронічним. Також, з хронізацією ІІЗН знижувалася і 

СПАе на 43% у порівнянні з умовно-здоровими особами та на 34% проти 

показань у групі з гострим процесом. 

У пацієнтів з гострим ІІЗН встановлено прямий кореляційний зв’язок між 

показниками МДАс та МДАе (r=0,581, p<0,02); помірний зворотній 

кореляційний зв’язок між ЦПс та ТРс (r = -0,453, p<0,02), ЦПс та СПАе (r = -

0,682, p<0,01) і прямий між  ЦПс та SHс (r= 0,69, p<0,01).  

Кореляційний аналіз показників у пацієнтів з хронічним ІІЗН виявив прямий 

взаємозв’язок між концентрацією МДАс та КГПс (r=0,382, p<0,02) та зворотній 

зв’язок МДАс зі концентрацією SHс (r=-0,357, p<0,02); між показниками ЦПс і 

ІОС (r=-0,382, p<0,02). Тобто, активацію процесів ПОЛ супроводжувала ОМП, 

причому ці зміни за наявності гострого процесу супроводжувалися 

компенсаторним зростанням концентрації ТРс; а у разі хронічних захворюваннях 

- на тлі зниження параметрів АОЗ (ЦПс, СПАе, SH)- це сприяло пролонгації ОС 

та вплинуло на величини показників КО та ІОС.  

Розрахунки КО та АОЄ підтвердили, що активність ОП та АОЗ були значно 

вищими на активній стадії ІІЗН у порівнянні з хронічною, а величини ІОСс у 
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пацієнтів перевищували середні значення у здорових осіб  у разі  активного 

процесу у 3,45 і хронічного – 2,98 та ІОСе –у 1,86 – 2,5 раза відповідно. 

Інтенсивність ОС (за позаклітинними маркерами) найвища у разі розвитку 

активного процесу, а у клітинах (на моделі еритроцитів) – хронічного процесу, 

що обумовлено тривалим перебігом ІІЗН, пролонгованою активацією ОП та 

виснаженням клітинних антиоксидантів. 

Незалежно від етіології запального процесу (БОЗН чи ІІЗН) активація 

процесів ПОЛ в крові пацієнтів здійснюється двома шляхами: НЕО (аскорбат-

залежним) і ЕО (НАДФН-залежним), проте більш активний шлях ЕО; більше 

ушкоджуються ліпідні компоненти та утворюються ліпідні пероксиди та більше 

ушкоджуються клітини, що й продемонстровано у таблиці 4.2..  

Аналіз показників імунної системи виявив високу кількість В-лімфоцитів, 

зростання абсолютної кількості лімфоцитів та відносної кількості CD8+-

лімфоцитів і підвищенням рівня IgM в сироватці крові; зниження відносної 

кількості СD4+-клітин та співвідношення CD4/CD8+, фагоцитарного індексу та 

IgG в крові. Дослідження рівнів цитокінів сироватки крові хворих на хГН з НС 

показали вірогідне підвищення середніх рівнів ІЛ1β на 21%, ФНПα – у 1,86 раза, 

МХП-1- 1,36 раза, IЛ-17- 3,20 раза, ІЛ-18 -1,50 раза, ІЛ-23 – 1,70 раза, TРФ-β – 

1,50 раза та ІФН-γ майже у 5 разів, ІЛ-4 у 3,2 та ІЛ-10 у 3,7 раза проти показників 

у групі умовно-здорових осіб (див. табл. 4.4). Ці зміни узгоджуються з 

сучасними уявленнями про роль досліджених цитокінів у розвитку хронічного 

імунозапального процесу в організмі [243, 309, 346] та у нирках [71, 98, 153, 

359]. Як відомо, прогресування ГН пов’язано з формуванням 

тубулоінтерстиціального фіброзу, що реалізується шляхом накопичення 

моноцитів/макрофагів, лімфоцитів у вогнищі запалення, через активацію 

ендотеліальних та гладком’язевих клітини судин і накопичення 

екстрацелюлярного матриксу під впливом МХП-1. Досліджуючи рівень МХП-1 у 

хворих на хГН показано суттєве підвищення його екскреції з сечею, відповідно 

до тяжкості перебігу хвороби [128]. Профіброгенна дія МХП-1 забезпечувалася 

шляхом активації синтезу Т-регуляторними клітинами та макрофагами.  
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Поряд з цим підвищуються рівні прозапальних цитокінів ІЛ-17, ІЛ-18 та 

ІЛ-23. Відомо, що IЛ-18 синтезується у вигляді неактивного пропептиду, після 

протеолітичного розщеплення під дією ІЛ-1β-перетворюючого ензиму або іншої 

каспази виникає зрілий активний пептид [295, 424]. Високі рівні IЛ-18 знаходять 

в крові хворих з аутоімунними захворюваннями, у вогнищах хронічного 

запалення [235, 288], з розвитком атеросклерозу [346]. В цілому, розвиток ІІЗН 

супроводжується зростанням рівнів про- та протизапальних цитокінів в крові. У 

разі ушкодження клітин канальців звільняються цитокіни й фактори росту, що 

сприяє залученню макрофагів і Т-лімфоцитів до інтерстицію нирок, та 

секретуються медіатори запалення.  

    Кореляційний аналіз показників ОС у хворих на хГН показав, що, як і у разі 

гострого запального процесу, ЦПс має найбільшу кількість взаємозв’язків, що 

визначає його значущість у формуванні компенсаторних реакцій АОЗ у хворих 

на хГН: існує прямий зв’язок між концентрацією ЦПс та СПАе (r= 0,353), так і 

зворотній з концентрацією МДАс (r=-0, 350), під впливом чого формується 

зв’язок з ІОС, а також з АГАТ та ступенем ушкодження нирки. Підвищення 

продукції МДА в крові зворотно корелювало з рівнем ЦПс та АГАТ у сечі та 

обумовлювало ОС. Збільшення продукції МДАе прямо корелювало зі 

зростанням активності АГАТ в крові, проте не впливало на активність ОС в 

еритроцитах (за даними ІОСе). Виявлено прямий кореляційний зв’язок між 

показниками ТРс та АГАТ в крові і зворотній з ІОС. Тобто зниження ТРс, що є 

складовою АОЗ сприяє інтенсифікації ОС та оксидативному ушкодженню клітин 

нирок і, як наслідок, збільшення активності АГАТ. Зниження СПАе зворотно 

корелювало зі зниженням АГАТ у сечі, а  АГАТ у сечі прямо з показниками КОс 

та ІОС, що підтверджує руйнівний характер ОП щодо клітин проксимальних 

канальців нирок, де локалізована АГАТ (Рис. Б).  

Отже, за наявності ГН залежно від активності процесу у хворих 

спостерігалося підвищення активності лізосомних гідролаз (НАГ та β-Гал) у сечі 

та АГАТ в крові й сечі. Зміни активності ензимів корелюють з активністю ІІЗН 

та активністю ОС, що проявляється активацією ОП та деструкцією мембран на 
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тлі зниження АОЗ клітин та супроводжуються накопиченням в крові та сечі 

токсичних продуктів пероксидації за наявності хронічного ІІЗН та зростанням 

концентрації антиоксидантів (ЦП, ТР) – у разі гострого процесу.  

 

 

 Рис. Б  Схема ініціації ОС при ІІЗН 

 

Проаналізувавши патогенетичні взаємозв’язки порушень О/А рівноваги та 

ОС за наявності ІІЗН та між активністю реноспецифічних ензимів встановлено 

залежності між активністю запального процесу та показниками ПОЛ: відносне 

зменшення продукції МДА на тлі формуванням функціональної декомпенсації 

системи АОЗ за наявності ІІЗН (табл. 4.7). Так, ЦПс  має найбільшу кількість 

кореляційних зв’язків, що визначає його значущість у формуванні реакцій АОЗ 

у хворих на гГН (Рис. 4.2).  

Таким чином, підсумовуючи дані, можна констатувати, що стан ОС 

хворих на гГН зумовлено впливом двох основних (найвпливовіших) параметрів: 

концентрація ЦПс і МДАс. У разі дії імунного агенту на клітину активується 

синтез АМК, медіаторів запалення, підвищується активність фосфоліпаз та 

активується синтез прозапальних цитокінів. Це сприяє підвищенню 
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інтенсивності ОП, а за умов недостатності параметрів АОЗ, зокрема ЦП, що 

контролює рівень Fe
2+

і запускає каскад реакцій за участі Fe
2+

, що призводить до 

оксидативного ушкодження клітин нирок та їх руйнації (Додаток 2 ). 

У розділі 5 представлено результати дослідження особливостей ОС та 

механізмів цього розвитку за умов поєднання ІІЗН з ЦД (ДУН). Показано, що у 

разі ДУН спостерігається підвищення концентрації МДАс майже вдвічі, ТРс - на 

30% та зниження  концентрації SHс на 17%, активності ГР на 45% та ГП на 20% 

проти показань у групі умовно-здорових осіб (див. табл. 5.1). У разі ПЕФН, що 

супроводжується зниженням ШКФ, у хворих з ДУН спостерігалося зростання 

показника МДАс майже в тричі, ТРс – на 155% та зниження концентрації SHс – 

на 23% (р<0,05) у порівнянні з показниками у групі умовно-здорових осіб. У разі 

ПЕФН у пацієнтів з ДУН спостерігалося подальше зростання МДАс у порівнянні 

з групою зі збереженою функцією нирок.  

У хворих на ДН у сироватці крові встановлено вірогідне підвищення проти 

значень в групі умовно-здорових осіб ІЛ-1β в середньому на 30% і коливався в 

межах [110 - 168 пг/мл]; рівень ІФН-γ в середньому збільшувався  майже у 7 

разів [108 - 186 пг/мл]; ІЛ-10 - у 3,4 раза [33- 119 пг/мл]; рівень протизапального 

просклеротичного ТФРβ1 у 92% хворих та знаходилася в межах 56- 147 пг/мл. 

Отже, у разі ДУН поряд з активацією процесів оксидації спостерігається 

підвищення концентрації прозапальних цитокінів ІЛ-1β та ІФН-γ та 

протизапальних ІЛ-10 та ТФРβ1. Така реакція цитокінів в певній мірі може 

обумовлювати інтенсивність ОС. За умов адекватної запальної відповіді 

прозапальні цитокіни відіграють локальну захисну роль, проте надмірна і 

генералізована їхня продукція призводила до розвитку органних дисфункцій. 

Одночасно за принципом зворотного зв'язку відбувалася активація синтезу 

протизапальних цитокінів, що ймовірно і впливало на інтенсивність ОС - шляхом 

компенсаторної протидії активації прозапальних цитокінів, що стимулюють 

активізацію ОП. 

Аналізуючи показники активності АГАТ в крові та сечі виявлено, що 

активність ензиму визначалася у 92% пацієнтів і у крові була значно вищою за 
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показники у сечі та залежала від функції нирок: при ПЕФН зростала активність 

АГАТс на 35% у порівнянні з показниками у групі зі збереженою функцією 

нирок (р<0,05); виявлена тенденція до більш високих показників у групі з ЦД 2-

го типу. Активність АГАТ-сечі у пацієнтів з ЦД 2-го типу майже втричі 

перевищувала аналогічний показник у пацієнтів ЦД 1-го типу. Паралельно 

встановлено значне підвищення активності загальної НАГ у сечі за середніми 

даними – у 22 рази, активність НАГ В – майже в 70 разів, активність β-Гал – у 7 

разів відповідно, що свідчило про суттєве ураження паренхіми нирок, зокрема 

канальцевого відділу нефрону - основного місця цих ензимів. 

Кореляційний аналіз ренальних та ОС показників у групі пацієнтів з ЦД 1-

го типу без ПЕФН виявив прямий взаємозв’язок між показниками активності 

АГАТс та МДАс (r=0,770). АГАТс та ІОСс (r=0,724), а також встановлено 

помірний зв’язок між показниками у сечі активності АГАТ та МДА (r=0,395), 

концентрацією ТР і ліпопротеїдів у сечі (r=0,506). Аналізуючи результати у групі 

пацієнтів з ЦД 1-го типу і ПЕФН встановлений взаємозв’язок між концентрацією 

ЦПс та МДАс (r=0,660), ЦПс і  МДАе (r=0,410) та ЦПс і МДА сечі (r=-0,47), ЦПс 

та ТР у сечі (r=- 0,590) поміж показниками концентрації SHс з МДАс (r=0,55), з 

МДА сечі (r=0,500), поміж показниками ТРс та МДАе (r=0,470),ТРс і з АГАТ (r= 

- 0,410); а також, поміж показниками  активності АГАТс і МДА у сечі (r=0,820), і 

зворотній зв’язок між АГАТс з СПАе (r=-0,408) і з АОЄс (r= -0,52). Також був 

виявлений зв'язок між показниками АГАТ у сечі та ТР у сечі (r= 0,570), поміж 

концентрацією SHс та ліпопротеїдів у сечі (r=- 0,450), рівнями ліпопротеїдів у 

сечі з МДАе (r=0,380) та ІОСе (r=0,340). 

У пацієнтів ЦД 2-го типу без ПЕФН встановлено прямий кореляційний 

зв’язок між показниками між показниками ТР і МДА у сечі (r=0,660) і зворотній 

зв’язок між АОЄс і активністю АГАТ-сечі (r= -0,340), АОЄс і ліпопротеїдами 

сечі  (r=-0,350). Кореляційний аналіз показників у групі з ЦД 2-го типу з ПЕФН 

виявив прямий взаємозв’язок між показниками SHс та  ЦПс (r=0,438), SHс та 

АГАТс (r=0,470); поміж показниками активності АГАТс і концентрацією ТР у 

сечі (r=0,392) і зворотній зв’язок між АГАТс з СПАе (r=-0,408) та з АОЄ (r= -
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0,408). Також був виявлений зв'язок між показниками МДА у сечі з ІОСс 

(r=0,557), між концентрацією ліпопротеїдів у сечі та ІОСс (r=0,308). Отже, 

активацію процесів ПОЛ супроводжували зміни параметрів АОЗ, що корелювало 

зі змінами активності АГАТ у крові та сечі й з екскрецією МДА, ТР і 

ліпопротеїдів з сечею при ДУН. Підвищення концентрації ТР і ліпопротеїдів у 

сечі свідчило про порушення процесів фільтрації та втрату специфічних 

протеїнів з сечею. Це підвищення корелювало зі збільшенням активності АГАТ 

та інтенсивності ОС, і зворотно корелювало з АОЄ крові. Отже, інтенсифікація 

ОП сприяла ушкодженню нирок та порушенню їх фільтраційної функції. В 

певній мірі це залежало від типу ЦД та ПЕФН. Найбільш виразний зв’язок між 

інтенсивністю ОС та ренальними показниками у разі ПЕФН.  

Розділ 6 демонструє результати дослідження вікових особливостей 

реагування маркерів ОС та ренальних ензимів у хворих з запальними процесами 

в нирках. З цією метою проаналізовано зміни показників у вікових групах : 1-а 

група – хворі від 43 до 60 років, 2-а група – хворі від 19 до 40 років, 3-я група 

діти віком від 5 до 15 років. Проаналізувавши показники залежно від віку хворих  

та активності БОЗН встановлено, що найвища активність процесів ПОЛ 

характерна для дитячого віку: у разі гострого чи хронічного БОЗН рівень МДАс 

майже на 30-50% перевищував показники у вікових групах дорослих пацієнтів 

(див. табл.. 6.4). Найвища активність ОМП характерна для дорослих пацієнтів 

(вік 19-40 р.), у яких спостерігалося найбільше накопичення КГП - в середньому 

на 50-70% більше ніж у дітей, для яких характерні найнижчі показники 

утворення КГП, як у разі гострого, так і хронічного БОЗН. Рівні ТРс у дітей з 

гострим БОЗН - в межах контрольної групи умовно-здорових осіб, а у дорослих 

пацієнтів - на 25-32% вищі; у разі хронічного БОЗН найнижчі показники у дітей, 

у яких майже 40% відхилення показника від норми та від показників у дорослих 

пацієнтів (вік 19-40 р.). Концентрація ЦПс найнижча в крові у пацієнтів як з 

гострим, так і з хронічним БОЗН у дітей, а найвища - у дорослих (вік 19-40р). 

Зміни показників SHс, МДАе, СПАе, ГП, ГР вірогідно не залежали від віку 

пацієнтів. Отже, вік хворого впливає на особливості реагування системи АОЗ у 
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відповідь на активізацію ОП у хворих за наявності БОЗН, що може 

обумовлювати інтенсивність ОС. 

В певній мірі зміни активності АГАТ залежать від віку пацієнтів. Так, у 

разі гострого або хронічного БОЗН найвищі значення у дітей, порівнюючи 

дорослі групи у разі гострого у старшій групі (43-60 рр), а хронічного - у 

молодшій групі пацієнтів (19-40 рр). Показники активності АГАТ у сечі у разі 

гострого БОЗН показники у дітей найвищі: в середньому у 2,75 раза вищі за 

показники у групі дорослих пацієнтів (43-60 рр) та 6,6 раза у віковій групі (19-40 

рр). У разі хронічного БОЗН  не відрізняються поміж групами. 

Що стосується показників активності НАГ та β-Гал сечі, то серед 

дорослих пацієнтів з гострим БОЗН активність ензимів у сечі не відрізняється 

поміж групами, а у разі хронізації запального процесу активність ензимів у 1,4 

раза для НАГ та 2,65 раза для β-Гал у сечі вища у більш старших пацієнтів (43-

60 рр) у порівнянні з групою пацієнтів (19-40 рр). Отже, у пацієнтів з хронічним 

БОЗН показники активності НАГ у старшій віковій групі вище, ніж у більш 

молодшої вікової групи. У дітей активність як НАГ, так і ß-Гал у сечі вірогідно 

вище, ніж у дорослих (19-40 рр), а активність ß-Гал ще й вірогідно вище, ніж у 

дорослих (43-60 рр). 

Аналіз вікових особливостей змін показників АОЗ та ПОЛ у хворих з 

наявним ІІЗН показав, що найвища активність процесів ПОЛ за показниками 

МДАс характерна для дитячого віку - рівень МДАс майже на 15-18% перевищує 

показники у вікових групах дорослих пацієнтів (див. табл. 6.12). Рівень МДАе у 

дітей на 23% нижчий за показники у дорослих (19-40 рр). Найвища активність 

ОМП та накопичення КГП характерна для дорослих пацієнтів (43-60 рр.), у яких 

показники середньому на 21% більші, ніж у дітей. Рівень ТРс найнижчий у дітей, 

а найвищий у дорослих (19-40 рр.), для яких у порівнянні з дітьми характерні на 

39% вищі показники. Зміни показників концентрації ЦПс, SHс, СПАе вірогідно 

не залежали від віку пацієнтів. Отже, можна констатувати: за наявності ІІЗН 

найнижча активність процесів ПОЛ та найнижча інтенсивність ОС характерні 
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для дитячого віку, що сприяє менш інтенсивному їх впливу у порівнянні з 

дорослими пацієнтами.  

За наявності ІІЗН активність АГАТс та АГАТ-сечі не відрізняється поміж 

показниками у групах дорослих пацієнтів. У групі дітей активність АГАТс 

майже у 3,5-4 рази, а у сечі у 1,2-1,8 раза перевищує показники у вікових групах 

дорослих пацієнтів. Тобто, можна вважати найактивніше ІІЗН характерно саме 

для дитячого віку. Встановлено, що у дітей із загостренням запального процесу 

величини активності АГАТс майже у 6 разів перевищують  аналогічні  

показники у  дорослих пацієнтів. 

У дорослих пацієнтів показники активності НАГ та β-Гал суттєво не 

залежали вік віку хворого, а показники активності НАГ у дитячому віці 

перевищували показники у дорослих майже вдвічі [102-138,4 од] і напряму 

залежали від перебігу захворювання. Отже, можна констатувати, що найбільша 

активність АГАТ в крові, НАГ і β-Гал у сечі відмічена у дітей.  

Порівнюючи зміни показників ОС у пацієнтів з хронічним запальним 

процесом в нирках з одночасним урахуванням етіології запального процесу та 

віку хворого, виявлено відмінності: рівень накопичення продуктів ПОЛ в 

сироватці крові найвищий у дорослих пацієнтів більш старшого віку  з ІІЗН, а у 

дітей з БОЗН. В еритроцитах найбільше накопичення МДАе у дорослих більш 

молодшої групи з ІІЗН, а у дітей - з БОЗН. Рівень ОМП найнижчий у дітей обох 

груп, проте у дорослих пацієнтів залежав від віку. Для обох груп пацієнтів були 

характерні найнижчі показники ТРс у дітей, а у дорослих пацієнтів мали 

вірогідні відмінності у разі БОЗН (рівень ТРс був майже вдвічі нижчим за 

показники у молодшої дорослої вікової групи). Для ІІЗН було характерне більш 

суттєве зниження ЦПс, SH та СПАе у порівнянні з показниками при БОЗН, 

причому при БОЗН всі ці показники найнижчі у дітей, а у разі  ІІЗН– у дорослих 

пацієнтів молодшої дорослої вікової групи. Враховуючи всі ці зміни можна 

підсумувати, що на інтенсивність ОС поряд з етіологією запального процесу 
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впливає і вік хворого. За наявності  БОЗН його найвища активність у дитячому 

віці, а у разі ІІЗН– у дорослих пацієнтів.  

Розділ 7 даної роботи присвячений вивченню особливостей розвитку  ОС з 

урахуванням функціональної активності нирок та в залежності від особливостей 

порушень екскреторної, інкреторної, метаболічної, ендокринної функції нирок, а 

також патогенетичних біохімічних, імунних механізмів розвитку ОС та його ролі 

у виникненні та прогресуванні ХХН. 

Встановлено, що концентрація МДАс вірогідно підвищувалася у порівнянні 

з нормою в усіх групах хворих на ХХН в середньому у 3,2 раза (р<0,001). Ця 

різниця є вірогідною не тільки у порівнянні з нормою, але й між групами ХХН І 

ст та ІІ ст з одного боку та ХХН ІІІ, ІV та V ст; а також ХХН ІІІ ст з ХХН ІV ст та 

ХХН V ст, ХХН ІV і ХХН V ст (р<0,05).  

Концентрація МДАе вірогідно підвищувалася в усіх групах хворих та з 

прогресуванням ХХН від I ст до V ст. Ця різниця є вірогідною поміж групами 

ХХН І ст та ХХН ІІ ст і ІV ст (р<0,05) та ХХН ІІ ст та V ст (р<0,05), а також між 

показниками у хворих на ХХН ІІІ ст та V ст (р<0,05). Аналіз показників КГПс 

залежно від стадії ХХН встановив підвищення концентрації КГПс у хворих на 

ХХН І-V ст проти норми (р<0,001) та підтвердив, що ця різниця є вірогідною між 

групами ХХН І ст та ІІ ст, ІІІ ст і V ст (р<0,05).  

Концентрація ЦПс  вірогідно знижувалася тільки на ІІ ст та ІV ст ХХН 

(р<0,02) та вірогідною різниця була у порівнянні між групами ХХН ІІ ст та V ст 

(р<0,05). Концентрація ТРс у хворих на ХХН І-V ст знижувалася (до 2,76±0,04 

г/л) на 47% проти норми (р<0,001). Різниця між значеннями ТРс при різних 

стадіях ХХН є вірогідною (р<0,02). Ця різниця стосується показників при ХХН І 

ст та ІІІ ст, IV ст та V ст (р<0,05), а також ХХН ІІ ст та ІІІ ст, ІV ст та V ст, ХХН 

ІІІ ст та ХХН ІV, V ст (р<0,05). Показники СПАе знижувалися у хворих на ХХН 

у порівнянні зі здоровими особами майже на третину (р<0,001), а найбільші 

значення констатовані у хворих на ХХН І ст. Вірогідною була різниця показників 

у групі пацієнтів з ХХН І та ХХН ІІ ст, між показниками у групі ХХН ІІІ ст і V ст 

(р<0,05), а також ХХН ІІ ст та ІІІ ст, IV ст та V ст (р<0,05). Показники 
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концентрації SHс знижувалися у порівнянні зі здоровими особами майже на 20% 

(р<0,001). Найбільші значення відповідають ХХН І ст. Також різниця є 

вірогідною порівнюючи показники у групі з ХХН І ст та ІІ ст і V ст (р<0,05), а 

також ХХН ІІ ст та ІІІ ст, ХХН ІІ та V ст (р<0,05).  

Аналіз показників концентрації ІФН-γ показав підвищення в сироватці 

крові його у порівнянні з показниками у контрольній групі умовно здорових осіб 

в середньому у 7 разів [100,6 - до 192,2 пг/мл], ІЛ-1β - у 1,9 раза [110,4 - 174 

пг/мл] та ІЛ-10 - у 3,5 раза [від 31 - 116,9 пг/мл]. Вірогідно підвищений рівень ІЛ-

1β та ІФН-γ у сироватці крові свідчить про високу активність клітин 

моноцитарно-макрофагальної системи та Т-хелперів 1 типу. Такі рівні 

прозапальних цитокінів можуть не тільки ініціювати, але і підтримувати процес 

хронічного запалення і бути додатковим фактором розвитку апоптозу клітин 

[331]. Крім того, відмічено вірогідне збільшення активності цих цитокінів 

залежно від стадії ХХН, особливо якщо порівнювати показники у групах з ХХН 

ІІ та ІІІ-V ст (p<0,05). Тобто з прогресуванням ХХН відбувається подальша 

активація клітин моноцитарно-макрофагального ряду та Т-хелперів 1 типу. 

Прозапальний вплив підвищеного рівню ІЛ-1β реалізується через стимуляцію 

синтезу простагландинів, активацію фагоцитозу та генерацію супероксиду, ІЛ-1β 

посилює транскрипцію молекул міжклітинної адгезії, що сприяє інфільтрації 

клубочків моноцитами, лімфоцитами і стимуляції мезангіальної проліферації.  

Встановлено вірогідний  зв'язок концентрацій ІЛ-1β і ІФН-γ, з одного боку, 

і концентрацією МДАс, з іншого (r = 0,36, р = 0,01 і r = 0,48, р <0,001 відповідно), 

а також показників ІЛ-1β і концентрації SHс (r = -0,43, р <0,001).  

Показано, що інтенсивність ОП прогресивно наростала з падінням ШКФ <60 

мл/хв поряд зі зменшенням концентрації ТРс, SHс та зниженням СПАе, що 

сприяло інтенсифікації ОС (за показниками ІОСс та ІОСе). Кореляційний аналіз 

виявив вірогідний негативний зв'язок між рівнями ШКФ та МДАс (r=-0,65, 

р<0,001), ШКФ та МДАе (r=-0,61, p<0,001), ШКФ та КГПс (r=-0,45, р<0,01) ІОСс 

(r=-0,43, р<0,01) та ІОСе (r=-0,41, р<0,01). Виявлено вірогідний позитивний 

кореляційний зв'язок між рівнями ШКФ та СПАе (r=0,52, p<0,001), ШКФ та SHс 
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(r=0,43, p<0,001). Отже, підвищення активності ОП зворотно корелювало зі 

зниженням АОЄ крові. Це сприяло зростанню інтенсивності ОС (за показниками 

ІОСс та ІОСе) та корелювало з прогресуванням ХХН та з падінням ШКФ. 

Прогресування ХХН супроводжувалося посиленням ОС: вірогідне підвищення 

концентрації МДАс, МДАе та КГПс, зменшення концентрації SHс та СПАе. 

Аналізуючи зміни О/А показників залежно від типу ушкодження нирки було 

встановлено, що МДАе  вірогідним було лише у пацієнтів з ГУН та НУН. 

Показники концентрації ТРс були знижені у групі хворих з ГУН та НУН, але 

підвищеними у групі з ДУН; показник ЦПс вірогідно знижений лише у групі 

хворих з ГУН, а показник СПАе у разі ГУН та НУН у порівнянні з показниками 

у групі умовно здорових осіб. У пацієнтів з ПЕФН залежно від типу ушкодження 

нирки в крові надалі підвищувалися рівні МДАс. Накопичення МДАе  

вірогідним було у групі з ГУН+ПЕФН порівняно з групою без ПЕФН. Показники 

концентрації ТРс у групі з ГУН подалі знижувалися, а у групі з ДУН були 

аналогічними до значень у пацієнтів без ПЕФН. Концентрація SHс, активність 

ГРе та ГПе були знижені в усіх групах, а показники ЦПс  надалі знижувалися  у 

групі з НУН (у порівнянні з показаннями у групі без ПЕФН). 

Найвищі показники ІОС є характерними для пацієнтів з ГУН, а найнижчі - 

для ДУН (внаслідок підвищеної позаклітинної АОЄ). У разі ПЕФН, як і у 

пацієнтів без ПЕФН, найвища інтенсивність ОС спостерігалася у пацієнтів з 

ГУН, а у хворих з ДУН підвищений рівень ОП компенсувався за рахунок 

компенсаторної дії позаклітинних показників АОЗ, що сприяло зниженню 

інтенсивності ОС (найнижчі показники ІОС), на відміну від пацієнтів з НУН. 

Крім того встановлено, що максимальні величини активності АГАТс характерні 

для НУН: активність ензиму в крові таких пацієнтів перевищує аналогічні 

показники у групі з ДУН відповідно на 50% (р<0,05). ПЕФН у пацієнтів з ГУН та 

НУН сприяє зниженню активності АГАТс у порівнянні з показниками у групі зі 

збереженою функцією нирок: у разі НУН - в крові на 52% та у сечі на 73% 

(р<0,05); ГУН - на 36% у крові та сечі (р<0,05); ДУН – активність АГАТс у крові 
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знижується на 36% у порівнянні з показниками при збереженій функції (р<0,05), 

а у сечі –  вірогідно не змінюється. 

Аналізуючи залежності між змінами О/А показників та рівнем добової 

протеїнурії було виявлено вірогідний кореляційний зв'язок між рівнями добової 

протеїнурії та МДАс (r=0,5, p<0,001), МДАе (r=0,42, p<0,001) КГПс (r=0,41, 

p<0,01) та негативний зв'язок між рівнями добової протеїнурії та СПАе (r=-0,71, 

p<0,001) та з рівнями SHс (r=-0,34, p=0,005). Це свідчить про те, що ОС є не 

тільки однією з ланок патогенезу ХХН, але й одним з механізмів її 

прогресування та розвитку ускладнень. 

Іншим чинником прогресування ХХН є гіпертензія. Аналіз О/А показників 

в крові хворих на хГН з розвитком АГ встановив підвищення концентрації МДАс 

на 40% (p<0,05), МДАе - на 18% та зниження СПАе на 40% за показники у групі 

хГН з АГ (p<0,05) у порівнянні з групою хворих на хГН без наявної АГ. 

Показники ЦПс, ТРс та SHс та ГПе і ГРе не відрізнялися поміж групами хГН та 

хГН з АГ. Встановлені зміни О/А балансу зумовили суттєве підвищення 

інтенсивності ОС та оксидативного ушкодження виявлена у пацієнтів з 

наявністю АГ. Кореляційний аналіз підтвердив наявність зв'язку між кінцевими 

стабільними метаболітами показниками МДАс та SHс (r=-0,378, p<0,02), МДАс 

та ЦПс (r=-0,316, p<0,02). Концентрація L-аргініну в сироватці крові пацієнтів з 

хГН та АГ була підвищена на 18% (до 67±1,2 мкМ, p<0,05) у порівнянні з групою 

з хГН (54 ±2,4 мкМ), проте нижчою за фізіологічну норму [90-160 мкМ].  

Активність АГАТс у середньому на чверть (p<0,05) та у сечі майже на 70% 

(p<0,05) у пацієнтів з хГН і АГ вища за показники у групі хГН без АГ. Виявлена 

зворотна залежність між концентраціями МДАс та L-аргініну (r=-0,32, p<0,05), а 

також рівнем сечовини і L-аргініну (r=-0,42, p<0,05), що вплинуло на величини 

активності АГАТс. Здебільшого L-аргінін використовувався аргіназою, що 

зменшує доступність його для NOS внаслідок чого може зменшуватися рівень 

NO. Пригнічення синтезу NO супроводжується венозною та артеріальною 

вазоконстрикцією, підвищенням артеріального тиску, ішемічним ушкодженням 
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клубочків нирок, імунною дисфункцією та хронічним запаленням. Отже, 

розвиток АГ у разі розвитку ІІЗН (хГН) сприяє інтенсифікації ОС, що зумовлено 

зниженням пулу позаклітинних антиоксидантів (SH, ЦПс, аргініну) та 

призводить до ушкодження клітин нирок (за даними АГАТ).   

Проаналізувавши показники активності АПФ у 28 хворих на ХХН ІІ ст (на 

хПН) було встановлено, що в крові пацієнтів спостерігається підвищення 

активності АПФ до 0,66±0,04 мккат/л, що на 44% у порівнянні з умовно-

здоровими особами (0,46±0,05 мккат/л). Ці зміни активності АПФ відбувалися на 

тлі зростання маркерів ОП (концентрації МДАс та КГПс), зниження СПАе, 

концентрації SH, ТРс, дещо зниженого рівню L-аргініну внаслідок зростання 

активності iNOS. Тобто зростання активності АПФ супроводжувалося 

зростанням інтенсивності ОС на тлі зниження АОЄ крові. Встановлено пряму 

залежність зростання активності АПФ у сироватці крові та інтенсивності ОС 

(див. рис. 7.5). Кореляційний аналіз підтвердив наявність помірного зв'язку 

показників активності АПФ з концентрацією SHс (r=-0,44, p<0,05), з СПАе (r= - 

0,507, p<0,05), з iNOS (r= 0,665, p<0,01), з eNOS (r= 0,465, p<0,02), з ІОСе (r= 

0,352, p<0,05). Отже, зростання активності АПФ супроводжувалося 

інтенсифікацією ОП та зниженням АОЗ, що сприяло розвитку ОС за наявності у 

хворих хронічного БОЗН. Також було виявлено зворотній кореляційний зв’язок 

між активністю АПФ та рівнем СРП у сечі (r=-0,342 p<0,05). Ці зміни вказують 

на зв’язок між активністю АПФ в крові та активністю запального процесу в 

нирках та підтверджують факт залучення нирок у патологічний процес.   

 Аналізуючи вплив резидуальної функції нирок у пацієнтів з ХХН ІV-Vст 

встановлена активізація ОП та зниження антиоксидантного резерву, зокрема 

внаслідок зменшення концентрації ТРс та пригнічення СПАе. Показано також, 

що рівні МДАс та відповідь системи АОЗ певною мірою залежать від величин 

ДД, тобто від стану ВФН нирок. У цих хворих виявлено високі рівні 

прозапальних цитокінів (ІЛ-1 β, ФНПα, ІЛ-17, -23). Зниження ДД не впливає на 

продукцію ІЛ-1, ФНПα, сприяє стимуляції клітин, що секретують ІЛ-23, та 

зниженню резервних можливостей Т-хелперів 17, а середній рівень ІЛ-17 
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підвищений тільки у групі з ДД ≥ 500 мл. У хворих з ДД 500 і < функціональна 

активність клітин по продукції ІЛ-17 знижується до нормальних рівнів; 

концентрація ІЛ-18 знижується, а ІЛ-23 – підвищується у порівнянні з нормою.   

Аналіз О/А показників залежно від ХС пацієнтів встановив, що при 

зниженому або надмірному ХС в крові зростає концентрація МДАс (на 30-40%) у 

порівнянні з групою хворих з нормальним ХС. Також встановлено, що зниження 

ХС супроводжується найнижчими показниками концентрації ТРс та СПАе і 

максимальними величинами ІОСс. Так, ІОС у групі ІІ перевищував аналогічні 

показники у групі І на 47% (переважно внаслідок зростання інтенсивності ПОЛ 

та зниження показників АОЗ у порівнянні з пацієнтами з нормальним ХС) та 

групі ІІІ на 33% (внаслідок зростання  активності ПОЛ та деяких показників АОЗ 

у порівнянні з пацієнтами зі зменшеним ХС). Також, у хворих ХХН VД ст 

виявлено високий рівень прозапальних цитокінів ІЛ-1 та ФНПα. 

Проаналізувавши їх залежно від ХС встановлено, що найбільш висока 

концентрація ІЛ-1β у крові у пацієнтів з надмірним ХС (154,9 ± 17 пг/мл) у 

порівнянні з показниками групи з нормальним ХС (106,3±13,0 пг/мл, р=0,031). 

Концентрація ФНПβ не відрізнялася у групах. Таким чином, у хворих виявлено 

вірогідне підвищення продукції прозапальних цитокінів ІЛ-1β та ФНПα, а зміни 

рівнів ІЛ-1β, в певній мірі, залежали від ХС хворого: у разі зменшеного ХС 

активізація процесів ПОЛ відбувалися на тлі найнижчих величин показників 

АОЗ, а у хворих з надмірним ХС - на тлі  зростання СПАе.  

Усі виявлені зміни О/А дисбалансу в крові хворих потребують корекції. На 

сьогодні активно ведеться пошук методик оцінки прогнозування лікарських 

засобів до призначення хворому, модулюючи ефективність застосування 

лікарського засобу in vitro. З цією метою було проведено експериментальне 

дослідження прогнозування ефективності антиоксидантних сполук та лікарських 

засобів in vitro на моделях клітин крові у хворих на хПН, хГН та ХХН VД, що 

продемонстровано у розділі 8. Встановлено, що L-аргінін найбільш ефективно 

блокує процеси ПОЛ та ОМП при моделюванні їх in vitro у зразках крові  

пацієнтів з хГН та ХХНVД, для яких характерно зниженням системи редукції 
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Fe
2+

, антиперекисного захисту та пулу тіолових сполук (див. табл. 8.1). 

Використання потужнішого окисника з підвищеним рівнем Fe
2+

 та Н2О2 сприяло 

більш виразному антиоксидантному ефекту L-аргініну до протеїнів та ліпідів 

сироватки крові. За даними експерименту можна спрогнозувати, що 

найефективнішим буде застосування препаратів L-аргініну: у хворих з дефіцитом 

L-аргініну в крові, у разі зниження пулу тіолових сполук та пролонгації ОС.  

Використання in vitro ГЛ сприяло зниженню спонтанного рівня КГПс, 

МДАе та МДАс, особливо виразно у пацієнтів з хГН та ХХНVД. 

Антиоксидантний ефект ГЛ у цьому випадку проявлявся у пригніченні in vitro 

ОП як шляхом поповнення пулу тіолових антиоксидантних сполук (до яких 

належить ГЛ), так і шляхом стимуляції активності ГП та ГР, активність яких у 

більшості пацієнтів знижена, особливо у пацієнтів з хГН та ХХНVД (див. табл. 

8.2). Використання більш потужних оксидантів сприяє більшому ушкодженню 

протеїнів та ліпідів у зразках крові, проте і більш виразному ефекту ГЛ за умов 

моделюванні in vitro цих процесів. Найефективніше клінічне застосування 

препаратів, що містять ГЛ у відновленій формі, буде за умов використання їх для 

корекції станів, що зумовлені низьким рівнем тіолових сполук та низькою 

активність ГП, й за умов тривалого перебігу захворювання або хронічного 

пролонгованого ОС, що супроводжується дефіцитом ГЛ. 

Встановлено, що використання ТР при моделюванні in vitro процесів 

оксидації сприяло частковому зниженню спонтанної та металіндукованої 

продукції  МДАс у зразках крові пацієнтів з хПН та КГПс і  МДАс у групі з 

ХХНVД (див. табл. 8.3). Використання ТР в моделях з застосуванням більш 

потужного окисника сприяло зниженню продукції КГПс, МДАс у групі хворих 

на ХХНVД та МДАс у групі з хПН. Неефективним було застосування in vitro ТР 

у групі хГН, що може бути зумовлено досить низькими рівнями ЦПс у таких 

хворих. Ймовірніше за все, що ефективними для застосування препаратів, до 

складу яких входить ТР, будуть стани, що характеризуються його 

функціональною недостатністю та супроводжуються нормальним або 

підвищеним рівнем ЦПс в крові. 
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Встановлено, що використання ТФ з метою пригнічення активності 

утворення МДА сприяло зниженню його спонтанного та металіндукованого 

утворення МДАс та МДАе в усіх групах, більш виразний ефект у разі 

використання більш складної оксидантної системи (див. табл.. 8.4).  

Встановлено, що застосування Ліпіну сприяє зниженню спонтанного та 

металіндукованого утворення МДАс і МДАе та спостерігається лише у групах 

хГН та ХХНVД (див. табл. 8.5). За умов використання потужнішого стимулятора 

оксидації застосування Ліпіну призводило до зниження продукції МДАс у всіх 

групах. Найефективніші зміни продукції МДА спостерігалися за умов in vitro 

використання Ліпіну в стимуляційних моделях з використанням зразків крові 

пацієнтів, які лікуються діалізною терапією (у групі з ХХН VД).  

Розділ 9 демонструє результати клінічного застосування лікарських засобів 

у хворих з метою корекції О/А дисбалансу та впливу на патологічний процес, що 

його стимулює. Призначення Гепадифу та Корвітину позитивно впливало на 

динаміку змін О/А процесів шляхом стимуляції АОЗ завдяки підвищенню та 

нормалізації показників концентрації ТРс та ЦПс на тлі зниження ТБКАПс (у 

разі застосування Гепадифу) та внаслідок підвищення концентрації ТРс та 

показника СПАе (у разі призначенні Корвітину), що сприяло зниженню 

інтенсивності ОС в еритроцитах внаслідок стимуляції антипероксидного їх 

захисту, проявляючи антиоксидантно-стимулюючу дію щодо СПАе. 

Застосування мембрано-стабілізуючого препарату Ліпін поряд зі 

стандартною терапією сприяло пригніченню активності ПОЛ в крові: 

спостерігалося зниження середніх величин МДАе (р<0,02-0,01), а у хворих зі 

збереженою функцією нирок усі показники ПОЛ (МДАс, МДАе МДА сечі) 

нормалізувалися. Призначення препарату впливало на показники концентрації 

ЦПс та СПАе та сприяло частковому відновленню антипероксидного захисту 

крові у хворих на хГН та хПН. 

Застосування беміпарину натрію у хворих на ХХН IV-V ст позитивно 

впливало на активність ОП в організмі хворого: вірогідно знижувалася 
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концентрація МДАс та МДАе і позитивно збільшувалася концентрація ТРс. До 

того ж, беміпарин натрію виявив корегуючий ефект щодо показників цитокінової 

ланки імунітету, який проявлявся в вірогідному зниженні високих (більш ніж у 

3,5 раза) рівнів прозапальних ІЛ-1β, ІЛ-17 та ІЛ-18 до рівнів у здорових осіб.  

Вивчаючи зміни О/А показників при застосуванні хворим на рецидивуючий 

хПН поряд з традиційною антибактеріальною терапією Нуклеїнату натрію у дозі 

0,25 г 4 рази / добу на протязі 2 тижнів  виявлено, що застосування Нуклеїнату 

натрію сприяло вірогідному зниженню ІЛ-17 (р=0,04), ФНПβ (р=0,02) та МХП-1 

(р=0,03), що приводило до зменшення активності запалення та, відповідно, 

активності Тh2 типу за продукцією протизапального ІЛ-4 (р=0,007); зниженню 

активності ОП та відновленню АОЗ, що, у свою чергу, зменшувало негативний 

вплив ОС на клітини канальцевого нефротелію  та підвищувало їх АОЗ. 

Аналіз показників ОС та резистентності еритроцитів залежно від 

модальності ДНЗТ виявив різну спрямованість змін показників, інтенсивність та 

ступінь їх гемолізу. Так для, пацієнтів, які лікуються методом ГДФ, характерне 

зростання ТБКАПс у 3,9 раза (р <0,01) на тлі зниження концентрації ЦПс на 24% 

(р <0,05), ТРс - на 33% (р <0,01), SHс - на 25% (р <0,02),  СПАе - на 51% (р <0,01) 

у порівнянні з групою практично здорових осіб. Показники ІОСс збільшувалися 

у 5,4 раза (р <0,01), ІОСе – у 2,6 раза. Показники перекисного гемолізу у 3,6 раза 

(р <0,05) та каталази в 3,5 раза (р <0,02) перевищували показники у групі 

здорових осіб. Порівнюючи показники у групах хворих, які лікуються ГДФ та 

ГД, встановлено, що для ГД-хворих характерні найбільш високі величини ІОС та 

перекисного гемолізу поряд з більш виразним зниженням показників 

концентрації ТРс, SHс та СПАе у порівнянні з показниками у ГДФ-хворих. 

Тобто, для ГДФ-хворих характерні нижчі показники гемолізу та вищий ступінь 

захисту еритроцитів, а для ГД-хворих - вищі показники ІОС, що характеризують 

сумарний вплив О/А порушень та виразність ОС. Для ПД-пацієнтів були 

характерні найнижчі показники ТБКАПс (у середньому на 30-35%) та більш 

високі значення СПАе (у середньому на 25%, р < 0,05 ) у порівнянні з середніми 
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показниками у хворих з груп ГДФ та ГД (р < 0,02). Отже, для ПД-пацієнтів 

характерні найнижчі показники оксидативного ураження, що обумовлено дещо 

меншою інтенсивністю ПОЛ (проти інших груп), менш виразним зниженням 

АОЗ та майже вдвічі нижчою активністю ОС в цілому. 

Таким чином, проведені нами дослідження показали, що попри різну 

етіологію запальних процесів у нирках патохімічні зміни, що мають місце  при 

БОЗН та ІІЗН і ведуть до розвитку ОС внаслідок порушень балансу між ОП та 

АОЗ є схожими. Ключовими змінами у всіх досліджуваних нами моделях 

запальних процесів (БОЗН чи ІІЗН, гостре чи хронічне) були  активація ПОЛ та 

ОМП ( котрі супроводжувалися гіперпродукцією МДА та КГП) і зниження АОЗ 

(ЦП, ТР, СПАе та SH). Це сприяло зростанню рівнів прозапальних цитокінів та 

запальних протеїнів.  

Моделювання шляхів НЕО та ЕО підтвердило їх схожість з розвитком 

БОЗН та ІІЗН- незалежно від етіології запального процесу найвища активність 

ензимного шляху окислення ліпідів.   

Отже, отримані нами дані дозволяють стверджувати про ключову роль 

системи АОЗ в механізмах розвитку ОС за умов формування запалення в нирках. 

Узагальнюючи проведені нами дослідження та дані літератури, запропоновано 

гіпотезу про взаємозв’язок між ОП, АОЗ та цитокіновою ланкою імунітету  та їх 

ключову роль у механізмах розвитку ОС та прогресування БОЗН чи ІІЗН  

(Додатки 1, 2). Згідно запропонованої нами наукової гіпотези гостре чи хронічне 

БОЗН супроводжується розвитком системного та локального запалення. 

Розвиток системного запалення характеризується підвищенням синтезу 

гострофазних протеїнів та медіаторів запалення, що стимулюють. У свою чергу, 

підвищення синтезу цитокінів (ІЛ-1β, -4, -6, -8, -17, -23, ТФРβ, ФНПα, МХП1) та 

активності лізосомних ензимів. Локальне ж запалення характеризується 

місцевою реакцією епітелію канальців нирок та сечового тракту та  відповідним 

компенсаторним синтезом захисних протеїнів та підвищенням активності 

локальних медіаторів запалення (НАГ, β-Гал, цитокіни сечі, ГГТ, ФН). Поряд з 

розвитком системного та локального запалення спостерігаються порушення 
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метаболізму та  посилення синтезу біологічно активних сполук, що надалі сприяє 

порушенню обміну ліпідів, протеїнів, ініціації ендопероксидазних реакцій, 

розвитку ішемії та гіпоксії в нирках, синтезу біологічно активних амінів, 

протеїнів, виснаженню пулу НАДФН2, ГЛ, SH, підвищенню рівня Fe
2+

, NO. Це, у 

свою чергу, сприяє активації каскаду вільнорадикальних процесів і зростанню 

синтезу АМК (посилення продукції МДА, ТБКАП, КГП, активності NOS). За 

нормальних фізіологічних умов ці процеси контролюються системою АОЗ. У 

разі її неспроможності знешкоджувати АМК порушується О/А баланс, що 

характеризується зниженням активності системи АОЗ та призводить до 

оксидативного ушкодження та руйнування клітин нирок (зростання активності 

НАГ, β-Гал, АГАТ, ГГТ) та еритроцитів. Ключовим параметром, що впливає на 

інтенсивність ОС є низький рівень SH в крові. Його недостатність зумовлює 

низьку АОЄ крові і сприяє ОС. Постійно високий рівень ОС корелює з 

підвищенням активності АПФ, ендотеліальною дисфукцією, порушенням 

мікроциркуляції, сприяючи фіброзу структур нирок та прогресуванню ХХН. 

У разі хронічного ІІЗН розвиток системного запалення супроводжується 

підвищенням синтезу гострофазних протеїнів та медіаторів запалення, що 

стимулюють підвищення синтезу цитокінів (ІЛ-4, -10 -17,-18 -23, ТФРβ, МХП-1 

ФНПα та ІФНγ) та активності лізосомних ензимів. Локальне запалення 

супроводжується синтезом локальних медіаторів запалення (НАГ, β-Гал, 

цитокіни сечі, СРП). Поряд з розвитком системного та локального запалення 

відмічається порушення метаболізму та посилення синтезу біологічно активних 

сполук, що надалі, як і у разі розвитку БОЗН, призводить до порушення обміну 

ліпідів, протеїнів, ініціації ендопероксидазних реакцій, розвитку ішемії та 

гіпоксії в нирках, синтезу біологічно активних амінів, протеїнів, виснаженню 

пулу НАДФН2, ГЛ, SH, підвищенню рівня Fe
2+

, NO. Це стимулює активацію 

каскаду вільнорадикальних процесів і зростання продукції МДА, ТБКАП, КГП, 

активності NOS. У разі неспроможності АОС протидіяти активації ОП 

порушується О/А баланс, що призводить до оксидативного ушкодження та 

руйнування клітин нирок (зростання активності НАГ, β-Гал, АГАТ). Ключовим 
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параметром, що впливає на інтенсивність ОС за наявності ІІЗН є низький рівень 

ЦП в крові. Його недостатність зумовлює низьку активність системи ЦП/ТР, 

сприяючи недостатньому знешкодженню Fe
2+

, котрі є ініціаторами вільно 

радикальних реакцій, що сприяє підтриманню ОС на високому рівні. Постійно 

високий рівень ОС корелює з ендотеліальною дисфукцією, порушенням 

мікроциркуляції, високою активністю NOS, зниженням концентрацій ЦП, ТР, SH 

та L-аргініну, сприяючи порушенню гломерулярної фільтрації (зростання рівня 

ТР та ліпопротеїдів у сечі) та прогресуванню ХХН.  

За умов розвитку активного запального процесу в нирках поряд зі 

зростанням активності ОП спостерігалося компенсаторне підвищення у разі 

БОЗН рівнів ЦПс та ТРс, а у разі ІІЗН- зниження ЦПс, ТРс, SHс, СПАе, ГПе, ГРе, 

що корелювало зі змінами активності реноспецифічних АГАТ, НАГ і β-Гал. З 

розвитком хронічного процесу незалежно від етіології - зростання активності ОП 

на тлі зниження показників АОЗ поряд зі зростанням рівнів прозапальних 

цитокінів у разі БОЗН (ІЛ1ß, ІЛ-4, ІЛ-6, ІЛ-8, ІЛ-17, ІЛ-23,ТФРß, ФНПα, МХП1) 

та у разі ІІЗН (ФНПα, МХП-1, IЛ-17, ІЛ-18, ІЛ-23, TФР-β та ІФН-γ), що сприяло 

пролонгації ОС у клітинах та ушкодженню нирок. У разі ДУН порушення О/А 

дисбалансу зумовлено як нирковою патологією, так і типом ЦД. 

Особливості інтенсифікації ОС залежать від функцій нирок: прогресування 

ХХН супроводжується підвищенням активності ОП (збільшення МДАс, МДАе 

та КГПс на тлі зниження ШКФ) та зменшенням концентрації SHс, ТРс та СПАе; 

встановлений зв'язок рівнів ІФН-γ та ІЛ-1ß з показниками МДАс, SHс у хворих 

на ХХН свідчить про синергуючу дію продуктів ПОЛ і прозапальних цитокінів 

при прогресуванні ХХН; найсуттєвіша інтенсифікація ОС характерна для 

пацієнтів з гломерулярною патологією; доведено, що наявність АГ при 

хронічному ІІЗН сприяє інтенсифікації ОС внаслідок зниження пулу 

позаклітинних антиоксидантів (ЦП, ТР, SH, аргініну); інтенсивність ОС залежить 

від величин ДД та від стану ВФН нирок, від ХС пацієнта (зменшений ХС - 

активація ПОЛ на тлі найнижчих величин показників АОЗ, надмірний ХС - на тлі 

зростання СПАе та рівня ІЛ-1β) та від модальності ДНЗТ. 
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 Інтенсивність ОС залежить від віку пацієнта: за наявності ІІЗН найнижча 

активність ОС характерна для дитячого віку, а у дорослих пацієнтів найвища 

активність ОС у групі пацієнтів віком 43-60р; за наявності БОЗН- 

найінтенсивніший ОС у дітей. 

Встановлено на моделях in vitro, що L-аргінін та ГЛ найбільш ефективно 

блокували процеси ПОЛ та ОМП у пацієнтів ІІЗН та ХХНVД; використання ТР 

сприяло частковому зниженню спонтанної та металіндукованої продукції  

МДАс у групі пацієнтів з хПН та КГПс і МДАс у групі ХХНVД; використання 

ТФ сприяло зниженню спонтанного та металіндукованого утворення МДАс та 

МДАе у всіх групах; застосування Ліпіну частково блокувало  продукцію МДА 

у пацієнтів ІІЗН та ХХНVД. Використання більш потужного окисника сприяло 

більш виразному у процентному відношенні АО ефекту L-аргініну, ГЛ та ТР до 

протеїнів та ліпідів сироватки крові. 

Застосування у хворих на ХХН IІІ-IVст Корвітину в комплексній терапії 

сприяло частковому відновленню О/А балансу в крові завдяки підвищенню 

концентрації ТРс та  СПАе, застосування Гепадифу - підвищенню концентрації 

ТРс та ЦПс з подальшою нормалізацією показників, а призначення хворим на 

ХХН VД ст Гепадифу сприяло зниженню ТБКАП та частковому відновленні 

АОЗ, застосування беміпарину натрію сприяло зниженню ТБКАП, нормалізації 

ЦПс, підвищенню ТРс і зниженню підвищених рівнів ІЛ-1β, ІЛ-17, ІЛ-18 в крові; 

використання Ліпіну сприяло зниженню МДА та зростанню показників ЦПс, 

СПАе на тлі зниження АГАТ, НАГ та β-Гал, особливо при ІІЗН; у пацієнтів з 

хПН доповнення антибактеріальної терапії препаратами Протефлазід або Галавіт 

сприяло частковій нормалізації О/А балансу та зниженню інтенсивності ОС 

поряд з нормалізацією факторів міжклітинної кооперації імунної системи; 

призначення хворим на рецидивуючий хПН Нуклеїнату натрію сприяло 

зниженню ІЛ-17, ФНПβ та МХП-1, зниженню активності ОП та відновленню 

АОЗ, що зменшує негативний вплив ОС на клітини нефротелію та підвищує  їх 

АОЗ. Наслідком чого було зниження активності запального процесу в нирках, 

зменшення активності специфічних ензимних маркерів ушкодження нирок. 
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Показано діагностичну та прогностичну значущість визначення маркерів 

ОС: ІОС як предиктора рецидивуючого перебігу ПН  та для оцінки ефективності 

імунотропної терапії у дітей, хворих на хГН та у хворих, які лікуються методами 

ДНЗТ; показано у хворих на ХХН V ст використання розрахунку КЦП/ТР та КЦП/ТР 

/Н як додаткового маркера у прогнозуванні адекватності ГД.  

Таким чином, нами доведено роль ОС в прогресуванні ХХН запального 

ґенезу, продемонстровані механізми інтенсифікації ОС з урахування 

етіологічного чинника розвитку запалення в нирках, активності процесу, 

порушення функцій нирок, віку пацієнтів. 
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ВИСНОВКИ 

У дисертаційній роботі отримано нові дані щодо тригерної ролі 

оксидативного стресу у прогресуванні бактеріально-обумовленого чи імуно-

індукованого запалення, встановлені визначальні складові оксидантно-

антиоксидантного дисбалансу та запропоновані шляхи його фармакологічної 

корекції.  

1. Розвиток ОС у хворих з БОЗН чи ІІЗН реалізується через порушення 

балансу між оксидативними процесами та АОЗ та функціонуванням цитокінової 

ланки імунітету, особливості якого обумовлені етіологією та активністю 

запального процесу. У хворих з БОЗН в активній стадії спостерігалося 

компенсаторне підвищення концентрації ЦПс (на 39%) та ТРс (на 38%) на тлі 

зростання продукції МДАс у 2,9 раза, МДАе у 1,5 раза і КГПс у 1,7 раза; за 

наявності ІІЗН - зниження концентрації SHс (на 30%), активності ГПе (на 15%), 

ГРе (на 34%) на тлі зростання продукції МДАс у 3,7 раза, МДАе – у 1,6 раза 

проти показань у умовно-здорових осіб. У разі хронічного процесу незалежно від 

етіології запалення (БОЗН чи ІІЗН) зростання інтенсивності процесів оксидації  

(МДАс у 2 - 2,3 раза та МДАе у 1,2-1,4 раза) на тлі зниження показників АОЗ 

поряд зі зростанням рівнів прозапальних цитокінів, що викликало  пролонгацію 

ОС. 

 2. Активація процесів ПОЛ реалізується шляхами неензимного та ензимного 

окиснення за переважанням активності ензимного шляху, що не залежить від 

етіології запалення в нирках. 

3. У разі рецидивування ПН спостерігалася найвища інтенсивність ОС (майже 

вдвічі вища) та зниження концентрації ТРс (на 20%), ЦПс (на 34%) порівняно з 

хПН без рецидивів, що корелювало з концентрацією специфічних запальних 

протеїнів і активністю ренальних ензимів в крові та сечі та підвищеними 

концентраціями ІЛ-1β, ІЛ-8 та ТФРβ. У разі БОЗН збільшення екскреції МДА з 

сечею супроводжувалося зростанням маркерів ушкодження нирок, а зменшення 

концентрації SHс корелювало зі зростанням активності АГАТ та концентрації 

СРП, ФН та ЦС у сечі.  
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4. Встановлена залежність кількості ”рубців” паренхіми нирок від 

інтенсивності ОС (r=0.646) у хворих на хПН, тобто інтенсивність ОС є одним з 

факторів ризику формування фіброзу нирок у пацієнтів з рецидивуючим ПН.   

5. Інтенсивність ОС залежить від віку пацієнта: у разі ІІЗН найнижча 

активність ОС характерна для дитячого віку, а у дорослих пацієнтів найвища 

активність ОС у групі пацієнтів віком 43-60р; у разі БОЗН - найінтенсивніший 

ОС у дітей. 

6. ОС є важливою складовою прогресування ХХН (збільшення концентрації 

МДАс, МДАе та КГПс та зменшення концентрації SHс, ТРс та СПАе на тлі 

зниження ШКФ). 

7. Встановлено, що L-аргінін, глутатіон та Ліпін найбільш ефективно 

блокують процеси ПОЛ та ОМП при моделюванні їх in vitro у пацієнтів з хГН, 

ТР- найбільш ефективно блокує процеси ПОЛ та ОМП у пацієнтів з хПН.  

8. Застосування у хворих на ХХН IІІ-IVст Кверцетину в комплексній терапії 

сприяло зниженню інтенсивності ОС (ІОСе на 32%) поряд з нормалізацією 

факторів міжклітинної кооперації імунної системи, застосування Гепадифу - до 

підвищення ТРс (у 1,9 раза), ЦПс (1,3 раза) з подальшою нормалізацією 

показників та зниження ІОСс на 38%, призначення хворим з ХХН VД ст 

Гепадифу - зниженню концентрації ТБКАПс (у 1,35 раза) та частковому 

відновленні АОЗ (ЦПс у 1,4 раза), застосування α-Ліпоєвої кислоти - 

поліпшенню показників (концентрація ТБКАПс, ЦПс, ТРс, SHс, СПАе); 

застосування беміпарину натрію сприяло зниженню концентрації МДАс (на 

38%), нормалізації концентрації ЦПс, підвищенню концентрації ТРс (у 1,7 раза) і 

зниженню підвищених концентрацій ІЛ-1β, ІЛ-17, ІЛ-18 у крові; використання 

Ліпіну сприяло зниженню концентрації МДАе (на 30%) на тлі зниження 

активності АГАТ, НАГ та β-Гал, особливо за наявності ІІЗН. У пацієнтів з хПН 

доповнення антибактеріальної терапії імуномодуляторними препаратами 

Нуклеїнату натрію, Протефлазіду або Галавіту сприяло частковій нормалізації 

О/А балансу та зниженню інтенсивності ОС поряд з нормалізацією факторів 

імунної системи.  
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9. ІОС >3 ум.од. є предиктором рецидивуючого перебігу ПН, ІОСс ≥4.5 од  

найвища (93-100%) специфічність тесту щодо оцінки ефективності імунотропної 

терапії у дітей з хГН. Величини КЦП/ТР/Н ≥ 190% є додатковими маркерами у 

прогнозуванні неадекватності ГД у хворих на ХХН V ст; ІРЕМ >1 є критерієм 

наявності як функціональних, так і порушень резистентності еритроцитарних 

мембран за умов лікування методиками ДНЗТ.  
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