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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Актуальність теми. Останнім часом значна увага дослідників прикута до вивчення 

механізмів розвитку оксидативного стресу (ОС) і його ролі у формуванні та 

прогресуванні патології органів [Меньшикова Е. Б., 2008; Титова Т. и др., 2015; 

Лущак В.І., 2016; Sen Saikat, 2011; Halliwell B. 2012]. Важливим аспектом цієї 

багатогранної медико-біологічної проблеми є встановлення органоспецифічних 

механізмів розвитку ОС, зокрема у пацієнтів з хворобами нирок і визначення 

шляхів їх корекції [Ромаданова О. І., 2012; Плешкова Е. М. и др., 2014; Albarello A 

K. et al., 2012; Sung C-C et al., 2013; Kolesnikova Y.et al., 2014]. Запальні хвороби 

нирок належать до найпоширеніших захворювань людини [Колесник М., 2013]. 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 

[Хурцилава О.Г. и др., 2012]. На сьогодні сформоване досить цілісне уявлення 

щодо механізмів розвитку бактеріально-обумовленого (БОЗН) та імуно-

індукованого запалення нирок (ІІЗН) та показано, що БОЗН реалізується внаслідок 

прямої дії інфекційного збудника [Колесник М.О. и др., 2013; Плешкова Е. М  и 

др., 2014], а ІІЗН індукують імунокомпетентні клітини [Ромаданова О.І., 2012; 

Крупнова М.Ю., 2013]. Хронізація запалення нирок реалізується через деструкцію 

біомембран, гіперактивацією фосфоліпаз та подальшим розвитком ОС у клітинах 

нирок [Майданник В. Г.та ін., 2009, Дудар  І. О. та ін., 2012]. 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 [Gaĭseniuk F. Z. et al., 

2013; Moreillon J. J. et al., 2013].  

Не вивченим залишається взаємозв’язок ОС з екскреторною, інкреторною та 

водовидільною функціями нирок у хворих на хронічну хворобу нирок (ХХН) 

[Топчий И. И. и др., 2012; Капустник В. А. та ін., 2014; Mennuni S.,2014; Montezano 

A. C. et al.,  2015]. 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 АОЗ 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. Необхідним є 

створення рекомендацій щодо використання фармакологічних препаратів для 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%9E$
http://irbis.vnmu.edu.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=VOMB&P21DBN=VOMB&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9F%D0%BB%D0%B5%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%95.%20%D0%9C.
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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 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. Метою дослідження було вивчити механізми 

розвитку оксидативного стресу у хворих з імуно-індукованим або бактеріально-

обумовленим 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 в крові та сечі у хворих з БОЗН або ІІЗН. 

4. Cхарактеризувати вікові особливості інтенсивності ОС у хворих з 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. 

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. 
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Методи дослідження. У роботі використано біохімічні (визначення 

концентрації продуктів оксидаційних реакцій, параметрів антиоксидантної 

системи, концентрації специфічних запальних протеїнів в крові та сечі, 

встановлення рівня активності реноспецифічних ензимів в сироватці крові та сечі), 

імуноферментні, статистичні методи. 

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 

церулоплазміну (ЦПс) і трансферину (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 ангіотензинперетворювального ферменту (ЕС 3.4.15.1, АПФ) у 

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

спорадчим) супроводжується вірогідними підвищенням інтенсивності ОС, що 

корелювало зі зростанням концентрації в крові та сечі цистатину (ЦС), 

фібронектину (ФН) та С–реактивного протеїну (СРП) й активності 

реноспецифічних ензимів та концентрації прозапальних цитокінів ІЛ-1β, ІЛ-8 та 

ТФРβ у крові. 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- чи імуно-індукованого запалення 

найнижча інтенсивність ОС характерна для пацієнтів дитячого віку, а у дорослих -  

найвища активність перекисного окиснення ліпідів та протеїнів у віці 43-60 років. 

Розширено уявлення щодо ролі ОС у прогресуванні ХХН та виявлено особливості 

його інтенсифікації залежно від порушення функцій нирок. Подальший розвиток 

отримало положення про залежність ОС від варіантів запалення та активності 

цитокінової ланки імунітету від резидуальної функції, харчового статусу та виду 

застосованої нирковозамісної терапії.  

Практичне значення одержаних результатів. Доведено інформативність та 

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

активності L- аргінін: гліцин амідінотрансферази  (ЕС 2.1.4.1., АГАТ), N-ацетил-β-

Д-глюкозамінідази (ЕС 3.2.1.30, НАГ) та β-галактозидази (ЕС 3.2.1.23, 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 діагностики ураження нирок та 

сечового міхура у хворих на ПН та цистит за допомогою визначення активності 
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АГАТ у крові та сечі та спосіб з використанням показників активності НАГ та ß 

Гал у сечі дітей для прогнозування перебігу та розвитку ХХН, обумовленої ГН 

(Патент на винахід № 96065). Запропоновано використання ІОС як предиктора 

розвитку рецидивуючого перебігу ПН (Патент на винахід UA № 105447), 

використання індексу оксидації для оцінки активності ОС у клінічній практиці та 

для оцінки антиоксидантної дії застосованих лікарських засобів (Патент на винахід 

UA № 102192, на КМ UA № 76917, UA № 81807 та UA № 82540), застосування 

індексу ЦП/ТР для оцінки адекватності процедур гемодіалізу (Патент на КМ № 

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 ПН. 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 в крові.  

Показана ефективність застосування аргініну гідрохлориду, глутатіону 

відновленого, ТР та Ліпіну в експерименті in vitro на моделях  процесів оксидації 

ліпідів та протеїнів та можливість використання цих методик для прогнозування 

ефективності застосування цих препаратів у клінічній практиці.  

За результатами дослідження видано методичні рекомендації МОЗ України 

та інформаційний лист МОЗ України. Результати дисертаційного дослідження 

впроваджено у лікувально-діагностичний процес Київського міського науково-

практичного центру нефрології та гемодіалізу, відділу трансплантації нирки 

Державної установи «Національний інститут хірургії та транспланталогії» ім. О.О. 

Шалімова НАМН України», Діалізного медичного центру ТОВ "Фрезеніус 

Медикал Кер Україна", 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 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 дисертації. 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, 
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IV та V 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).  

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 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. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 

Матеріали та методи дослідження 

Для вирішення поставленої мети та завдань нами проведено дослідження з 

використанням зразків крові та сечі 814 хворих, які перебували на лікуванні в ДУ 

«Інститут нефрології НАМН України» впродовж 2002-2015 рр. Отриманий 

біологічний матеріал досліджували у лабораторіях біохімії та імунології ДУ 

«Інститут нефрології НАМН України». Клінічний діагноз встановлювався на основі 

стандартних методів обстеження пацієнтів згідно з класифікацією хвороб нирок та 

протоколів ведення пацієнтів. 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). 

Дизайн дослідження (рис. 1) передбачав: 1 – дослідження показників 

інтенсивності оксидативних процесів та АОЗ у крові у 309 пацієнтів з гострим та 

хронічним запальним процесом у нирках з урахуванням ступеня залучення нирок 

до патологічного процесу (за змінами активності реноспецифічних ензимів у крові 
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та сечі) та активності запального процесу (за концентрацією специфічних 

запальних протеїнів та цитокінів крові); 2 - моделювання in vitro шляхів активації 

процесів оксидації у зразках крові пацієнтів з запальним процесом в нирках; 3 - 

аналіз особливостей та механізмів розвитку ОС залежно від функціональної 

активності нирок і від порушень екскреторної, інкреторної та резидуальної функції 

нирок у 529 хворих на ХХН І-V стадій; 4 - оцінку вікових особливостей 

інтенсифікації ОС; 5 - порівняльний аналіз та оцінку ефективності корекції О/А 

дисбалансу крові у хворих з запальними хворобами нирок зі застосуванням різних 

лікарських засобів (антиоксиданти, мембраностабілізуючі засоби, 

імуномодулятори, антикоагулянти). 

 

 

 Рис.1. Схема формування досліджуваних груп 

Примітка : ХХН- хронічна хвороба нирок, ДД – добовий діурез, ХС харчовий 

статус, ШКФ- швидкість клубочкової фільтрації 

 

Контрольну групу складали 62 дорослі особи та 28 дітей, які були умовно-

здоровими донорами (без захворювань нирок, а також без гострих захворювань і 

тяжких метаболічних порушень та анатомічних вад) 

В зразках крові пацієнтів з запальним процесом у нирках проводили 

визначення концентрації малонового діальдегіду (МДА) в сироватці (МДАс) та 

еритроцитах (МДАе) [Стальная И. Д., Гаришвили Т. Г., 1977], тіобарбітурово 

активних продуктів (ТБКАПс та ТБКАПе) [Лущак В.І. та ін, 2004], карбонільних 

груп протеїнів (КГПс та КГПе) [Дубинина Е.Е., 2000; Зайцева О. В., Шандренко С. 

Хворі з запальним процесом в нирках  (n=814)  

349 (43%) чоловіків    та 465 (57%) жінок  
Вік хворих 5-65 років. 

Хворі з бактеріально-

обумовленим 

запаленням нирок 

 

Хворі з імуноінду 

кованим запаленням 

нирок 

Хворі з діабетогенним 

ураженнями нирок  

n=96 

Хронічний процес 

188 дорослих 

пацієнтів, 

92- діти 

Гострий 

процес 

15 дорослих 

пацієнтів 

Рецидивуючий 

перебіг 

(група І-98 

пацієнтів) 

Спорадчий перебіг  

 (група ІІ- 

90 пацієнтів) 

Гострий 

процес 

60 дорослих 
пацієнтів 

58- дітей 
 

Хронічний процес 

46 дорослих 

пацієнтів 

95 дітей 

Хворі на хронічну 

хворобу нирок 

n=559 

Стадія 

 ХХН 

 та ШКФ 

(І, ІІ, ІІІ, IV, 

V ст.) 

Наявна чи 

відсут 

ня  

гіпер 
тензія 

 
ХХН-VД 

n=126 
Нозологія 

 ушкодження 

нирок ( у 131 –

гломерулярні, у 

127 -негло 

мерулярні, 96-

діабетичні) 

Залежно  

від резидуальної функції нирок 
І- група (n=15) – ДД 1600-1000 

мл, ІІ  (n=20) – ДД 1000-600мл; 

ІІІ-я (n=33) – ДД 100-500мл, 

IV- (n=28) – ДД 0-100 мл 

Харчового  
статусу група І – 48 

осіб з нормальним ХС, 

група ІІ –  14 зі зменше 
ним ХС, група ІІІ –34 

особи з надмірним ХС 
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Г., 2012] та активності в еритроцитах NО-синтази (ЕС 1.14.13.39, NOSе) [Selter M. 

et al., 1991; Green L.C. et al., 1982.; Bank N.R. et al., 1993]. Механізми активації 

процесів оксидації досліджували in vitro моделюючи аскорбат- та НАДФ-залежні 

шляхи ПОЛ [Гацко Г.Г.,1982;] та процеси окисної модифікації протеїнів (ОМП) 

[Дубинина Е. Е. и др, 2000], а також за рівнем альдегідних та карбонільних 

продуктів ОМП при спонтанних та метал-індукованих окисних реакціях [Дубинина 

Е. Е. и др, 2002]. 

Стан АОЗ оцінювали за концентрацією в сироватці крові ЦПс [Камышников 

В. С., 2002], концентрацією білкових та небілкових сульфгідрильних груп у 

сироватці крові та еритроцитах (СГс та СГе) [Фоломеев В. Ф.,1981], активності в 

еритроцитах глутатіонпероксидази ( ЕС 1.11.1.9, ГПе), глутатіонредуктази (ЕС 

1.6.4.2, ГРе) [Власова С. Н., 1990], сумарної пероксидазної активності еритроцитів 

(СПАе) [Попов Т., Рейкова Л., 1971]. Ураження нирок характеризували за змінами 

в крові та сечі пацієнтів активності АГАТ та концентрації аргініну [Карпенко В.С., 

1977], в сечі НАГ і  β-Гал [Мигаль Л.Я., 2005]. Інтенсивність запального процесу 

оцінювали за концентрацією у крові та сечі ФН, ЦС, СРП, ТР із застосуванням 

комерційних наборів. Визначали концентрацію імуноглобулінів класів A, G, M, 

імунних комплексів, кількості фагоцитуючих клітин, концентрації інтерлейкінів 

(ІЛ) ІЛ-1, -4, -6, -8, -10, -17,-18,-23, моноцитарного хемотаксичного протеїну-1 

(МХП-1), фактору некрозу пухлин (ФНПα) і трансформівного фактору росту 

(ТФРβ), інтерферону γ (ІФН-γ) у сироватці крові та сечі методом 

імуноферментного аналізу із застосуванням комерційних наборів. Порушення 

екскреторної функції нирок (ПЕФН) оцінювали за швидкістю клубочкової 

фільтрації (ШКФ) та рівнем протеїнурії. Крім того, визначали активність АПФ в 

крові [Голиков П. П., 1998], екскрецію з сечею МДА [Камышников В. С., 2002], 

ліпопротеїдів [Никуліна Г.Г., 1994] та пероксидазну активність у сечі. Статистичну 

обробку результатів дослідження проводили за допомогою програм «Microsoft 

Excel», «Sigma Plot 8.0» та «Statistica» з урахуванням перевірки показників на 

нормальний розподіл за тестом Колмогорова-Смірнова; визначали критерій 

Стьюдента. Кореляційний зв’язок кількісних показників визначали за методом 

Пірсона (r). Взаємозв’язок досліджуваних ознак з наявністю захворювання 

визначали за методом Кендалла (τ); для співставлення кількісних показників 

використовували  U-критерій Манна-Вітні. 

 

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ  ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ 

 

Інтенсивність оксидативного стресу при бактеріально-обумовленому 

запаленні нирок. Аналізуючи результати вивчення активності процесів оксидації 

та показників АОЗ у 60 пацієнтів з гострим ПН  (гПН, група 1) та 188 пацієнтів з 

хронічним  ПН (хПН група 2) без ПЕФН (за умов ШКФ не нижче 90 мл/хв/1,73 м
2
,), 

було встановлено зростання спонтанної продукції МДАс - в середньому у 2,2-3 

рази та МДАе - в середньому у 1,14-1,45 раза та зростання у 1,5-1,7 раза спонтанної 

продукції КГПс у порівнянні з групою умовно-здорових осіб (табл. 1).  
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Таблиця 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 

К
о

н
ц

ен
тр

ац
ія

 

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 

СГс  (мМ) 
2,218 ± 0,018 1,918 ± 0,009 

рк<0,05 

1,876 ± 0,027 

рк<0,02 

 

МДАе (мкМ) 549,30 ± 

 30,20 

798,51 ±22,30 

рк<0,01 

626,41 ± 24,33 

рк<0,05 

p1-2 <0,01 

СГе   (мМ) 

 

21,222 ±  

1,108 

16,958 ± 0,118 

рк<0,05 

15,037 ± 0,517 

рк<0,02 

p1-2 <0,05 

А
к
ти

в
н

іс
ть

 

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  

 

Досліджуючи активність iNOSе та еNOSе встановлено: у групі з гПН 

зростання майже вдвічі активності iNOS на тлі зниження величин активності еNOS 

на 40% (р<0,02), у групі з хПН - активність iNOS зростала на 60% (р<0,02), а еNOS 

- знижувалася на 25% (р<0,05). Поряд з цим, у групі з гПН відмічено підвищення 

концентрації ЦПс та ТРс майже на 40% (р<0,02) у порівнянні з величинами групи 

контролю та групи з хПН. 

 Стимуляція іонами Fe
2+

 процесів ПОЛ in vitro сприяла суттєвому зростанню 

продукції МДА у порівнянні з базовим рівнем: у групі 1 концентрація МДАс 

зростала на 56% та групі 2 - на 34% (табл. 2).  

За умов використання реакційного середовища за Фентоном встановлено 

подальше суттєве збільшення продукції МДАс у групі 1 на 45% та групі 2 на 80 % 

(р<0,02) у порівнянні з базовим рівнем і КГПс відповідно майже втричі та вдвічі у 

порівнянні зі базовим рівнем. 

За умов моделювання in vitro аскорбат-залежного та НАДФН-залежного ПОЛ 

спостерігалося зростання продукції МДА та КГПс у порівнянні з базовим рівнем до 

стимуляції, що супроводжувалося збільшенням концентрації МДАс та КГПс у разі 
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НАДФН-залежного окислення, проте, як і у групі з гПН, так і хронічним, 

активність НАДФН-залежного шляху та інтенсивність утворення МДАс на 20% 

вище за показники, що характерні для моделювання аскорбат-залежного шляху 

ПОЛ, а рівень утворення КГПс у групі з гПН майже вдвічі вищий за показники у 

групі з хПН.  

Таблиця 2 

Концентрація малонового діальдегіду (МДА) та карбонільних груп 

протеїнів (КГП) при моделюванні in vitro шляхів окиснення в крові пацієнтів з 

бактеріально-обумовленим запаленням в нирках (М±m) 

Показники МДА,   мкМ КГП, мкМ 

сироватка крові сироватка крові еритроцити 

Група 1 Група 2 Група1 Група 2 Група 1 Група 2 

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  - 25 мМ 

тріс буфер 

рН 7,4 та 20 

мкМ FeSO4 

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 - 25 мМ 

тріс буфер 

рН 7,4, 1 мМ 

ЕДТА, 

1мМ FeSO4  

0,3мМ Н2О2 

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 - 25 мМ 

тріс буфер 

рН 7,4, 20 

мкМ FeSO4, 

0,35 мг 

аскорбіно 

вої кислоти  

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- 25 мМ 

тріс буфер 

рН 7,4, 0,5 

мкМ 

НАДФН  

2мкМ ніко 

тинаміду 4 

мкМ АДФ, 

20 мкМ 

FeSO4 

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 

Примітки: рк<0,01- з показниками у групі умовно-здорових осіб; рб<0,01- з показниками 

базового рівня у групі; р1-2<0,01- між показниками у групах 1 та 2  

 

Розрахунки коефіцієнту оксидації та антиоксидантної ємності крові (АОЄ) 

підтвердили, що активність процесів оксидації була значно вища у групі з гострим 

запальним процесом у порівнянні з хронічним (рис. 2). Водночас величини ІОСс у 

групах 1 (гострий ПН) та 2 (хронічний ПН)  перевищували середні значення у групі 

умовно-здорових осіб у 2-2,3 раза та ІОСе - у 1,5- 1,7 раза відповідно. 
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Рис. 2. Індекс оксидативного стресу (ІОС), коефіцієнт оксидації та 

антиоксидантна ємність (АОЄ) у крові у хворих на пієлонефрит (контроль - середні 

величини у групі умовно здорових осіб, що прийняли за 1ум.од)   

  Примітка:* - р<0,05 у порівнянні з групою умовно здорових осіб 

 

Аналіз інтенсивності процесів оксидації у пацієнтів з частими рецидивами 

ПН показав суттєве зниження концентрації ТРс на 24% (р=0,02) і ЦПс 18% (р=0,03) 

на тлі вірогідного зростання продукції МДАс у 1,23 раза (р=0,01) і КГПс у 1,29 раза 

(р=0,03). Встановлено взаємозв’язок між показниками концентрації ЦПс (r=-0,360, 

p=0,008) і ТРс (r=-0,299, p=0,015) і кількістю рецидивів ПН протягом року. Тобто, 

чим частіше відбувались рецидиви захворювання, тим нижчою була концентрація 

ЦПс та ТРс і нижчою була активність цієї ланки АОЗ. Крім того, величини ІОСс 

були вірогідно підвищеними за умов рецидивуючого перебігу ПН (4,27±2,06 проти 

2,3±1,06; р<0,001). Отже, чим частіше відбувались рецидиви ПН, тим 

інтенсивніший ОС. 

Визначено прямий кореляційний зв’язок між кількістю «рубців» паренхіми 

нирок (за даними статичної реносцинтіографії) та концентрацією МДАс (r=0,64; 

p<0,001) та зворотній зв’язок з показниками концентрації ЦПс (r=-0,62; p<0,001). 

Отже, можна стверджувати, що кількість «рубців» ниркової паренхіми у хворих на 

ПН достовірно залежала від інтенсивності оксидативних процесів. 

У пацієнтів з хПН в сироватці крові концентрація ЦС склали 1,06 мг/л (0,44-

1,56) та ФН -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.  

Аналіз імунограм пацієнтів з хПН показав вірогідне зниження абсолютної та 

відносної кількості лімфоцитів і Т-хелперів/індукторів (р<0,001), а також 

абсолютного числа Т-лімфоцитів (р=0,04), вірогідне підвищення абсолютної та 

відносної кількості В-лімфоцитів (р<0,001 та р=0,003 відповідно) і відносного 

числа Т-супресорів/кілерів (р<0,001) на тлі зниження їх абсолютної кількості 

(р=0,008). Поряд з цим констатовано вірогідне підвищення концентрації 

прозапальних цитокінів ФНП-α, ІЛ-1β, ІЛ-18, ІЛ-17, ІЛ-23 у сироватці крові хворих 

на хПН (табл.3). Зростання концентрації ТФР-β в крові у хворих на хПН є скоріш 

негативним фактором, оскільки цей цитокін може як пригнічувати імунну 

відповідь, так і сприяти проліферації сполученої тканини та фіброзу нирок. 
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Таблиця 3  

Концентрація цитокінів (пг/мл) у крові при хронічному пієлонефриті (M±SD) 

Цитокіни  Група умовно-здорових осіб 

(n=20) 

Група хворих на хронічний 

пієлонефрит (n=42) 

рн-х 

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-8 15,72 ± 1,32 34,85±5,18 <0,001 

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 

 

Встановлено зв’язок між показниками концентрації ФНПα та гострофазного 

протеїну ЦПс (r= 0,377, p<0,01). Це пояснюється тим, що ФНП-α синтезуючись 

лімфоцитами та моноцитами/макрофагами саме у вогнищі запалення спільно з ІЛ-1 

та ІЛ-6 індукує синтез протеїнів гострої фази запалення. До того ж, підвищення 

концентрації ЦПс зумовлено збільшенням утворення макрофагами супероксидного 

радикалу та збільшенням концентрації Fe
2+ 

в сироватці крові. Також виявлений 

прямий корелятивний зв’язок між концентраціями ІЛ-23 та ЦПс (r= 0,353, p<0,02) 

та зворотній між концентрацією ІЛ-17 та показниками ІОСс (r=- 0,63, р=0,008). 

Залучення нирок у патологічний процес та активність локального запального 

процесу оцінювали за показниками активності АГАТ, НАГ і β-Гал. Встановлено, 

що у групі з гПН активність АГАТ у сироватці крові становила 5,84 ± 0,71 мккат/л 

та в сечі 9,84 ± 0,57 мккат/л; а з хронічним – 3,5 ± 0,97 мккат/л та в сечі - до 0,65 ± 

0,19 мккат/л. У разі рецидивуючого перебігу ПН активність АГАТ у крові у 1,75 

раза перевищувала показники у групі без рецидивів. Активність лізосомних 

ензимів у сечі у групі з гПН перевищувала показники у групі умовно-здорових 

осіб: НАГ у 5 разів, β-Гал – у 1,5 раза, що у 3 та 1,6 раза відповідно, вище ніж у 

групі з хПН. Активність НАГ і β-Гал  у сечі у групі з рецидивуючим перебігом ПН 

була вірогідно вищою за аналогічні показники у хворих без частих рецидивів. 

У групі з гПН пероксидазна активність у сечі становила 0,37±0,11 мккат/л, а 

у групі з хронічним - становила 0,23±0,05 мккат/л (у групі умовно-здорових осіб - 

0-0,09 мккат/л), що пояснюється діяльністю мікроорганізмів, зокрема активністю 

перозсидаз бактерій, котрі викликають локальне БОЗН. У хворих з хПН виявлено 

пряму залежність між показниками активності АГАТ у крові та концентрації МДА 

у сечі (r=0,531, p<0,02). Поряд з цим, установлено зворотній зв’язок між 

показниками концентрації МДА у сечі та СПАе (r=-0,442 p<0,02) і прямий зв’язок 

між показниками концентрації МДА в сечі та пероксидазної активності сечі 

(r=0,920 p<0,001). Отже, у пацієнтів з хПН виявлено пряму залежність між 

активацією процесів ПОЛ та ОМП і зворотну - з концентраціями СГс, ТРс, ЦПс, 

що сприяло інтенсифікації ОС. Недостатність пероксидазного захисту сприяла 

зростанню оксидативного ушкодження клітин, а недостатність СГс - 

оксидативному ушкодженню протеїнів. Показники екскреції МДА з сечею прямо 

корелювали  з показниками концентрацій ТР у сечі, СРП і ФН у сечі, з активністю 

АГАТ та концентрацією ЦС у крові. Отже, збільшення концентрації МДА у сечі 
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корелює з активністю запального процесу та ушкодженням клітин нирок. На 

користь цьому свідчить і прямий зв’язок між показниками концентрації МДА у 

сечі та пероксидазною її активністю, а також між зростанням концентрації ЦПс 

(запального протеїну) та активністю НАГ у сечі (маркером локального ОС та 

запалення), що зумовлено місцевим запальним процесом у ниркових клітинах. 

Зменшення концентрації СГс корелювало зі зростанням активності АГАТ у сечі та 

концентрацій СРП, ФН та ЦС у крові та сечі, що підтверджує вагому роль тіолових 

сполук у захисту клітин, зокрема ниркових, а нестача їх в сироватці крові сприяє 

інтенсифікації ОС. Зниження АОЄ крові корелює зі зростанням концентрації СРП, 

активності НАГ у сечі і концентрації ЦС у крові. Тобто, зниження АОЄ сприяє 

пролонгації запалення та ушкодження  клітин нирок. 

Особливості та механізми розвитку оксидативного стресу за наявності 

імуно-індукованого запалення нирок. Аналіз показників інтенсивності у хворих 

на ГН (у 15 з гострим (гГН) і 46 з хронічним (хГН) зі збереженою функцією нирок) 

показав, що для таких пацієнтів залежно від активності процесу (гострий чи 

хронічний) характерно зростання в крові спонтанної продукції МДАс - у 2 - 3,7 

раза і дещо менш виразне накопичення МДАе - на 40-60%, а також зростання у 2,1 

рази спонтанної продукції КГПс (табл. 4.). 

 Таблиця 4 

Показники  інтенсивності процесів оксидації та антиоксидантного захисту 

в крові у пацієнтів з  імуно-індукованим запаленням нирок (М±m) 

Показник 

 

 

Умовно-здорові 

особи 

n=30 

Імуно-індуковане запалення 

n=15 n=46 Рг/х 

Гостре  Хронічне 

К
о

н
ц

ен
тр

ац
ія

 

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 

А
к
ти

в
н

іс
ть

 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- 

порівнюючи між групами  

 

Показано також, що у крові хворих з хГН концентрація ЦПс знижувалася на 
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26% у порівнянні з групою умовно-здорових осіб. Концентрація ТРс у групі з гГН 

зростала на 64%, а за умов хронізації - була майже вдвічі нижчою за показники в 

активній фазі ІІЗН. Концентрація СГс знижувалася на 28% у групі з гГН та на 34% 

- у групі з хронічним. У разі хронізації ГН СПАе знижувалася на 43% у порівнянні 

з групою умовно-здорових осіб. 

Розвиток ІІЗН, як і БОЗН, в крові пацієнтів супроводжується активацією 

процесів ПОЛ (табл. 5) двома шляхами: неензимного окиснення (аскорбат-

залежним, за рахунок зворотного відновлення Fe
3+

до Fe
2+

) і ензимного окиснення 

(НАДФН-залежним).  

Таблиця 5 

Концентрація малонового діальдегіду (МДА) та карбонільних груп 

протеїнів (КГП) при моделюванні in vitro шляхів окиснення в крові пацієнтів з 

хронічним бактеріально-обумовленим (хронічний пієлонефрит) та імуно-

індукованим (хронічний гломерулонефрит) запаленням в нирках (М±m) 

Показники МДА,   мкМ КГП, мкМ 

сироватка крові сироватка крові еритроцити 

хПН хГН хПН хГН хПН хГН 

Базовий рівень 268,9±11,0 

рк<0,01 

290,9±12,8 

рк<0,01 

625,9±24,0 

 

709,0±21,0 

рк<0,01 

1,7±0,2 

рк<0,01 

2,3±0,1 

рк<0,01 

Ін
к
у

б
ац

ій
н

і 
се

р
ед

о
в
и

щ
а 

 

 І - 25 мМ тріс -

буфер рН 7,4 та 

20 мкМ FeSO4 

360,9±27,8 

рб<0,01 

391,6±23,7 

рб<0,001 

760,0±34,8 

рб<0,01 

883,0±21,0 

рб<0,001 

р1-2<0,01 

1,9±0,1 

 

3,1±0,2 

рб<0,02, 

р1-2<0,01 

 ІІ - 25 мМ тріс 

буфер рН 7,4,   

1 мМ ЕДТА,.  

1 мМ FeSO4 і 

0.3 мМ Н2О2 

480,9±25,8 

рб<0,001 

528,0± 21,0 

рб<0,001 

”-----“ ”-----“ 3,6±0,2 

рб<0,001 

6,1±0,2 

рб<0,001, 

р1-2<0,01 

ІІІ - 25 мМ тріс 

буфер рН 7,4, 

20 мкМ FeSO4, 

0,35 мг 

аскорбінової 

кислоти  

370,0±11,0 

рб<0,001 

468,8±18,0 

рб<0,001 

р1-2<0,01 

698,9±40,8 

 

888,0±35,0 

рб<0,01 

р1-2<0,01 

2,3±0,1 

рб<0,02 

3,2±0,2 

рб<0,01 

р1-2<0,01 

IV -25 мМ тріс 

буфер рН 7,4, 

0,5 мкМ 

НАДФН, 2 мкМ 

нікотинаміду, 4 

мкМ АДФ, 20 

мкМ FeSO4 

427,0±21,9 

рб<0,001 

497,7±17,0 

рб<0,001 

р1-2<0,02 

756,9±37,7 

рб<0,01 

918,9±36,5 

рб<0,01 

р1-2<0,01 

2,2±0,2 

 

3,5±0,1 

рб<0,02 

р1-2<0,01 

Примітки : рк<0,01- з показниками у групі умовно-здорових осіб; рб<0,01- з показниками базового рівня у групі; р1-

2<0,01- між групами хПН і хГН  

 

У разі хронізації ІІЗН активація процесів ПОЛ відбувається обома шляхами, 

проте більш інтенсивний ензимний шлях; більше ушкоджуються ліпідні 

компоненти та більше уражуються клітини. Величини ІОСс у пацієнтів з гГН у 3,4 

раза і хронічним - 3 рази та ІОСе - у 1,9 - 2,5 раза (відповідно) перевищували 

середні значення групи умовно-здорових осіб. Інтенсивність ОС найбільша у 

еритроцитах у групі з хГН, що обумовлено тривалістю ІІЗН, пролонгованою 

активацією оксидативних процесів та виснаженням клітинних антиоксидантів. 
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В сироватці крові хворих на хГН з морфологічно підтвердженим діагнозом 

встановлено вірогідне підвищення концентрації ФНПα, МХП-1, IЛ-17,-18,-23, 

TРФ-β та ІФН-γ (р<0,001). Так, встановлено, що концентрація ІЛ-1β зростала на 

21%, ФНПα – на 186%, МХП-1-36%, IЛ-17- 220%, ІЛ-18 -51%, ІЛ-23 –70%, TРФ-β 

–50% та ІФН-γ майже у 5 разів. Поряд з цим констатовано також зростання у 3,2 та 

3,7 раза концентрації ІЛ-4 та ІЛ-10 (на відміну від хворих з БОЗН). Ці зміни 

узгоджуються з сучасними уявленнями про роль деяких цитокінів у розвитку 

хронічного ІІЗН у нирках [Ромаданова О.І. 2012, Дріянська В.Є. та ін., 2014]. 

Встановлено, що у разі розвитку ІІЗН залежно від активності процесу 

(гострий чи хронічний) підвищується активність лізосомних гідролаз (НАГ у сечі в 

10 разів у групі з гГН та 6 разів з хГН;  β-Гал у 9 разів у групі з гГН та 6,5 рази з 

хГН) та активність АГАТ у крові (у групі з гГН- 7,016 ± 0,753 мккат/л та хГН - 

4,475 ± 0, 685 мккат/л) та сечі (у групі з гГН- 1,733 ± 0, 316 мккат/л та хГН -2,168 ± 

0,273 мккат/л проти 0,660±0,220 мккат/л у здорових осіб) 

Кореляційний аналіз показав, що найбільш впливовим фактором АОЗ у 

хворих з ІІЗН є концентрація ЦПс, що визначає його значущість у формуванні 

компенсаторних реакцій системи АОЗ у цих хворих. Встановлено також, прямий 

зв’язок між показниками активності АГАТ у сечі та ІОС (r= 0,373), що підтверджує 

руйнівний характер оксидативних процесів щодо клітин проксимальних канальців 

нирок.  

Особливості розвитку та механізми активації оксидативного стресу у 

разі поєднанні імунозапального процесу та діабетогенного ураження нирок 

Досліджувалися маркери ОС за умов поєднання ІІЗН та діабетогенних уражень  

нирок у 96 хворих на ДН: 51 хворий без порушення екскреторної функції нирок 

(ШКФ – 65,5- 114,3 мл/хв, добова протеїнурія 0,3 –6,8 г/л) та 45 хворих на ДН з 

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

субкомпенсацією вуглеводного обміну та порівну з ЦД 1-го та 2-го типу. Показано, 

що розвиток ДН супроводжується підвищенням концентрації МДАс майже вдвічі, 

ТРс - на 30% проти групи умовно-здорових осіб (рис.3).  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3. Оксидантно-антиоксидантні показники у хворих з діабетогенним 

ураженням нирок 

Примітка: * -р˂0,05 у порівнянні з показниками норми (величини у групі 

умовно-здорових осіб, що прийняті за 1 ум.од.) 
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Встановлено особливості змін показників від типу ЦД. Так, середні величини 

концентрації ТРс у групі з ЦД 1 на 33% вищі за величини у групі з ЦД 2. У групі з 

ЦД 2 показники активності iNOS на 88% та eNOS на 70% вищі за показники у групі 

з ЦД1. Показники ІОС суттєво залежали від ПЕФН особливо у групі з ЦД 1-го 

типу(рис. 4). 

 

 
Рис. 4. Індекс оксидативного стресу (ІОС), коефіцієнт оксидації та 

антиоксидантна ємність (АОЄ) у крові пацієнтів з імуно-індукованим та 

діабетогенним ураженням нирок (за норму вважали середні величини у групі 

умовно здорових осіб, що прийняли за 1ум.од)     

Примітка * р<0,05 у порівнянні з групою умовно здорових осіб 

 

У хворих на ДН вірогідно підвищувалася концентрація ТФР-β, ІФН-γ, ІЛ-1β 

та ІЛ- 10 проти значень в групі умовно-здорових осіб: ІЛ-1β - на 30% (до 147,11 ± 

3,67 проти 94,91 ±2,82 пг/мл, p < 0,01); ІФН-γ -  майже у 7 разів (до 141,23 ± 6,76 

проти  20,21 ± 2,19 пг/мл, p < 0,001); ІЛ-10 - у 3,4 раза (до 79,47 ± 3,09 проти  23,41 

± 2,24пг/мл, p < 0,001); ТФР-β1- (до 100,01 ± 5,61 проти 56,64 ± 1,53пг/мл, p < 0,01). 

Отже, у хворих на ДН поряд з активацією ОП спостерігалося підвищення 

концентрації прозапальних цитокінів ІЛ-1β та ІФН-γ та протизапальних ІЛ-10 та 

ТФР-β1. Ймовірно, що така реакція цитокінів зумовлювала меншу інтенсивність 

ОС, оскільки за умов адекватної запальної відповіді прозапальні цитокіни 

відіграють локальну захисну роль. Одночасно за принципом зворотного зв'язку 

відбувається активація синтезу протизапальних цитокінів, що, ймовірно, і впливає 

на інтенсивність ОС у хворих на ДН - за рахунок компенсаторної протидії активації 

цитокінів, що стимулюють активізацію оксидативних процесів. 

Показники активності АГАТ були зумовлені станом функції нирок: за умов 

ПЕФН активність АГАТ у крові зростала до 2,352 ± 0,158мккат/л у порівнянні з 

показниками у хворих зі збереженою функцією нирок 1,716 ± 0,148 мккат/л, р<0,05. 

Також у сечі було виявлено підвищення активності НАГ у групі з ДУН у 14 разів 

при збереженій функції до 166,55 ± 15,53 мкмоль/год/ ммоль креатиніну сечі і з 

ПЕФН у 22 рази (до 257,68 ± 20,56 мкмоль/год/ ммоль креатиніну сечі) , β-Гал – у 6 

разів при збереженій функції (54,92 ± 6,12 мкмоль/год/ ммоль креатиніну сечі) та у 
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7 разів (при ПЕФН до 69,13 ± 7,94 мкмоль/год/ ммоль креатиніну сечі), що свідчило 

про виразне ураження паренхіми нирок, зокрема канальцевого відділу нефрону. 

Кореляційний аналіз показників у групі з ЦД 1-го типу без ПЕФН виявив 

прямий між показниками активності АГАТ у крові та концентрацією МДАс 

(r=0,770) й ІОСс (r=0,724), а також між показниками активності АГАТ у сечі та 

концентрацією МДА у сечі (r=0,395), концентрацією ТР у сечі і ліпопротеїдів в сечі 

(r=0,506). У групі з ЦД 2-го типу без ПЕФН встановлено прямий зв’язок між  

концентрацією ТР у сечі і  МДА у сечі (r=0,660).  

Кореляційний аналіз показників у групі з ЦД 2-го типу з ПЕФН виявив 

зв’язок між показниками активності АГАТ у крові і концентрацією ТР у сечі 

(r=0,392) та між показниками концентрації МДА у сечі і ІОСс (r=0,557). У групі з 

ЦД 1-го типу 3 ПЕФН було встановлено взаємозв’язок між концентрацією ЦПс та 

концентрацією МДАс (r=0,660), концентрацією ЦПс і концентрацією МДА у сечі 

(r=-0,47), концентрацією ЦПс та ТР-сечі (r=- 0,590), а також, поміж показниками 

активності АГАТ у крові і концентрацією МДА у сечі (r=0,820), і зворотній зв’язок 

між активністю АГАТ у крові з СПАе (r=-0,408). Також був виявлений зв'язок між 

показниками активності АГАТ у сечі і концентрації ТР у сечі (r= 0,570). Отже, 

активація процесів ПОЛ зумовлена зниженням параметрів АОЗ, що корелювало зі 

змінами активності АГАТ у крові та сечі, екскрецією МДА, ТР та ліпопротеїдів з 

сечею. Підвищення концентрації ТР та ліпопротеїдів в сечі свідчить про порушення 

процесів фільтрації й втрату специфічних протеїнів з сечею та корелювало зі 

збільшенням активності АГАТ у сечі та інтенсивності ОС. Отже, інтенсифікація 

оксидативних процесів на тлі зниження АОЄ крові сприяє ушкодженню нирок та 

порушенню їх фільтраційної функції, що залежить від типу ЦД та ПЕФН.  

Інтенсивність оксидативного стресу при запальних процесах у нирках 

залежно від віку пацієнтів. Проаналізовано зміни О/А 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 14 років. Встановлено, що найвища інтенсивність 

процесів ПОЛ за показниками продукції МДА характерна для дитячого віку: у разі 

гострого чи хПН концентрація МДАс майже на 30-50% перевищувала показники у 

вікових групах дорослих пацієнтів. Найвища активність ОМП характерна для 

дорослих пацієнтів 2-ї групи з хПН, у яких спостерігається найбільше накопичення 

КГП - в середньому на 50-70% більше ніж у пацієнтів 3-ї групи (діти). 

Концентрація ТРс в крові у групі дітей з гПН - в межах норми, а у дорослих 

пацієнтів - на 25-32% вища; у разі хронічного БОЗН найнижчі показники у дітей, у 

яких відхилення показника від норми та від показників у дорослих пацієнтів (19-40 

р) становить майже 40% . Концентрація ЦПс найнижча у дітей як з гострим, так і з 

хронічним процесом, а найвища - у дорослих (19-40р). Отже, найвища активність 

процесів ПОЛ та найнижчі показники АОЄ крові  з розвитком БОЗН характерні для 

дитячого віку.  

Аналіз вікових особливостей у групі з хронічним ІІЗН встановив: найвища 

активність процесів ПОЛ за показниками концентрації МДАс та МДАе характерна 

для дорослих пацієнтів. Найвища активність ОМП та накопичення КГП характерні 

для дорослих пацієнтів з ІІЗН (віком 43-60р), у яких показники середньому на 21% 

вищі, ніж у дітей. Концентрація ТРс найнижча у групі 3 (діти), а найвища у групі 2 
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(19-40р), у якій у порівнянні з групою 3 показники вищі на 39%. Отже, можна 

констатувати, найнижча активність ПОЛ у пацієнтів з ІІЗН характерні для дитячого 

віку.  

Порівнюючи зміни показників ОС у пацієнтів з хронічним запальним 

процесом в нирках з одночасним урахуванням етіології запального процесу та віку 

хворого, встановлено, що в обох групах в крові накопичуються продукти 

пероксидації та знижується АОЗ , що сприяє інтенсивності ОС (табл. 6).  

 

Таблиця 6 

Оксидантно-антиоксидантні показники у крові залежно від етіології 

запального процесу та віку пацієнтів (відхилення від  середніх величин вікової 

контрольної групи  здорових осіб, що прийнято за 1 ум.од.) 

Показник  Хронічний 

гломерулонефрит 

Хронічний  пієлонефрит 

дорослі діти Рд/д дорослі діти Рд/д 

Вік 

пацієнтів 

43-60   

n=19 

19-40 

n=25 

5-14 

n=72 

43-60 

n=63 

19-40 

n=129 

5-14 

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 

1,7± 

0,17 

1,14± 

0,10 
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 

ЦП/ 

ЦПн 

0,78±

0,22 

0,74±

0,18 

0,75±

0,12 

 0,98± 

0,22 

1,10± 

0,25 

0,88± 

0,28 

 

КО 2,43±

0,26 

2,23±

0,1 

2,02±

0,06 
3/2= 

0,04 

1,93± 

0,09 

2,30± 

0,09 

2,32±

0,11 
1/2,,3=

0,04 

АОЄ 0,77±

0,16 

0,75±

0,19 

0,70±

0,17 

 0,84± 

0,17 

1,00± 

0,15 

0,76±

0,20 

 

ІОС 3,16±

0,22 

2,98±

0,16 

2,89±

0,12 

 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 

1,29±

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 

 

СПА/ 

СПАн 

0,68±

0,16 

0,51±

0,20 

0,65±

0,10 

 0,83± 

0,31 

0,85± 

0,27 

0,66± 

0,29 

 

ІОС  1,90± 

0,16 

2,98±

0,15 

1,70±

0,12 
3/2= 

0,04 

1,16± 

0,17 

1,10± 

0,15 

1,90± 

0,12 
1,2/3= 

0,04 

 

В той же час, виявлено і відмінності, що залежали від віку хворих. Так, рівень 

накопичення продуктів ПОЛ в сироватці крові найвищий у разі ІІЗН у дорослих 

пацієнтів більш старшого віку, а у разі БОЗН- у дітей. В еритроцитах найбільше 

накопичення МДА у дорослих (19-40р) з ІІЗН, а у разі БОЗН – у дітей. Рівень ОМП 

найнижчий у дітей обох груп. Для обох груп пацієнтів були характерна найнижча 
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концентрація ТРс у дітей, а у дорослих пацієнтів мали вірогідні відмінності за 

наявності БОЗН (концентрація ТРс була майже вдвічі нижча за показники у більш 

молодшої вікової групи). Отже, на інтенсивність ОС поряд з етіологією запального 

процесу впливає і вік хворого. У разі БОЗН його найвища активність у дитячому 

віці, а ІІЗН – у дорослих пацієнтів.  

Особливості розвитку оксидативного стресу залежно від функціональної 

активності нирки Аналізувалися особливості розвитку ОС у 559 хворих на ХХН з 

урахуванням функціональної активності нирок, залежно від особливостей 

порушень екскреторної, інкреторної та резидуальної функції нирок. Встановлено, 

що концентрація МДАс вірогідно підвищена в усіх групах хворих у порівнянні з 

умовно-здоровими особами та за умов прогресування ХХН поміж групами ХХН І 

та ІІ стадій (ст), ІІ і ІV, ІІ та V, ІІІ та V ст. Встановлено підвищення концентрації 

КГПс у хворих на ХХН І-V ст проти показників у групі умовно-здорових осіб 

(р<0,001) та у разі порівняння між групами ХХН І та ІІ ст, ІІІ і V ст (р<0,05). 

Концентрація ЦПс вірогідно знижувалася тільки на ІІ та ІV ст ХХН (р<0,02). 

Концентрація ТРс у хворих на ХХН І-V ст вірогідно знижувалася проти показань у 

групі умовно-здорових осіб та у разі порівняння ХХН І та ІІІ ст, IV та V ст,  ХХН ІІ 

та ІІІ ст, ІV та V ст, ІІІ та ІV ст. Показники СПАе крові знижувалися у порівнянні з 

умовно-здоровими особами майже на третину (р<0,001) та вірогідною була різниця 

при порівнянні показників у хворих на ХХН І та ІІ ст, ІІІ і V ст , ІІ та ІІІ ст, IV та V 

ст (р<0,05). Концентрація СГс знижувалася у порівнянні зі здоровими особами на 

20% (р<0,001) та порівнюючи  показники у хворих на ХХН І та ІІ, І і V ст, ІІ та ІІІ, 

ІІ та V ст (р<0,05). Отже, зміни О/А показників прямо корелюють зі стадією ХХН. 

Аналізуючи показники ОС залежно від ШКФ встановлено, що інтенсивність 

ОС прогресивно наростала з падінням ШКФ (рис.5). 

  

 
 

Рис. 5. Індекс оксидативного стресу (ІОС) залежно від стадії ХХН (середні 

величини у умовно-здорових осіб прийнято за 1 ум од)  

Примітка: р<0,05 підтверджено для усіх груп при порівнянні середніх величин 

у групі з показниками у контрольній групі практично здорових осіб та порівнюючи 

між групами з різними стадіями ХХН 
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Поряд з цим відмічалося зменшення концентрації ТРс, СГс, зниження 

показника СПАе та АОЄ крові, що корелювало з підвищенням активності ПОЛ та 

ОМП та сприяло зростанню інтенсивності ОС (за показниками ІОСс та ІОСе) і 

корелювало зі стадією ХХН та ШКФ. 

Виявлено негативний кореляційний зв'язок між рівнями ШКФ та 

концентраціями 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). Виявлено вірогідний кореляційний зв'язок між рівнями 

ШКФ та показником СПАе (r=0,52, p<0,001), ШКФ та концентрацією СГс (r=0,43, 

p<0,001). Виявлено вірогідний зв'язок між рівнями добової протеїнурії та 

концентраціями МДАс (r=0,50, p<0,001), МДАе (r=0,42, p<0,001) та КГПс (r=0,41, 

p<0,01) та негативний зв'язок між рівнями добової протеїнурії та показником СПАе 

(r=-0,71, p<0,001) і концентрацією СГс (r=-0,34, p=0,005). Визначені кореляційні 

зв'язки між даними О/А параметрами свідчать про те, що ОС може бути не тільки 

однією з ланок патогенезу ХХН, але й одним з ймовірних механізмів її 

прогресування та розвитку ускладнень. 

Встановлено, що незалежно від типу ураження нирки в крові підвищується 

концентрація МДАс (у 2-2,34 раза) та КГПс (у 1,5-2,1 раза). Зростання концентрації 

МДАе вірогідним було лише у групі з гломерулярним ураженням нирок. 

Концентрація СГс, активність ГРе та ГПе знижені незалежно від типу ушкодження, 

а концентрація ТРс, ЦПс та показник СПАе залежали від типу ушкодження: 

концентрація ТРс знижувалася у групах з гломерулярним та негломерулярним 

ураженням нирок (р<0,05), але підвищувався у групі з діабетогенними ураженнями 

(р<0,05), концентрація ЦПс знижувалася лише у групі з гломерулярним ураженням 

нирок (р<0,05). Отже, найсуттєвіша інтенсифікація ОС характерна для пацієнтів з 

гломерулярним ураженням нирок та розвитком ІІЗН. У разі ПЕФН майже в усіх 

групах пацієнтів констатовано подальше підвищення інтенсивності ОС.  

Проаналізувавши показники активності АПФ та маркерів ОС у 28 хворих на 

ХХН ІІ ст (на хПН) було встановлено, що в сироватці крові пацієнтів без клінічних 

ознак гіпертензії 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 ОС (концентрації МДАс у 

тричі та КГПс на 70%), зростання активності iNOS на 55%, зниження СПАе на 

47%, концентрацій СГ на 18%, ТР на 40%, аргініну майже втричі. Тобто зростання 

активності АПФ корелювало зі зростанням інтенсивності ОС на тлі зниження АОЄ 

крові. Кореляційний аналіз підтвердив наявність зв'язку між показниками 

активності АПФ та концентрацією СГс (r=-0,44, p<0,05), між активністю АПФ та 

СПАе (r=-0,507, p<0,05), поміж показниками активності АПФ та iNOS (r=0,665 

p<0,01) і eNOS (r=0,465, p<0,02). Отже, встановлена пряма залежність зростання 

активності АПФ в сироватці крові з інтенсивністю оксидативних процесів, 

зниженням АОЄ крові, виразністю ОС та ступенем ушкодження  нирок (за даними 

специфічної ензимурії). 

Аналізуючи показники ОС у пацієнтів з хГН та розвитком артеріальної 

гіпертензії встановлено підвищення концентрації МДАс на 40% (p<0,05) та МДАе 

на 18% у порівнянні з групою хворих на хГН без артеріальної гіпертензії. 

Концентрація ЦПс, ТРс, СГс, активність ГПе і ГРе не відрізнялися поміж групами. 
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Показник СПАе у пацієнтів з хГН був на 40% нижчим за показники у групі з 

артеріальною гіпертензією (p<0,05). Встановлені зміни О/А балансу зумовили 

суттєве підвищення інтенсивності ОС у пацієнтів за наявності артеріальної 

гіпертензії. Активність АГАТ у крові в середньому на чверть (p<0,05) та в сечі 

майже на 70% (p<0,05) у пацієнтів з хГН і артеріальною гіпертензією нижча за 

показники у групі без гіпертензії. Отже, наявність артеріальної гіпертензії сприяє 

інтенсифікації ОС, що зумовлено зниженням концентрації позаклітинних 

антиоксидантів (СГс, ЦПс, аргініну) та призводить до ушкодження клітин нирок (за 

даними  активності АГАТ в крові).   

Аналізуючи вплив резидуальної фукції нирок у пацієнтів з ХХН ІV-Vст 

встановлено, що інтенсивність ПОЛ та відповідь системи АОЗ прямо залежать від 

величин добового діурезу. Зниження добового діурезу сприяє стимуляції клітин, 

що секретують ІЛ-23, та зниженню резервних можливостей Т-хелперів, а середній 

рівень ІЛ-17 підвищений тільки при добовому діурезі ≥ 500 мл.  

Встановлено, що у разі порушення харчового статусу: зниженому та 

надмірному в крові зростає концентрація МДАс (на 30-40%) у порівнянні з групою 

хворих з нормальним харчовим статусом. Для хворих зі зниженим харчовим 

статусом характерні  найнижча концентрація ТРс та СПАе  і максимальні величини 

ІОСс . Усі виявлені зміни О/А балансу потребують корекції лікарськими засобами. 

Експериментальне вивчення ефективності застосування 

антиоксидантних сполук при моделюванні in vitro процесів оксидації ліпідів 

та протеїнів. На сьогодні активно ведеться пошук методик прогнозування 

ефективності лікарських засобів in vitro. З цією метою було проведено 

експериментальне дослідження прогнозування ефективності антиоксидантних 

сполук та лікарських засобів на моделях клітин крові in vitro  (рис. 6).  

Використовували зразки крові хворих хПН (1-ша група), хГН (2-га група) та 

на ХХН VД ст з хронічним запаленням (3-тя група). З урахуванням порушень О/А 

балансу зразки крові використовували під час експерименту in vitro. В 

експерименті використовували хімічні речовини: L-аргінін гідрохлорид, 

відновлений глутатіон та ТР «Fluka».  

Внесення 3 мМ L-аргініну до зразків крові (без використання індуктора 

окиснення) стимулювало зниження у 3-й групі концентрації  КГПс на 26% (pдо/стим 

<0,05), а  у групах 2 (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. Використання більш потужної окисної суміші (див. рис. 6) 

сприяло підвищенню продукції КГПс і  МДАс. 

Внесення до реакційних проб L-аргініну у 1-й групі суттєво зменшувало 

продукцію КГПс на 37,3% (pдо/стим <0,02) та  МДАс на 27% (pдо/стим <0,05). У хворих 

з 2-ї групи внесення L-аргініну до реакційної суміші сприяло зниженню 

концентрації КГПс на 18% (pдо/стим <0,05), МДАс на 15% (pдо/стим <0,05) та МДАе на 

30% (pдо/стим <0,01), а у 3-й групі рівень КГПс знижувався на 33% (pдо/стим <0,02) та 

МДАс на 17% (pдо/стим <0,05). Встановлено, що L-аргінін найбільш ефективно 

блокує процеси ПОЛ та ОМП у разі моделювання їх in vitro у пацієнтів з ГН та 

ХХНVД, для яких характерно зниженням системи редукції Fe
2+

, антиперекисного 

захисту та пулу тіолових сполук. Використання більш потужного окисника сприяло 
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більш виразному антиоксидантному ефекту L-аргініну до протеїнів та ліпідів 

сироватки крові. За даними експерименту застосування препаратів L-аргініну 

найефективніше у разі  дефіциту у хворих аргініну, тіолових сполук.  

 

Схема експерименту 
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Рис. 6. Схема моделювання in vitro процесів ПОЛ та ОМП і їх корекції 

 

Внесення до дослідних проб 0,2 мл 5мМ глутатіону сприяло частковому 

блокуванню в умовах in vitro реакцій оксидації та зниженню утворення 

карбонільних похідних та ТБКАП: у 1-й групі зменшувалося утворення in vitro 

МДАс на 29% (pдо/стим <0,02); у хворих 2-ї групи - викликало зниження спонтанної 

концентрації КГПс на 26% (pдо/стим <0,05) та МДАс на 19% (pдо/стим <0,05); у 3-ї  

групі внесення - сприяло зниженню концентрації КГПс на 23% (pдо/стим <0,05), 

МДАс на 18% (pдо/стим <0,05), а використання більш сильного окисного середовища 

сприяло більш виразному ефекту глутатіону. Використання in vitro глутатіону 

сприяло зниженню спонтанного рівня КГП та МДА, особливо виразно у групах 

пацієнтів з ГН та ХХНVД. Антиоксидантний ефект глутатіону у цьому випадку 

проявлявся у пригніченні in vitro процесів оксидації як за рахунок поповнення пулу 

тіолових антиоксидантних сполук, так і за рахунок стимуляції активності ГП та ГР, 

активність яких у більшості пацієнтів знижена. Найефективніше клінічне 

застосування препаратів, що містять глутатіону, буде за умов використання їх для 

корекції станів, що зумовлені низьким рівнем тіолових сполук та низькою 

активність ГП, що супроводжується дефіцитом глутатіону. 

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 аргініну гідрохлориду, або 5мМ 

глутатіону гідрохлориду, або 0,4% трансферину, , або 2мг/мл Ліпіну 

0,2 мл 20 мкМ FeSO4  

інкубації 30 хв при 37 ˚С  

 

По 0,05 мл 1 мМ ЕДТА 

 1 мМ FeSO4 та  

 0,3 мМ 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 тіобарбітуровою кислотою визначали концентрацію МДА. 

До протеїнових осадів 1,0 мл 0,1 М р-ну 2,4-дінітрофенілгідразину 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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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  -й 

групі та КГПс на 24% (pдо/стим <0,05) і  МДАс  на 26% (pдо/стим <0,05) у 3-й групі. 

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 3-

й групі та МДАс на 18% (pдо/стим < 0,05) у 1-й групі. Встановлено, що використання 

ТР за умов моделювання in vitro процесів оксидації сприяло частковому зниженню 

спонтанної та метал-індукованої продукції  МДАс у групі пацієнтів з хронічним 

ПН та КГПс і МДАс у групі пацієнтів з ХХНVД. Використання ТР в моделях з 

застосуванням більш потужного оксиданта сприяло зниженню продукції КГПс, 

МДАс у групі хворих на ХХНVД та МДАс у групі хворих на хПН. Неефективним 

було застосування in vitro ТР у групі з ГН, що може бути зумовлено досить 

низькими рівнями ЦПс у таких хворих. Ймовірніше за все, що ефективним для 

застосуванням препаратів, до складу яких входить ТР, будуть стани, що 

характеризуються його недостатністю та супроводжуються нормальним або 

підвищеним рівнем ЦПс в крові. 

Оцінка результатів дослідження впливу in vitro препарату Ліпін (0,2 мл 

2мг/мл) за умови моделювання процесів оксидації показала, що зниження 

спонтанного утворення МДАс та МДАе спостерігається лише в 2-й та 3-й 

дослідних групах: продукція МДАс знижувалася на 27% (pдо/стим <0,05) та 22% 

(pдо/стим <0,05) відповідно, а концентрація МДАе - на 18% (pдо/стим <0,05) лише у 3-й 

групі. У разі стимуляції метал-індукованої оксидації спостерігалася аналогічна 

тенденція, як і при спонтанному окисленні: вірогідно знижувалася продукція 

МДАс та МДАе тільки у 2-й та 3-й групах: 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) у порівнянні 

з показниками рівня стимуляції. Встановлено, що застосування Ліпіну сприяло 

зниженню спонтанного та метал-індукованого утворення МДАс та МДАе лише у 

групах ГН та ХХНVД  За умов використання більш потужного стимулятора 

оксидації застосування Ліпіну призводило до зниження продукції МДАс у всіх 

групах. Показано, що найефективніші зміни продукції МДА спостерігалися за умов 

in vitro використання Ліпіну в стимуляційних моделях з використанням зразків 

крові пацієнтів з ХХН VД.  

Корекція оксидантно-антиоксидантного дисбалансу при захворюваннях 

нирок. Призначення Гепадифу (1 флакон 5 днів) та Кверцетину (Корвітин в дозі 0,5 

г 10 днів) позитивно впливало на динаміку змін О/А показників шляхом  стимуляції 

АОЗ внаслідок підвищення та нормалізації концентрації ТРс та ЦПс на тлі 

зниження концентрації ТБКАПс (у разі застосування Гепадифу, р<0,05) та 

внаслідок підвищення концентрації ТРс (р<0,05) та показника СПАе (у разі 

призначення Кверцетину, р<0,05), що сприяло зниженню інтенсивності ОС в 

еритроцитах (табл. 7) шляхом стимуляції антипероксидного їх захисту, проявляючи 

антиоксидантно-стимулюючу дію щодо СПАе, проте повної нормалізації О/А 

дисбалансу не спостерігається. 

Застосування Ліпіну (в дозі 10-20 мг/кг ваги тіла впродовж 10 днів) поряд зі 

стандартною терапією сприяло зниженню середніх величин концентрації МДАе 

(р<0,02-0,01) у більшості хворих, а при збереженій функції нирок усі показники 
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ПОЛ (МДАс, МДАе, МДА сечі) нормалізувалися. Призначення препарату впливало 

на показники концентрації ЦПс (р<0,05) та СПАе (р<0,05) у хворих на хГН та хПН. 

 

Таблиця 7  

Індекс оксидації у крові хворих на хронічну ниркову недостатність  до 

та після застосування антиоксидантних засобів (M±m) 

 Конт 

ро 

льна 

група  

Традиційне лікування + 

Кверцетин Гепадиф Беміпарин 

натрію 

α-Ліпоева 

кислота 

n=20 n=21 n= 16 n= 32 n= 20 

Плаз

ма 

до 1,01 ± 

0,10 

7,15±0,23* 7,98 ± 1,18* 9,14±1,25* 6,85±1,42* 

після 6,55±0,22* 4,93 ±0,82* ** 4,11±1,12*  ** 1,43±0,75 ** 

Ерит

роци

ти 

до 1,04 ± 

0,12 

2,14±0,14 1,69 ± 0,22* 2,56±0,21* 1,77±0,35* 

після 1,62±0,16** 

  

1,80 ± 0,28* 2,46±0,18* 1,25±0,19 

Примітка * р< 0,05 у порівнянні з контрольною групою умовно здорових осіб  

                ** - р< 0,05 у порівнянні зі станом до лікування 

 

Застосування беміпарину натрію (відповідно до рекомендацій виробника) у 

хворих на ХХН IV–V ст позитивно впливало на інтенсивність процесів ПОЛ в 

крові: вірогідно знижувалася концентрація МДАс (р<0,05) і МДАе (р<0,05) та 

позитивно збільшувалася концентрація ТРс (р<0,05), що сприяло зниженню 

інтенсивності ОС (див. табл. 7). До того ж, беміпарин натрію виявив корегуючий 

ефект щодо показників цитокінової ланки імунітету: достовірно знижувалися 

(більш ніж в 3,5 раза) концентрації прозапальних ІЛ-1, ІЛ-17 та ІЛ-18 до рівнів у 

групі умовно-здорових осіб. 

Призначення α-ліпоєвої кислоти (9600 мг парентерально 14 діб) хворим на 

ХХН VД ст сприяло позитивному зниженню у крові концентрації ТБКАПс. Крім 

того, після застосування α-ліпоєвої кислоти в крові хворих відмічено вірогідне 

підвищення концентрації СГс у 1,5 раза (р = 0,04) та ТРс у 2,5 раза (р = 0,002), 

показника СПАе у 1,3 раза (р = 0,009) у порівнянні з показниками до лікування і з 

нормалізацією показників у більшості хворих. Також, після застосування α-

ліпоєвої кислоти, констатовано зростання концентрації ЦПс навіть з 

перевищенням показників в контрольній групі умовно-здорових осіб, що сприяло 

зниженню індексу оксидації крові ( див. табл.7).  

Застосування хворим на рецидивуючий хПН поряд з традиційною 

антибактеріальною терапією Нуклеїнату натрію у дозі 0,25 г 4 рази / добу 

впродовж 2 тижнів сприяє: зниженню концентрацій ІЛ-17 (р=0,04), ФНП-β 

(р=0,02) та МХП-1 (р=0,03), що приводить до зменшення активності запалення; 

зниженню активності процесів ПОЛ (р<0,05) та відновленню АОЗ, що, у свою 

чергу, зменшує негативний вплив ОС на клітини канальцевого нефротелію  та 
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підвищує  їх АОЗ (табл. 8).  

 

Таблиця 8 

Індекс оксидації в крові хворих на хронічний пієлонефрит до та після 

застосування імуномоделюючих засобів (M±m) 

Показник Конт 

рольна 

група  

Традиційне лікування  

 + 

Галавіт 

+ 

Протефлазід 

+ 

Нуклеїнат 

n=20 n=20 n= 18 n= 25 n= 25 

Плазма до 1,01 ± 

0,10 

3,39±0,17 1,17±0,27 1,79±0,15 5,21±0,42* 

після 2,70±0,26 ** 0,80±0,13 1,49±0,12** 3,14±0,45* 

Еритроци

ти 

до 1,04 ± 

0,12 

0,82±0,35 1,02±0,20 1,13±0,21 2,19±0,45* 

після 1,29±0,2 1,04±0,17 1,29±0,13 2,10±0,49* 

Примітка *  р< 0,05  у порівнянні з контрольною групою умовно здорових 

осіб ** - р< 0,05 у порівнянні зі станом до лікування. 

 

Доповнення антибактеріальної терапії препаратом Протефлазід (згідно до 

рекомендацій виробника) призводить до часткової нормалізації показників 

концентрації ТРс у 66% хворих (р=0,001) та концентрації МДАс у 70% хворих( 

р<0,001) та зниженню інтенсивності ОС поряд з нормалізацією факторів 

міжклітинної кооперації імунної системи. Наслідком чого було зменшення 

активності АГАТ в сироватці крові у 50% хворих та у сечі – у 30 % хворих у 

порівнянні зі станом до лікування, а також активності НАГ сечі у 68% хворих 

(р<0,001) та β-Гал у сечі – 58% відповідно (р<0,001), що може сприяти 

запобіганню рецидивування та гальмуванню прогресування хвороби. Застосування 

Галавіту (по 2 мл через добу №10) сприяло нормалізації показника концентрації 

ТРс у 70 % хворих (р < 0,001) та зниженню у 90 % хворих активності АГАТ у крові  

майже в 2,5 раза (р < 0,05),  активності НАГ у  сечі у 80% хворих (р < 0,001), а β-

Гал сечі – 60 % хворих відповідно (р=0,05) у порівнянні з показниками до 

лікування, що свідчить про позитивний вплив цього препарату 

Аналіз показників ОС залежно у хворих на ХХН з хронічним запаленням від 

модальності діалізної терапії (гемодіафільтрація (ГДФ), ГД (гемодіаліз), 

перітонеальний діаліз (ПД)) виявив, що для, ГДФ- пацієнтів характерне зростання 

концентрації ТБКАПс в 3,9 раза (р <0,01) на тлі зниження концентрації ЦПс на 24% 

(р <0,05), концентрації ТРс - на 33% (р <0,01), концентрації СГс - на 25% (р <0,02), 

показника СПАе - на 51% (р <0,01) у порівнянні з групою умовно-здорових осіб. 

Показники ІОСс збільшувалися у 5,4 раза (р<0,01), ІОСе – у 2,6 раза. Для ГД-групи 

характерні найбільш високі величини ІОС та перекисного гемолізу поряд з більш 

виразним зниженням концентрації ТР, СГс та СПАе у порівнянні з показниками у 

хворих з ГДФ-групи. 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 

менш інтенсивним (у порівнянні з іншими групами) утворенням вторинних 

продуктів ПОЛ та менш виразним зниженням АОЗ. Результатами даного 

дослідження підтверджено, що однією з причин розвитку ОС у хворих на ХХН V ст 

є недостатня протективна активність системи АОЗ, причому на ступінь її 

недостатності також впливає методика діалізної терапії. 

Таким чином, проведені дослідження показали, що не зважаючи на різну 

етіологію запальних процесів у нирках патохімічні зміни, що мають місце за 

наявності БОЗН та ІІЗН і ведуть до розвитку ОС внаслідок порушень балансу між 

оксидативними процесами та АОЗ є схожими. Ключовими змінами у всіх 

досліджуваних нами моделях запальних процесів (БОЗН чи ІІЗН, гостре чи 

хронічне) були активація ПОЛ та ОМП і зниження параметрів АОЗ (концентрації 

ЦП, ТР, СГ та СПАе). Це супроводжувалося зростанням концентрації прозапальних 

цитокінів та запальних протеїнів. Моделювання шляхів неензимного та ензимного 

окиснення підтвердило їх схожість за умов розвитку БОЗН та ІІЗН- 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 оксидативними процесами, АОЗ та цитокіновою 

ланкою імунітету та їх ключову  роль у механізмах розвитку ОС та прогресування 

БОЗН чи ІІЗН  (Схеми 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, МХП-1) та 

активності лізосомних ензимів. Локальне ж запалення характеризується місцевою 

реакцією епітелію канальців нирок та сечового тракту та відповідним 

компенсаторним синтезом захисних протеїнів з підвищенням активності локальних 

медіаторів запалення (НАГ, β-Гал, цитокіни сечі, ФН). 

Поряд з розвитком системного та локального запалення спостерігаються 

порушення 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, глутатіону, СГ, підвищенню рівня Fe
2+

, NO. 

Це, у свою чергу, сприяє активації каскаду вільнорадикальних процесів і зростанню 

синтезу АМК (посилення продукції МДА, КГП, активності NOS). За нормальних 

фізіологічних умов ці процеси контролюються системою АОЗ. У разі її 

неспроможності знешкоджувати АМК порушується О/А баланс, що призводить до 

оксидативного ушкодження та руйнування клітин нирок (зростання активності 

НАГ, β-Гал, АГАТ). Ключовим параметром, що впливає на інтенсивність ОС є 

низька концентрація СГ протеїнів сироватки крові. Їх недостатність зумовлює 
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низьку АОЄ крові. Постійно високий рівень ОС корелює з підвищенням активності 

АПФ, ендотеліальною дисфукцією, порушенням мікроциркуляції, сприяючи 

фіброзу структур нирок та прогресуванню ХХН. У разі БОЗН встановлений 

взаємозв’язок між показниками інтенсивності ОС, маркерами ушкодження нирок та 

запальними протеїнами залежить від перебігу ПН: найвища концентрація МДАс, 

КГПс та низькі концентрації ТРс, ЦПс та СГс. Недостатність СПАе сприяла 

зростанню ПОЛ, а недостатність СГс та аргініну - ОМП.  

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 ІФН-γ) 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, 

глутатіону, СГ, 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 параметром, що впливає на 

інтенсивність ОС за наявності ІІЗН є низька концентрація ЦПс. Його недостатність 

зумовлює низьку активність системи ЦП/ТР, сприяючи недостатньому 

знешкодженню Fe
2+

, котрі є ініціаторами вільно радикальних реакцій і здатні 

підтримувати ОС на високому рівні. Постійно високий рівень ОС корелює з 

ендотеліальною дисфукцією, порушенням мікроциркуляції, високою активністю 

NOS, зниженням концентрації ЦП, ТР, СГ та аргініну, сприяючи порушенню 

гломерулярної фільтрації (зростання концентрації ТР та ліпопротеїдів в сечі) та 

прогресуванню ХХН. За умов розвитку активного запального процесу в нирках 

поряд зі зростанням активності ОП спостерігалося компенсаторне підвищення у 

разі БОЗН концентрації ЦПс та ТРс, а у разі ІІЗН- зниження концентрації  ЦПс, 

ТРс, СГс, активності СПАе, ГПе, ГРе, що корелювало зі змінами активності 

реноспецифічних АГАТ, НАГ і β-Гал. З розвитком хронічного процесу незалежно 

від етіології - зростання активності оксидативних процесів на тлі зниження 

показників АОЗ поряд зі зростанням концентрації прозапальних цитокінів у разі 

БОЗН (ІЛ1ß, ІЛ-4,6,8, 17, 23,ТФРß, ФНПα, МХП-1) 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 діабетогенного ураження нирок порушення О/А 

дисбалансу зумовлено як нирковою патологією (ДН, ПЕФН), так і типом ЦД. 

Особливості інтенсифікації ОС залежать від функцій нирок: прогресування 

ХХН супроводжується підвищенням активності процесів оксидації (збільшення 

концентрації МДАс, МДАе та КГПс на тлі зниження ШКФ) та зменшенням  

концентрації СГс, ТРс та СПАе; встановлений зв'язок між показниками 

концентрації ІФН-γ та ІЛ-1ß і МДАс, СГс у хворих на ХХН свідчить про 
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синергуючу дію продуктів ПОЛ і прозапальних цитокінів з прогресуванням ХХН; 

найсуттєвіша інтенсифікація ОС характерна для пацієнтів з гломерулярною 

патологією; доведено, що наявність артеріальної гіпертензії при хронічному ІІЗН 

сприяє інтенсифікації ОС внаслідок зниження пулу позаклітинних антиоксидантів 

(ЦП,ТР, СГ, аргініну); інтенсивність ОС прямо залежить від величин добового 

діурезу та від стану резидуальної функції нирок; від харчового статусу пацієнта 

(зменшений - активація ПОЛ на тлі найнижчих величин показників АОЗ, 

надмірний - на тлі зростання СПАе та концентрації ІЛ-1β). 

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- найвища 

активність ОС у дітей. 

Встановлено на моделях in vitro, що L-аргінін та глутатіон найбільш ефективно 

блокували процеси ПОЛ та ОМП у пацієнтів з хГН та ХХНVД; використання ТР 

сприяло частковому зниженню спонтанної та метал-індукованої продукції  МДАс у 

групі пацієнтів з хПН та КГПс і МДАс у групі ХХНVД; застосування Ліпіну 

частково блокувало  продукцію МДА у пацієнтів з хГН та ХХНVД.  

Застосування у хворих на ХХН IІІ-IVст Кверцетину 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 Гепадіфу сприяло зниженню  концентрації МДА та частковому відновленні 

АОЗ, застосування беміпарину натрію сприяло зниженню концентрації МДА, 

нормалізації концентрації ЦПс, підвищенню концентрації ТРс і зниженню 

підвищених концентрацій ІЛ-1β, ІЛ-17, ІЛ-18 в крові; використання Ліпіну сприяло 

зниженню концентрації МДА та зростанню концентрації ЦПс і СПАе на тлі 

зниження  активності АГАТ, НАГ та β-Гал, особливо у пацієнтів з 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 вірогідному зниженню 

концентрації  ІЛ-17, ФНПβ та МХП-1, зниженню інтенсивності процесів оксидації 

та відновленню АОЗ, що зменшує негативний вплив ОС на клітини нефротелію та 

підвищує їх АОЗ. Наслідком чого було зниження активності запального процесу в 

нирках. 

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 стадії використання розрахунку КЦП/ТР 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 чи імуноіндукованого 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 рази, МДАе у 1,5 рази і КГПс у 1,7 раза; за наявності ІІЗН - зниження 

концентрації СГс (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 рази  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%) у порівнянні 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 СГс корелювало зі зростанням активності АГАТ та концентрації СРП, 

ФН та ЦС у сечі.  

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 СГс, 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 Гепадіфу - до 

підвищення ТРс (у 1,9 раза), ЦПс (1,3 раза) з подальшою нормалізацією показників 
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та зниження ІОСс на 38%, призначення хворим з ХХН VД ст Гепадіфу - зниженню 

концентрації ТБКАП (у 1,35 раза) та частковому відновленні АОЗ (ЦПс у 1,4 раза), 

застосування α-Ліпоєвої кислоти - поліпшенню показників (ТБКАПс, ЦПс, ТРс, 

СГс, 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 в 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.  

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 структурних порушень, та резистентності 

еритроцитарних мембран за умов лікування методиками ДНЗТ.  

 

ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 

Запропоновано та впроваджено в практику : 

- визначення ІОС та показано, що ІОС >3 ум.од. є предиктором рецидивуючого 

перебігу ПН (Патент на винахід UA № 105447);  

- визначення індивідуально у кожного пацієнта концентрації ЦПс, ТРс, КЦП/ТР 

для прогнозування адекватності ГД та показано, що КЦП/ТР/Н ≥ 190% є додатковими 

маркерами у прогнозуванні неадекватності ГД у хворих на ХХН V с ; 

- розрахунок ІРЕМ (>1) як критерію наявності як функціональних, так і 

структурних порушень резистентності еритроцитарних мембран за умов лікування 

методиками діалізної терапії (Патент на винахід UA №113366); 

- методику оцінки ефективності корекції оксидативних та імунологічних 

порушень шляхом визначення активності β-Гал в сечі, концентрації ФНП-α та 

МХП-1 у хворих на хПН з рецидивуючим перебігом при доповненні традиційної 

антибактеріальної терапії Нуклеїнатом натрію 4 рази на добу у дозі 0,25 г протягом 

14 днів та встановлено, що зниження у крові концентрації ФНП-α та МХП-1 більше 

ніж на 30% та більше від вихідних даних, а також визначення активності β-Гал в 

сечі у межах від 4,5 до 14,6 мкмоль/год/ммоль креатиніну і за умов відсутності 

реєстрації активності АГАТ в крові слід вважати ефективною корекцію 

імунологічних та О/А порушень в крові пацієнтів з рецидивуючим перебігом хПН; 

- спосіб топічної диференціальної діагностики ураження нирок та сечового 

міхура у хворих на ПН та цистит за допомогою визначення активності АГАТ в 

крові та сечі;  

- методику оцінки ефективності терапії у дітей, хворих на хГН з НС, за  

визначенням активності НАГ у сечі дітей до початку  лікування, і, якщо величини 

активності НАГ перевищують контрольні значення у 9-11 разів, прогнозують, що 
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імунотропна терапія буде ефективною, якщо перевищують у 15-17 разів - буде 

частково ефективною, а якщо у 20 та більше разів - буде неефективною (Патент на 

винахід UA № 96065). 
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АНОТАЦІЯ 

Король Л. В. Механізми розвитку оксидативного стресу при запальних 

процесах в нирках та шляхи його корекції. – Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора біологічних наук за 

спеціальністю 03.00.04– біохімія. – Київський національний університет імені 

Тараса Шевченка МОН України, Київ, 2017. 

Дисертація присвячена дослідженню механізмів розвитку (ОС)  при запальних 

процесах в нирках. В роботі доведена тригерна роль ОС у розвитку бактеріально- 

та імуно-індукованого запалення нирок, вивчено особливості змін інтенсивності 

ОС та механізми його формування, досліджено шляхи інтенсифікації процесів 

оксидації та особливості реагуванням системи антиоксидантного захисту і 

цитокінової ланки імунітету залежно від активності та етіології запалення нирок. 

Результатами дослідження підтверджено, що інтенсифікація ОС є наслідком 

порушень про-антиоксидантного балансу (у разі бактеріально-обумовленого 

запалення ключовим впливовим фактором є зниження рівня SH-груп, а імуно-

індукованого – зниження концентрації церулоплазміну в крові), що корелювало зі 
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зростанням рівнів цитокінів ІЛ-1β, -4, -6, -8, -17, -23, ТФРβ, ФНПα, МХП1, 

запальних протеїнів (С-реактивного протеїну, фібронектину, цистатину С) та 

маркерів ушкодження нирок. Вперше продемонстровано роль ОС у рецидивуванні 

пієлонефриту та у формуванні фіброзу структур нирок, а також доведено зв’язок 

між інтенсивністю ОС та активністю ангіотензинперетворюючого ферменту в крові 

у хворих на пієлонефрит. Розширено існуючі уявлення щодо вікових особливостей 

інтенсифікації ОС та його ролі у прогресуванні хронічної хвороби нирок, виявлено 

особливості його інтенсифікації залежно від порушення функцій нирок. Розроблені 

методики in vitro прогнозування ефективності фармпрепаратів з індивідуальним 

підходом до корекції про-антиоксидантного балансу в крові у пацієнтів з 

запальними хворобами нирок та обґрунтовані шляхи корекції ОС. Загалом, 

доведено роль ОС у прогресуванні хвороб нирок запального ґенезу, 

продемонстровані механізми інтенсифікації ОС з урахування етіологічного 

чинника розвитку запалення нирок, активності процесу, порушення функцій нирок 

та віку пацієнтів. 

Ключові слова: оксидативних стрес, антиоксидантна система, цитокіни, 

бактеріально-обумовлене запалення, імуно-індуковане запалення,  пієлонефрит, 

гломерулонефрит 

 

АННОТАЦИЯ 

Король Л.В. Механизмы развития оксидативного стресса при воспалительных 

процессах в почках и пути его коррекции. - Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени доктора биологических наук по 

специальности 03.00.04- биохимия. - Киевский национальный университет имени 

Тараса Шевченко МОН Украины, Киев, 2017. 

Диссертация посвящена исследованию механизмов развития (ОС) при 

воспалительных процессах в почках. В работе доказана триггерная роль ОС в 

развитии бактериально- и иммуно-индуцированного воспаления почек, изучены 

особенности изменений интенсивности ОС и механизмы его формирования, 

исследованы пути интенсификации процессов окисления и особенности 

реагированием системы антиоксидантной защиты и цитокиновой звена иммунитета 

в зависимости от активности и этиологии воспаления почек. Результатами 

исследования подтверждено, что интенсификация ОС является следствием 

нарушений оксидантно-антиоксидантного баланса (в случае бактериально-

индуцированного воспаление ключевым влиятельным фактором является снижение 

уровня SH-групп, а иммуно-индуцированного - снижение содержания 

церулоплазмина в крови), что коррелировало с ростом уровней цитокинов ИЛ -1β, 

4, 6, 8, 17, -23, ТФРβ, ФНПα, МХП1, воспалительных протеинов (С-реактивного 

протеина, фибронектина, цистатина С) и маркеров повреждения почек. Впервые 

продемонстрирована роль ОС в рецидивировании пиелонефрита и в формировании 

фиброза структур почек, а также доказана связь между интенсивностью ОС и 

активностью АПФ у больных пиелонефритом. Расширены существующие 

представления о возрастных особенностях интенсификации ОС и его роли в 

прогрессировании хронической болезни почек, выявлены особенности его 

интенсификации в зависимости от нарушения функций почек. Разработанные 
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методики in vitro прогнозирования эффективности фармакологических препаратов 

с индивидуальным подходом к коррекции про-антиоксидантного баланса в крови у 

пациентов с воспалительными заболеваниями почек и обоснованны пути 

коррекции ОС. В целом, в работе доказана роль ОС в прогрессировании болезни 

почек воспалительного генеза, продемонстрированные механизмы интенсификации 

ОС с учетом этиологического фактора развития воспаления почек, активности 

процесса, нарушение функций почек и возраста пациентов. 

Ключевые слова: оксидативный стресс, антиоксидантная система, цитокины, 

бактериально- индуцированное воспаление, иммуно-индуцированное воспаление, 

пиелонефрит, гломерулонефрит  

 

SUMMARY 

Korol L. Mechanisms of oxidative stress in inflammatory processes in the kidneys 

and ways to correct. - Manuscript. 

Dissertation for the doctor of biological sciences degree in specialty 03.00.04- 

biochemistry. - Taras Shevchenko National University of Kyiv, The Ministry of 

Education and Science of Ukraine, Kyiv, 2017. 

This research is focused on the mechanisms of development oxidative stress (OS) 

in inflammatory processes in the kidneys. The trigger role of oxidative stress in the 

development of bacterial-induced and immune-induced inflammation of kidney is proved 

in this work. The particularities of the intensity of OS and mechanisms of its formation, 

the ways to intensify the processes of oxidation and features antioxidant system response 

and cytokine immunity in depending on the activity and etiology of renal inflammation 

were studied. 

 The results of the studing confirmed that the intensification of OS is the result of 

violations of oxidant-antioxidant balance (in bacterial-induced inflammation of the key 

influential factor is the reduction of SH-groups level and in immune-induced 

inflammation - reduction of ceruloplasmin serum level), which correlated with increasing 

levels of cytokines IL-1β, -4, -6, -8, -17, -23, TFRβ, TNFα, MCP1, inflammatory proteins 

(C-reactive protein, fibronectin, cystatine C) and markers of kidney damage. The highest 

intensity of OS and reduction in the content of transferrin, ceruloplasmin and SH-groups 

in serum, correlated with levels of specific inflammatory proteins and the activity of renal 

enzymes in blood and urine and increase concentrations of IL-1β, -8, and TFRβ, were 

observed in the case of recurrent pyelonephritis. The development of bacterial-induced 

inflammation of the kidneys associated with increase in the excretion of malondialdehyde 

in the urine and increase in markers of kidney damage, and a decrease in the content of 

SH-groups correlated with increasing activity of L- arginine:glycine amidinotransferase 

and the content of C-reactive protein, fibronectin and cystathin in urine. Results of the 

study proved crucial role of OS in pyelonephritis recurrence and the formation of kidney 

fibrosis structures and established correlative relationship between the intensity of OS 

and angiotensin-converting enzyme activity of blood in patients with pyelonephritis. The 

existing concept regarding the dependence of OS intensity in patients with diabetic renal 

damage from the type of diabetes and its degree of damage to the kidneys has been 

confirmed. The intensification of OS depend on the age of the patients and the etiology of 

inflammation of the kidneys. The role of OS was confirmed in the progression of chronic 
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kidney disease and the features of its intensification in depending on renal dysfunction. 

The relationship was established between the levels of IFN-γ and IL-1ß and malonic 

dialdehyde, with the maintenance of SH-groups in patients with chronic kidney disease, 

indicates a synergistic effect of lipid peroxidation products and proinflammatory 

cytokines with progression of chronic kidney disease. The intensity of OS directly 

depends on the values of daily diuresis and the state of residual renal function. The 

methods in vitro were developed for predicting of the effectiveness of pharmaceuticals 

with an individual approach to correcting the pro-antioxidant balance in patients with 

inflammatory diseases of the kidneys and reasonable ways of correcting OS. It is shown 

that the index of oxidative stress is a predictor of the relapsing course of pyelonephritis. 

Overall, the decisive role of OS was proved in the progression of kidney disease 

inflammatory genesis, demonstrated intensification of OS mechanisms with regard 

etiological factor of renal inflammation, process activity, renal dysfunction and the 

patient's age. 

Key words: oxidative stress, antioxidant system, cytokines, bacterial-induced 

inflammation, immune-induced inflammation, pyelonephritis, glomerulonephritis 
 

 


