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АНОТАЦІЯ 

 

Дмитрик В.В. Дисбаланс системи протеолізу за патології раку сечового 

міхура. - Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису.  

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії за 

спеціальністю 091 – Біологія (09-Біологія). – «Інститут біології та медицини». – 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, МОН України, 

Київ, 2020. 

Робота присвячена дослідженню протеолітичних процесів при РСМ, а 

також змінам в імунологічній ланці та іншим процесам, котрі мають вплив на 

протеоліз та розвиток РСМ 

Серед усіх онкологічних захворювань, рак сечового міхура займає 9-те 

місце за частотою діагностування, а також займає 13-те місце з поміж 

найчастіших випадків смертності поміж онкологічних захворювань. Чоловіки 

більш схильні до даного онкологічного захворювання (співвідношення 3,2 до 

0,9), а також частота захворювання зростає разом з віком. На першому етапі 

досліджень проведено загальний клінічний аналіз та досліджено основні 

біохімічні показники крові на різних стадіях раку сечового міхура, а також 

деяких компонентів системи коагуляції. В ході нашого дослідження відмічено 

збільшення рівня нейтрофілів (%) більш ніж у 1,5 рази при стадії ІІІ та IV РСМ. 

Характеристика зміни біохімічних показників є раннім та досить чутливим 

діагностичним критерієм при різних патологіях, в тому числі – онкологічних 

новоутвореннях, та характеризує як загальний стан організму, так і стан 

окремих компонентів систем. Досліджено значне збільшення вмісту креатиніну, 

а саме в 3,07 рази при І стадії РСМ, в 3,56 рази для ІІ та ІІІ стадії та в 3,48 рази 

при стадії IV РСМ та сечовини в 1,7 разів у плазмі крові пацієнтів з І стадією 

РСМ, в 1,94 рази у плазмі крові пацієнтів з стадією ІІ РСМ, 2.5 разів при ІІІ 
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стадії, та в 2,42 і пацієнтів з IV стадією РСМ порівняно до значень в плазмі 

крові здорових донорів. Активація системи гемостазу, та як наслідок впливу 

онкологічних прокоагулянтів, цитокінів, моноцитів, тканинного фактору, 

макрофагів та клітин ендотелію, а також збільшення функціональної активності 

тромбоцитів – все це призводить до появи тромбіну та відкладення фібрину 

навколо та в тканинах пухлин. Фібрин є основою розвитку венозних тромбозів, 

але й пов'язаний з ростом та метастазуванням пухлин. Досліджено значні зміни 

вмісту фібрину на 50,3% при стадії ІІ РСМ, при стадії ІІІ РСМ вміст фібрину в 

плазмі крові був збільшений на 63,9% та при IV стадії РСМ вміст фібрину був 

збільшений на 82,4% порівняно з значеннями в плазмі крові здорових донорів. 

Окрім того, встановлено зміни вмісту зимогену фібрину – фібриногену, вміст 

фібриногену був збільшений в плазмі крові хворих на РСМ, найбільші зміни 

характерні для пацієнтів з стадією IV, де вміст був вищим у 2,8 рази порівняно 

до значень в плазмі крові здорових донорів. 

Одним з основних факторів розвитку злоякісних новоутворень є 

запалення, мікрооточення пухлин знаходиться в статусі хронічного запалення, у 

якому беруть інфільтруючі пухлину лейкоцити, цитокіни, хемокіни, фактори 

росту та окремі компоненти системи протеолізу. Взаємодія між 

трансформованими клітинами та мікрооточення пухлин має вплив на ріст та 

розвиток пухлин, а також метастазування. Цитокіни, відомі медіатори 

запалення, мають вплив на залучення та проліферацію імунних клітин, на 

проліферацію та міграцію трансформованих клітин. В ході нашого дослідження 

було виявлено деяке підвищення вмісту ТH2-подібного профілю цитокінів (IL-4, 

IL-6, IL-10), а також підвищення вмісту деяких цитокінів ТH1- подібного 

профілю, до якого входять (IL-1, IL-12, IFN-γ і TNF-α).  

Компоненти протеолітичної системи можуть забезпечувати важливі для 

неопластичного розвитку та росту процеси: посилювати проліферативну 
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активність, неоангіогенез, змінювати відгук імунної системи, брати участь в 

утворенні резистентності до лікування. Протеоліз, пов'язаний з розвитком 

онкологічних захворювань, в основному забезпечується за рахунок збільшеної 

експресії або/та активності численних протеїназ асоційованих з канцерогенезом. 

Нами було досліджено збільшення загальної протеолітичної активності, 

активності матриксних металопротеїназ та серинових протеїназ при в плазмі 

крові та тканинах пухлин раку сечового міхура. Показано збільшення загальної 

протеолітичної активності в плазмі крові, найбільше при ІІІ та IV стадії раку 

сечового міхура. Окрім того, активність матриксних металопротеїназ зростала 

найбільше при стадії ІІ та ІІІ раку сечового міхура майже в 2 рази, загальна 

активність серинових протеїназ найбільше зростала при стадії ІІІ РСМ – в 2,5 

рази. Щодо показників протеолітичної активності в тканинах пухлин, ми 

одержали наступні результати: збільшення протеолітичної активності в 

тканинах пухлин, в 2,76 при стадії І, в 2,93 при стадії ІІ в 4,94 при стадії ІІІ та в 

5,24 рази при стадії IV в порівнянні до контрольних значень. Активність 

серинових протеїназ в тканинах пухлин найбільше змінювалася при стадії ІІІ 

РСМ (в 2,11 разів). Найбільш характерні зміни в активності матриксних 

металопротеїназ були при стадії IV РСМ (майже в 3,5 рази). Також досліджені 

зміни вмісту матриксних металопротеїназ імуноферментним методом, 

найхарактерніші зміни були для ММП-1, ММП-2 та ММП-9 як в плазмі крові 

так і в тканинах пухлин. Вміст ММП-9 в тканинах пухлин на IV стадії був 

більш ніж в 6 разів вищим аніж в контрольних значеннях. Окрім 

вищеописаного в роботі досліджено зміни вмісту активатора плазміногену, 

кількості та потенційної активності плазміногену, основних інгібіторів 

протеїназ в плазмі крові.  

Вперше за допомогою методу хроматографічного розділення, виділено 

та очищено фракцію трипсиноподібних ензимів в плазмі крові при раку 
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сечового міхура. Вміст трипсиноподібних ензимів при стадії І РСМ майже в 9 

разів перевищував відповідний показник в групі донорів, при інших стадіях 

цей показник залишався вищим аніж в плазмі донорів, хоча й знижувався 

відносно стадії І. Електрофоретично встановлено розділення фракцій 

трипсиноподібних ферментів на 5 смуг, від 20 до 220 кДа, ці смуги 

відповідають молекулярним масам нейтрофільної еластази, плазміну та 

деградованим формам плазміну.  

Показано збільшення вмісту деградованих форм плазміногену і 

плазміну. У пацієнтів з І, ІІІ стадією РСМ, вміст деградованих форм 

плазміногену та плазміну вищий у 4 рази, при ІІ стадії в 3,6 разів, у 3,8 при 

стадії IV РСМ. Що цікаво, аналіз нашого дослідження показав наявність в 

плазмі крові фракцій з молекулярною масою 28 кДа, що відповідає 

молекулярній масі еластази, в плазмі крові здорових донорів таких 

відмінностей не спостерігали. Також був проведений електрофоретичний 

аналіз очищених трипсиноподібних ензимів в відновлюючих умовах, показано 

присутність фракцій з молекулярнами масами від 19 до 135 кДа. В плазмі крові 

донорів присутні стабільні ковалентно зв’язані комплекси фрагментів 

проензимів з ефекторними молекулами, а в плазмі хворих на РСМ не 

спостерігалося таких комплексів. Встановлено збільшення деградованих форм 

плазміногену та плазміну, найбільше на І та ІІІ стадії РСМ (4 у рази). При 

проведенні електрофоретичного аналізу у відновлюючих умовах встановлено 

відсутність ковалентно звязаних комплексів фрагментів проензимів з 

ефекторнимим молекулами, тоді коли вони присутні в плазмі крові. Проте, 

встановлено наявність фрагментів 8-13 кДа в плазмі крові хворих. Частка 

фрагментів ензимів/проензимів молекулярною масою 30-60 кДа, змінювалася 

між стадіями раку, а також цей показник був відмінним від значень в плазмі 
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крові донорів. Змінювалося й співвідношення важкого та легкого ланцюга 

плазміну поміж стадіями, та відносно значень в плазмі крові донорів.  

Розвиток пухлин супроводжується синдромом екзогенної інтоксикації, 

нами вперше визначені кількісні та якісні характеристики вмісту молекул 

середньої маси, такі показники можуть бути швидким кореляційним 

показником при характеристиці тяжкості захворювання. Найхарактерніші зміни 

вмісту молекул середньої маси були при стадії IV РСМ в плазмі крові 

(порівняно до значень в плазмі донорів) та в 3,84 рази в тканинах пухлин при 

ІІІ стадії РСМ. Якісний хроматографічний аналіз вказав на зміну загальної 

площі максимумів при І та ІІ стадії РСМ (в 1,54 та в 1,34 рази), характерно 

було зміна кількості максимумів хроматографії, а також площі цих максимумів 

поміж стадіями та відносно контролю.  

Результати, отримані в дисертаційній роботі, доповнюють існуючі 

погляди на роль окремих компонентів системи протеолізу та функціонально 

пов’язаних з нею систем в процесах розвитку раку сечового міхура. 

Досліджено зміни вмісту та розподілу досліджуваних компонентів від стадії 

розвитку захворювання. Запропоновано перспективний напрям подальших 

досліджень онкологічних захворювань на основі визначення вмісту та 

розподілу деградованих форм ферментів та продуктів протеолітичної 

деградації білків. 

Ключові слова: рак сечового міхура, система протеолізу, протеїнази, 

матриксні металопротеїнази, серинові протеїнази 
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SUMMARY 

 

V. Dmytryk. Imbalance of the proteolysis system in the pathology of bladder 

cancer. - Qualifying scientific work on the rights of the manuscript. 

The dissertation on competition of a scientific degree of the candidate of the 

Doctor of Philosophy on a specialty 091 - biology. - Taras Shevchenko National 

University of Kyiv, Kyiv, 2020. 

Among all cancers, bladder cancer ranks 9th in the frequency of diagnosis and 

ranks 13th among the most common deaths among cancers. Men are more prone to 

this cancer (ratio 3.2 to 0.9), and the incidence increases with age. 

The dissertation is devoted to the study of proteolytic processes in bladder 

cancer, as well as changes in the immunological chain and other processes that affect 

the proteolysis and development of bladder cancer. In the first stage of research, we 

conducted a general clinical analysis and investigated the main biochemical 

parameters of blood in different stages of bladder cancer, as well as some components 

of the coagulation system. In the course of our study, there was an increase in the 

level of neutrophils (%) more than 1.5 times in stage III and IV of bladder cancer. 

Characterization of changes in biochemical parameters is an early and very sensitive 

diagnostic criterion for various pathologies, including oncological neoplasms, and 

characterizes both the general condition of the body and individual components of the 

system. There was a significant increase in creatinine, by 3.07 times in stage I, 3.56 

times for stage II and III and 3.48 times in stage IV bladder cancer and urea 1.7 times 

in the plasma of patients with Stage I, 1.94 times in the plasma of patients with stage 

II, 2.5 times in stage III, and 2.42 times in patients with stage IV bladder cancer 

compared to the values in the plasma of healthy donors. Activation of the hemostasis 

system, and as consequence the influence of oncological procoagulants, cytokines, 

monocytes, tissue factor, macrophages and endothelial cells, as well as increased 
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functional activity of platelets leads to thrombin and fibrin deposition around and in 

tumor tissues. Fibrin is the basis for the development of venous thrombosis but is also 

associated with the growth and metastasis of tumors. In our study, we admitted a 

significant change in fibrin content by 50.3% in stage II, by 63.9% in stage III, by 

82.4% in stage IV in plasma of patients with bladder cancer, compared to the control. 

The content of fibrinogen was increased in the plasma of patients with bladder cancer, 

the largest changes were observed in patients with stage IV, where the content was 2.8 

times higher than in plasma of healthy donors. 

One of the main factors in the development of malignant neoplasms is 

inflammation, and the microenvironment of tumors is in the status of chronic 

inflammation, which takes the infiltrating tumor leukocytes, cytokines, chemokines, 

growth factors, and some components of the proteolysis system. The interaction 

between transformed cells and the microenvironment of tumors has an impact on 

tumor growth and development, as well as metastasis. Cytokines, known mediators of 

inflammation, influence the involvement and proliferation of immune cells, on the 

proliferation and migration of transformed cells, support metastatic niches. Our study 

revealed some increase in the content of the TH2-like profile of cytokines (IL-4, IL-6, 

IL-10), as well as an increase in the content of some cytokines TH1-like profile, which 

includes (IL-1, IL-12), IFN-γ and TNF-α). 

Components of the proteolytic system can provide important processes for 

neoplastic development and growth: enhanced proliferative activity, angiogenesis, 

changes in the immune response, induction of drug resistance. Moreover, the modern 

understanding of the situation shows that the level of growth, development, and 

metastasis depends on the intensity of proteolysis. Proteolysis associated with the 

development of cancer is mainly due to increased expression and/or activity of 

numerous proteinases associated with carcinogenesis. We investigated the increase in 

total proteolytic activity, activity of matrix metalloproteinases and serine proteinases 
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in plasma and tumor tissues of bladder. An increase in total proteolytic activity in 

blood plasma has been shown, most notably in stage III and IV. In addition, the 

activity of MMP increased the most in stage II and III by almost 2 times, the total 

activity of serine proteinases increased the most in stage III – by 2.5 times. Regarding 

the indicators of proteolytic activity in tumor tissues, we obtained the following 

results: Increase in total proteolytic activity in blood plasma, by 2 times in stages III 

and IV of the disease. Significantly increased proteolytic activity in tumor tissues, 

2.76 in stage I, 2.93 in stage II in 4.94 in stage III, and 5.24 times in stage IV 

compared to values in samples of healthy bladder tissue. The activity of serine 

proteinases in tumor tissues changed the most in stage III (by more than 2 times). The 

most characteristic changes in the activity of matrix metalloproteinases were in stage 

IV (by 3.5 times). Changes in the content of MMP by enzyme-linked immunosorbent 

assay were also studied, the most characteristic changes were for MMP-1, MMP-2, 

and MMP-9 in both blood plasma and tumor tissues. The content of MMP-9 in the 

tissues of tumors in stage IV was more than 6 times higher than in healthy tissues of 

the bladder. In addition to the above, changes in the content of plasminogen activator, 

the amount and potential activity of plasminogen, the main inhibitors of proteinases in 

blood plasma were studied. 

Using the chromatographic separation method, we isolated and purified the 

fraction of trypsin-like enzymes in blood plasma of patients with bladder cancer. The 

content of trypsin-like enzymes in stage I was higher by almost 9 times than in the 

donor group, in stages II, III, IV the content of trypsin-like enzymes remained higher 

than in donor plasma. Using the method of electrophoresis, we separated the of 

fractions of trypsin-like enzymes into bands from 5 bands 220 kDa, these bands 

correspond to the molecular weights of neutrophil elastase, plasmin, and degraded 

forms of plasmin. 
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An increase in the content of degraded forms of plasminogen and plasmin is 

shown. In patients with stage I, III, the content of degraded forms of plasminogen and 

plasmin is 4 times higher, in stage II by 3.6, and by 3,8 in stage IV. Interestingly, the 

analysis of our study showed the presence in the blood plasma of fractions with a 

molecular weight of 28 kDa, which can be enzyme elastase, in the blood plasma of 

healthy donors such as differences were not observed. Electrophoretic analysis of 

purified trypsin-like enzymes under reducing conditions was also performed, the 

presence of fractions with molecular weights from 19 to 135 kDa was shown. Stable 

covalently bound complexes of proenzyme fragments with effector molecules are 

present in the plasma of donor blood, and no such complexes were observed in the 

plasma of patients with bladder cancer. An increase in degraded forms of 

plasminogen and plasmin was found, mostly in stage I and III (by 4 times). 

Electrophoretic analysis in reducing conditions revealed the absence of covalently 

bound complexes of fragments of proenzymes with effector molecules when they are 

present in blood plasma. However, the presence of elastase fragments (8-13 kDa) in 

the blood plasma of patients with bladder cancer were established. The proportion of 

fragments of enzymes/proenzymes with a molecular weight of 30-60 kDa varied 

between stages, and different from the values in the blood plasma of donors. 

The results complement the knowledge of the role of some components of the 

proteolysis system and functionally related systems in the development of bladder 

cancer. Changes in the content and distribution of the studied components from the 

stage of disease development have been studied. The perspective direction of further 

researches of oncological diseases based on definition of the maintenance and 

distribution of the degraded forms of enzymes and products of proteolytic degradation 

of proteins is offered. 

Key words: bladder cancer, proteolysis system, proteinases, matrix 

metalloproteinases, serine proteinases  
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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ 

 

BAEE – N-α-бензоїл-L-аргінін етилового ефіру (N-α-Benzoyl-L-arginine ethyl 

ester); 

BCG - Бацила Кальметта — Герена (bacillus Calmette–Guérin); 

BTLA – атенюатор B- та T- лімфоцитів (B- and T-lymphocyte attenuator); 

CD – кластер диференціювання (cluster of differentiation); 

CTLA-4 – білок-4, асоційований з цитотоксичними Т-лімфоцитами (cytotoxic T-

lymphocyte-associated protein 4); 

EDTA – етилендіамінтетраоцтова кислота (ethylenediaminetetraacetic acid); 

ELISA – твердофазний імуноферментний аналіз (enzyme-linked immunosorbent 

assay); 

FGF – фактор росту фібробластів (fibroblast growth factor); 

FOXP3 – білок скурфін (forkhead box P3); 

HSP – білок теплового шоку (heat shock protein); 

IL – інтерлійкін (interleukin); 

INF-γ – інтерферон гамма (interferon γ); 

NF-κB – ядерний фактор каппа B (nuclear factor kappa B); 

PAI-1 – активатор інгібітора плазміногену 1 (plasminogen activator inhibitor 1); 

PD1 – білок запрограмованої смерті клітини (programmed cell death protein 1); 

PD-L1 – білок запрограмованої смерті клітини 1 - ліганд запрограмованої смерті 

1 (programmed cell death protein 1 - programmed death ligand 1); 

PMSF – фенілметилсульфоніл флуориду (phenylmethylsulfonyl fluoride); 

TGF – трансформуючий фактор росту (transforming growth factor); 

TH клітини – клітини T-хелпери (T helper cells); 

TNF-α – фактор некрозу пухлин (tumor necrosis factor α); 

tPA – тканинний активатор плазміногену (tissue plasminogen activator); 

uPA – урокіназний активатор плазміногену (urokinase plasminogen activator); 
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VEGF – фактор росту ендотелію судин (vascular endothelial growth factor); 

α1-IP – α1-інгібітор протеїназ;  

α2-МГ – макроглобулін α2; 

β-МЕ – β-меркаптоетанол; 

АЧТЧ – активований частковий тромбопластиновий час; 

ВООЗ – всесвітня організація охорони здоров’я; 

ДСН – додецил сульфат натрію; 

ММП – матриксна металопротеїназа; 

МОП – мікрооточення пухлин; 

МСМ – молекули середньої маси; 
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РСМ – рак сечового міхура; 
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СК – стрептокіназа; 

ТІМП – тканинні інгібітори металопротеїназ; 
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ВСТУП 

 

Актуальність теми. Для забезпечення ефективної діагностики лікування, 

а також профілактики захворювань, в тому числі онкологічних, важливим є 

з’ясування молекулярних механізмів в тому числі при онкологічних 

захворюваннях. Рак сечового міхура (РСМ) є 9-тим за частотою онкологічним 

захворюванням, більш характерним для чоловіків. Частота захворювання 

корелює з віком та способом життя. В Україні щороку діагностують більше 4 

тисяч захворювань (стандартизований показник становить 6,6), та біля 1,5 тисяч 

осіб помирають внаслідок РСМ.  

РСМ характеризується слабким діагностичним арсеналом, і захворювання 

найчастіше виявлять коли в присутня в сечі кров стає видимою (макроскопічна 

гематурія). Сьогодні в діагностиці онкологічних захворювань набувають 

поширення підходи, котрі базуються на визначенні комплексу показників з їх 

подальшим аналізом. Такі підходи дозволяють поглибити відомості щодо 

патофізіологічних механізмів розвитку та поширення онкологічних 

захворювань, в тому числі РСМ. Дослідження механізмів розвитку РСМ, а 

також пошук молекулярних маркерів є актуальними напрямками досліджень. 

Особливу увагу заслуговують компоненти системи протеолізу, в тому числі з 

активаторами, інгібіторами та неактивними попередниками протеолітичних 

ензимів. Компоненти системи протеолізу знаходяться в складних 

взаємозв’язках, в тому числі з компонентами інших систем, чим й 

забезпечується контроль такого багатоланкового процесу, а також дотримується 

баланс. В свою чергу, система протеолізу впливає на інші системи. Так, 

компоненти системи протеолізу модулюють регуляцію запалення в організмі, 

яке окрім іншого, також є однією з важливих ознак розвитку злоякісних 

новоутворень. Протеоліз має важливе значення як в розвитку так і в 
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прогресуванні онкологічних захворювань, забезпечує процеси інвазії, 

метастазування, та ангіогенезу.  

Дослідження участі системи протеолізу при РСМ є важливим для 

встановлення механізмів розвитку, та можливого впливу на процеси росту та 

розмноження. В даній дисертаційній роботі встановлено дисбаланс системи 

протеолізу, а також компонентів імунної системи та системи згортання крові. 

Ще суттєво поглиблює існуючі дані щодо розвитку РСМ, та сприяє поліпшенню 

лабораторної діагностики. 

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

Дисертаційна робота виконана на кафедрі біохімії ННЦ «Інститут біології та 

медицини» Київського національного університету імені Тараса Шевченка у 

рамках науково-дослідної теми «Механізми регуляції метаболічних процесів в 

організмі за умов розвитку патологічних станів» (№ д/р 0116U002527, 2016-

2018 рр.), «Біохімічні аспекти функціонування метаболічних та сигнальних 

шляхів за дії молекул білкової природи в умовах нормального та патологічно 

зміненого метаболізму» (№ д/р 0119U100168, 2019-2021 рр.) 

Мета і задачі дослідження. Метою роботи було дослідити виникнення 

потенційного дисбалансу в системі протеолізу в хворих на рак сечового міхура 

на різних стадіях захворювання.  

Для досягнення мети були поставлені наступні завдання:  

1. Дослідити зміни показників клінічного аналізу крові, деяких 

компонентів системи гемостазу, та зміни біохімічних показників в плазмі 

крові хворих на рак сечового міхура в залежності від стадії захворювання.  

2. Дослідити зміни вмісту інтерлейкінів, фактора росту 

ендотелію судин, білків HSPs в плазмі крові та в тканинах пухлин в 

залежності від стадії раку сечового міхура.  
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3. Визначити параметри системи протеолізу в плазмі крові та 

тканині хворих на рак сечового міхура. 

4. Охарактеризувати фракцію трипсиноподібних ферментів 

плазми крові у пацієнтів з раком сечового міхура. 

5. Проаналізувати потенційні зміни у пептидній фракції плазми 

крові у хворих на рак сечового міхура. 

 

Об’єкт дослідження: система протеолізу у хворих на рак сечового 

міхура. 

Предмет дослідження: показники, що характеризують особливості 

функціонування окремих ланок системи протеолізу.  

Методи дослідження: хроматографічні (отримання фракції 

трипсиноподібних серинових протеїназ, молекул середньої маси), 

електрофоретичні (аналіз білкових фракцій сироватки крові, якісного складу 

трипсиноподібних серинових протеїназ), імуноферментний аналіз (вміст 

інтерлейкінів та матриксних металопротеїназ), спектрофотометричні (вміст 

білків, визначення протеолітичної активності, біохімічні показники крові, 

загальний аналіз крові, коагулогічні показники) та статистичні методи. 

Наукова новизна одержаних результатів. Вперше охарактеризовано 

фракцію трипсиноподібних ферментів плазми крові у пацієнтів з раком 

сечового міхура. Також вперше охарактеризовано кількісний та якісний склад 

молекул середньої маси як в плазмі крові, так і в тканинах пухлин при раку 

сечового міхура. Показано достовірне збільшення вмісту молекул середньої 

маси як в плазмі крові, так і в тканинах пухлин, а також встановлено залежність 

вмісту молекул середньої маси від стадії захворювання. Показано що якісний 

склад молекул середньої маси відрізняється від такого складу в плазмі та 

тканинах умовно здорових донорів. Вперше показано принципові відмінності у 
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складових фракції трипсиноподібних ензимів у пацієнтів з раком сечового 

міхура, досліджено підвищення загальної протеолітичної активності, активності 

матриксних металопротеїназ та серинових протеїназ. Визначено підвищення 

вмісту плазміногену на всіх стадіях раку сечового міхура. Визначено параметри 

ключових інгібіторів у плазмі крові. Показано збільшення вмісту α2-

антиплазміна та відносне зростання вмісту α2-макроглобуліна у плазмі крові 

пацієнтів з РСМ на різних стадіях. Показано зниження вмісту α1-інгібітора 

протеїназ у плазмі крові пацієнтів з третьою стадією раку сечового міхура на 

відміну від, збільшення даного показника при інших стадіях. Отримані 

результати свідчать про участь трипсиноподібних ензимів та малекул середної 

маси в патогенезі раку сечового міхура, та можуть бути інформативними 

маркерами останнього. Встановлено істотні зміни в імунній ланці. Досліджено 

значне підвищення ТH2-подібного профілю цитокінів, а також підвищення 

вмісту деяких цитокінів ТH1- подібного профілю. Доповнено дані про 

молекулярно-біохімічні зміни при РСМ як в плазмі крові так і в патологічній 

тканині.  

Практичне значення одержаних результатів. В даній роботі виявлені 

закономірності змін досліджуваних компонентів системи протеолізу, 

сигнальних молекул імунної системи, інших фізіологічних процесів при РСМ в 

залежності від стадії захворювання. Ці закономірності є вагомим теоретичним 

та практичним підґрунтям розуміння специфіки патофізіологічних процесів при 

РСМ, а також можуть бути допоміжними маркерами при РСМ. Встановлені 

нами зміни показників протеолітичної системи, імунної системи, системи 

гемостазу при РСМ можуть бути важливими для подальшого пошуку і розробки 

нових критеріїв та можуть розширити можливості діагностики РСМ.  

Особистий внесок здобувача. Здобувачем особисто проведені 

лабораторні дослідження, а також теоретичне обґрунтування результатів, 
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формування висновків. Дисертантом особисто проведено пошук та аналіз 

літературних джерел по темі дослідження та суміжним темам, написання та 

підготовка статей до друку. Вибір теми дисертаційної роботи, постановка мети, 

планування дослідів та підбір методологічних підходів, аналіз та узагальнення 

результатів проведено спільно з науковим керівником д.б.н. Савчуком О.М. 

Апробація результатів дисертації. 

15th Horizons in molecular biology Max Planck Institute for Biophysical 

Chemistry (Germany, 2018), Youth and progress of biology (Lviv,Ukraine, April 9-

11, 2019), «Шевченківська весна: досягнення біологічної науки / BioScience 

Advances»: Матеріали XVІІІ Міжнародної наукової конференції студентів та 

молодих вчених (м. Київ, 23-25 квітня 2019 р.), ХІІ з’їзд українського 

біохімічного конгресу, присвячений 165-й річниці від дня народження І. Я. 

Горбачевського (м. Тернопіль, 30 вересня – 4 жовтня 2019). . 

Публікації. За темою дисертації опубліковано 13 наукових праць, серед 

них 9 статей у фахових періодичних виданнях, затверджених переліком МОН 

України (2 публікації у виданнях, що включені до міжнародних 

наукометричних баз даних), а також 4 тез доповідей у матеріалах наукових 

конференцій та з’їздів.  

Структура та обсяг дисертації. Дисертаційна робота складається зі 

вступу, огляду літератури, матеріалів і методів досліджень, результатів власних 

досліджень та їх обговорення, узагальнення результатів, висновків, списку 

використаних літературних джерел (219 посилань). Дисертаційна робота 

викладена на 157 сторінках (з яких об’єм основного тексту містить 121 

сторінка), містить 27 рисунків та 15 таблиць.  
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РОЗДІЛ 1. ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ 

 

1.1. Загальні відомості про рак сечового міхура, епідеміологія в світі та в 

Україні, фактори ризику 

 

Серед онкологічних захворювань рак сечового міхура займає 9-те місце за 

частотою діагностування, 13-те місце серед найчастіших випадків смертності 

поміж онкологічних захворювань (Sanli et al., 2017). Чоловіки більш схильні до 

даного онкологічного захворювання, аніж жінки (співвідношення 3,2 до 0,9), 

при чому частота захворювання зростає разом з віком (Antoni et al., 2017). 

Найбільш частими характеристиками РСМ є мікроскопічні у 13,7% пацієнтів 

та/або макроскопічні (видимі) виділення крові в сечі (гематурія), в 78,3% 

пацієнтів відповідно (Ramirez et al., 2016). Серед пацієнтів з РСМ макроскопічна 

гематурія асоційована з вищою стадією та ускладненим патологічним станом. 

Внаслідок непопулярності активного скринінгу, РСМ часто діагностується на 

етапі, коли мікроскопічна гематурія переходить до макроскопічної (Elias et al., 

2010). Зазвичай розвиток РСМ походить з епітелію (уротелію), котрий вистилає 

внутрішню поверхню сечового міхура. Карциноми уротелію є найбільш частим 

типом РСМ (Sanli et al., 2017).  

Частота виникнення РСМ значно відрізняється поміж географічних 

регіонів, оскільки стандартизований за віком показник смертності майже в три 

рази вищий в більш розвинених країнах (9,5 з 100000 населення), аніж в менш 

розвинених країнах (3,3 на 100000 населення). Найвищі показники 

спостерігаються в країнах Європейського Союзу, (частіше в Іспанії, Італії, Данії, 

Швейцарії), Північної Америки, деяких країнах Північної Африки (Єгипет) та 

країнах Західної Азії (Туреччина та Ізраїль) переважно в чоловіків (Antoni et al., 

2017). Найнижчі показники характерні для Центральної та Південної Африки, 
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Африки південніше Сахари та Південно-Східної Азії (Antoni et al., 2017). Хоча й 

останнім часом знижується показник смертності, в майбутньому за прогнозом 

Всесвітньої Організації Охорони Здоров’я (ВООЗ), кількість хворих на РСМ 

буде зростати майже у двічі в найближчому майбутньому. Це пояснюється 

збільшенням тривалості життя, оскільки більшість випадків діагностики РСМ 

припадає на пацієнтів з віком старше 65 років. Середня тривалість життя 

збільшилася на 3% відносно показників 1950 року, а розрив в тривалості життя 

між більш розвиненими та менш розвиненими країнами зменшився на 4,9% 

відносно показників 2000 року (Sanli et al., 2017).  

Щодо епідеміологічної ситуації в Україні, в 2018 зареєстровано 4429 нових 

випадків РСМ, з них 3578 випадків у чоловіків та 851 випадок у жінок (дані не 

охоплюють ситуацію в Донецькій, Луганській областях, автономній республіці 

Крим та в м. Севастополь). Стандартизований показник захворюваності 

становив 6,6, зміна показника захворювання відносно попереднього 2017 року 

становить 4.4%, хоча показник захворюваності у жінок у 2018 році був на 15,1% 

вищим аніж в 2017 році. Загальна кількість померлих в 2018 році становила 

1645 осіб, з них 1384 чоловіки та 261 жінка. Частка пацієнтів, які не прожили й 

одного року з моменту виявлення захворювання, становила 20.6%. На 

профілактичних оглядах виявлено всього 14,3% хворих (Бюлетень 

національного канцер реєстру України № 21, 2020), що свідчить про 

недостатній скринінг РСМ. В цілому епідеміологічна ситуація в Україні схожа з 

такою в інших країнах Східної Європи, де нижчий показник захворювання та 

смертності скоріше пов'язаний з коротшим терміном життя (Sanli et al., 2017). 

Найбільш частим фактором, який є тригером РСМ, є паління тютюну. Саме 

тютюнопаління визнано причиною біля половини усіх випадків захворювання 

на РСМ (Freedman et al., 2011), однак захворювання може проявлятися у курців 

й через 20 – 30 років (Moolgavkar & Stevens, 1981). Відмічаються висока частота 
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випадків в тих регіонах, де в 1980-х роках був високий рівень паління тютюну 

(Ng et al., 2014; Antony et al., 2017). Так, в Іспанії та Італії стандартизований за 

віком показник тютюнопаління в 1980 році склав 44,4%, та 44,3% відповідно. 

Найбільший показник захворюваності в цих країнах складав 36,7 на 100000 

населення в 2003 році та 33,2 на 100000 населення в 2007 році. Після чого 

частота споживачів тютюну різко знизилася в країнах з високим доходом, та 

прослідковується зниження смертності (Antony et al., 2007). Нажаль, ВООЗ 

повідомляє збільшення вживання тютюну в великій частині менш розвинених 

країн, включно з Африкою, Середнім Сходом, країнами Східної Європи, в тому 

числі України, країн співдружності незалежних держав та Азії, де контроль 

держави над ринком тютюну менший та слабша агітаційна компанія проти 

тютюнопаління (Sanli et al., 2017).  

Окрім тютюнопаління, досліджено взаємозв’язок між РСМ та деякими 

факторами навколишнього середовища. Бідний на фрукти та овочі раціон, 

життя в великих містах з забрудненим навколишнім середовищем також 

підвищують можливість розвитку РСМ (Smith et al., 2016). Хоча існують дані 

про те, що вживання алкоголю може дещо підвищувати ризик, епідеміологічні 

дані надмірного споживання алкоголю часто пов’язані з іншими факторами, в 

тому числі палінням тютюну (Pelucchi & Vecchia, 2009). Також існують 

свідчення про вплив метаболічного синдрому в чоловіків на виникнення та 

розвиток РСМ, але не встановлено прямого або опосередкованого впливу ні на 

ризик, ні на прогноз (Cantiello et al., 2015), хоча й в дослідженнях показана 

залежність між цукровим діабетом та виникненням РСМ (Xu et al., 2017; Peng et 

al., 2018), між вживанням забрудненої миш’яком водою та ризиком утворення 

РСМ (Burger et al., 2013; Hashim et al., 2014). Вдихання хімікатів в організм, в 

основному внаслідок вихлопу дизельних та бензинових двигунів внутрішнього 
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згорання, є основними факторами забруднення навколишнього середовища, що 

також є фактором ризику РСМ (Hashim et al., 2014; Sanli et al., 2017).  

Вплив канцерогенів внаслідок виробничої діяльності вже давно 

асоційовано з ризиком розвитку РСМ. Збільшеному ризику до виникнення РСМ 

піддаються індустріальних зонах, де виготовляють або використовують фарби, 

резинові вироби, продукти нафтопереробки та інше. Найбільший ризик онко-

специфічної смертності характерний для робітників електричної та хімічної 

галузей (Smith et al., 2016; Smith et al., 2016; Cumberbatch et al., 2017). До 8% 

серед захворювань на РСМ викликані внаслідок інгаляційних контактів таких 

хімікатів на виробництві (Purdue et al., 2015).  

Отже, на сьогоднішній день РСМ залишається серйозною медичною 

проблемою, і за прогнозами кількість хворих буде зростати внаслідок старіння 

населення. До кінця не з’ясовано молекулярні механізми патогенезу, за 

допомогою регуляції котрих можна було б попередити виникнення РСМ, або 

розроблювати персональне лікування. Також РСМ характеризується бідністю 

лабораторних діагностичних методів. 

 

1.2. Компоненти імунної системи при раку сечового міхура. 

 

Вважається що імунна система відіграє подвійну роль при онкологічних 

новоутвореннях. Вона виявляє як супресорну дію, так і забезпечує розвиток 

нових пухлин (Pecorino, 2012). Імунна система становить мережу клітин, 

сигнальних молекул та органів, котрі покликані брати участь у запобіганні 

інфекційним агентам, чужорідним тілам, а також виникненню та розвитку 

злоякісних новоутворень пухлин (Pecorino, 2012). Здатність імунної системи 

запобігати розвитку злоякісних новоутворень забезпечуються трьома 

механізмами: по-перше, імунна система захищає від вірусної та/або 
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бактеріальної інфекції, що може бути причиною виникнення злоякісних 

новоутворень; По друге, контролюючи запалення, що є однією з причин 

виникнення онкологічних захворювань; По третє, в нормі компоненти імунної 

системи здатні розпізнавати та елімінувати злоякісні клітини як чужорідних 

агентів; (Pecorino, 2012). Щодо здатності імунної системи запобіганню 

злоякісних новоутворень ще на початку XX століття Пауль Ельріх висунув 

гіпотезу про здатність імунної системи викорінювати неопластичні клітини ще 

до того, як клінічні ознаки неоплазми можуть проявитися (Schneider et al., 2019). 

В середині XX століття ця гіпотеза набула визначення імунного спостереження 

(immune surveillance), що полягає в патрулюванні лімфоцитами організму на 

рахунок наявності трансформованих клітин та елімінування більшості з них 

(Schneider et al., 2019). Специфічними для злоякісних клітин молекулами є 

пухлино-специфічні антигенти, тоді коли молекули, чия експресія проходить 

відмінно в здорових та злоякісних клітинах є пухлино-асоційованими 

антигенами. Такі антигени виникають внаслідок обумовленого мутаціями 

продукування модифікованих білкових молекул, або є наслідком порушеної 

експресії генів (Pecorino, 2012). Компоненти імунної системи здатні 

розпізнавати як пухлинно-специфічні антигени, так і пухлинно-асоційовані 

антигени.  

Однак, імунна система не завжди успішна в придушенні формування 

злоякісних новоутворень, гірше того, може бути промотором формування 

пухлин за рахунок вибору злоякісних клітин, котрі найкраще адаптовані до 

виживання в імунокомпетентному організмі, або ж за рахунок забезпечення 

умов в середині мікрооточення (МОП), які сприяють розвитку пухлин (Pecorino, 

2012; Allegrezza et al., 2017, Crispen et al., 2020). В умовах запалення може 

відбуватися ініціація онкогенної трансформації та епігенетичні та генетичні 

зміни в злоякісних клітинах. По суті, запалення та злоякісні новоуворення 
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поєднують два пов’язані між собою шляхи. Перший – генетичні альтерації 

(включаючи хромосомну ампліфікацію, активацію онкогенів, та інактивацію 

онкосупресорів) що призводить до утворення трансформованих клітин. Другим 

шляхом є присутність лейкоцитів, котрі інфільтрують пухлини, які є 

первинними регуляторами запалення при онкологічних захворюваннях. 

Інтеграція цих двох шляхів активує фактори транскрипції та формується 

середовище запалення, асоційоване з злоякісними новоутвореннями (Mantovani 

et al., 2010; Dennis et al., 2013; Zheng et al., 2013; Herszényi et al., 2014). В 

середині ХХ століття, було доведено та уточнено концепт імунного 

спостереження на гризунах та людях (Schneider et al., 2019), що призвело до 

формулювання концепту імуноредагування (immunoediting). Він пояснює яким 

чином імунна система організму “відточує” пухлинну імуногенність, 

результатом чого є селекція клонів трансформованих клітин, котрі за 

допомогою особливих механізмів здатні уникати відповіді імунної системи 

(Pecorino, 2012). Протягом розвитку пухлин трансформовані клітини набувають 

особливих біологічних якостей - здатності виживати, піддаватися процесу 

проліферації, а також набувають здатності до інвазії в навколишні тканини. Такі 

особливі якості були організовані як ознаки раку (hallmarks of cancer), що 

описують механізми та етапи розвитку новоутворень (Pecorino, 2012; Schneider 

et al., 2019). Таким чином, МОП часто містить багато різних субпопуляцій 

імунних клітин наділених, або протипухлинною, або туморогенною активністю 

(Pecorino, 2012; Schneider et al., 2019). 

Здатність імунної системи забезпечувати рівновагу між посиленням та 

стримуванням імунної відповіді є важливою умовою для уникнення потенційної 

автоімунної реакції та пошкодження тканин при її генеруванні. Така регуляція 

забезпечується різноманітними внутрішніми або зовнішніми механізмами.  
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Клітини імунної системи є похідними гематопоетичних стовбурових клітин 

кісткового мозку та походять від попередників мієлоїдного та попередників 

лімфоїдного походження (Pecorino, 2012; Crispen et al., 2020). Імунні клітини, 

котрі реагують з інфекційним агентами швидко та неспецифічно є частиною 

вродженого імунітету, до таких клітин відносять нейтрофіли, еозинофіли, 

базофіли, дендритні клітини, натуральні кілери, та макрофаги котрі походять 

від моноцитів (Pecorino, 2012). Натомість імунні клітини, котрі залучаються у 

відповідь дещо пізніше під час інфекції та специфічно до антигенів, 

презентованих антиген-специфічними клітинами (до прикладу, дендритні 

клітини та макрофаги), беруть участь в адаптивній імунні відповіді, до якої 

задіяні B та Т клітини (Т-хелпери та цитотоксичні Т-клітини) (Pecorino, 2012; 

Crispen et al., 2020). 

Пухлина є високогетерогенною, динамічною структурою, що складається з 

епітеліальних трансформованих клітин, інфільтуючих клітин, капілярів, клітин 

строми та позаклітинного матриксу. Задля розвитку ефективної протипухлинної 

імунної відповіді необхідні антиген-презентуючі клітини, (представлені 

головним чином дендритними клітинами та макрофагами), лімфоцитами (CD4 

(укр. кластер диференціювання 4; англ. cluster of differentiation 4), CD8), а також 

натуральними кілерами. Умовою виживання та уникнення відповіді цих клітин, 

пухлини виявляють секрецією різноманітних імуносупресивних та анти-

апоптичних факторів, до окремих належать, TGF (укр. трансформуючий 

фактор росту, ТФР; англ. transforming growth factor), простагландин Е2, IL-10 

(укр. інтерлійкін 10, ІЛ-10; англ. interleukin) та IL-6 (Crispen et al., 2020). Це 

забезпечує викокотолерогенне мікрооточення. На додачу, МОП тісно пов’язане 

з акумулюванням кількох типів імунних клітин, з імуносупресивним фенотипом 

(супресорні клітини мієлоїдного походження, толерогенні дендритні клітини, 

асоційовані з пухлинами макрофаги та регуляторні Т клітини). Двома 
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основними типами клітин, які найчастіше присутні в пухлинах є CD4+ 

регуляторні Т-клітини та мієлоїдо-похідні супресорні клітини (Schneider et al., 

2019). Накопичення супресорних клітин мієлоїдного походження в МОП 

досліджено на багатьох експериментальних моделях, та, в пухлинах людей. 

Супресорні клітини мієлоїдного походження є гетерогенною популяцією 

мієлоїдних клітин, споріднених до первинних пухлин та метастатичних ділянок. 

Вони відіграють важливу роль в інгібуванні вродженої та набутої імунної 

відповіді шляхом супресії CD4+ Т-клітин, CD8+ Т клітин, а також натуральних 

кілерів. Збільшена кількість супресорних клітин мієлоїдного походження 

корелює з ослабленою відповіддю при застосуванні імунотерапії, та навпаки, 

низький рівень циркулюючих супресорних клітин мієлоїдного походження 

корелює з покращеними прогностичними значеннями за певних онкологічних 

захворювань (Senovilla et al., 2014; Crispen et al., 2020). Згідно даних 

морфологічного аналізу, супресорні клітини мієлоїдного походження походять з 

мієлоїдних клітин та їхніх попередників на різних стадіях диференціації. Два 

основних підтипи супресорних клітин мієлоїдного походження - моноцити та 

клітини гранулоцитного типу – виявлено в периферійній крові онкохворих 

(Crispen et al., 2020). За наявності деяких специфічних факторів росту та/або 

специфічних цитокінів моноцитні супресорні клітини мієлоїдного походження 

здатні до диференціації до зрілих дендритних клітин або макрофагів при 

дослідженнях як in vivo, так і при in vitro. Водночас, продукти пухлинного 

походження запобігають такому шляху розвитку, сприяючи формуванню та 

акумулюванню імуносуперсивних супресорних клітин мієлоїдного походження 

(Gabrilovich et al., 2012; Crispen et al., 2020). 

Регуляторні Т-клітини походять з циркулюючих CD4+ T-хелперів, як 

відповідь на антиген-специфічне презентування дендритними клітинами або 

макрофагами, та характеризуються експерсією фактору FOXP3 (укр. 
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вилкоголовий бокс P3; англ. forkhead box P3). Регуляторні Т-клітини беруть 

участь у забезпеченні толерантності до антигенів нормальних власних тканин, 

що захищає від розвитку автоімунних захворювань, але саме це й може 

призводити до розвитку опосередкованої Т-регуляторної толерантності при 

злоякісних новоутвореннях. Т-регуляторні клітини здатні до пригнічення 

протипухлинного імунітету, при чому мішені можуть бути CD4+ CD8+ Т-

клітини, натуральні кілери, B-клітини, дендритні клітини та моноцити.  

Макрофаги є гетерогенною групою клітин, що забезпечують відмінні 

функції в різноманітних органах та тканинах. Навіть в складі окремої тканини їх 

функції можуть відрізнятися залежно до локалізації (Sanchez et al., 2019). 

Важливу роль в регуляції імунної відповіді при онкологічних новоутвореннях 

відіграють макрофаги, асоційовані з пухлинами, їх вміст в стромі пухлин є 

значним на усіх етапах прогресування злоякісних новоутворень (Crispen et al., 

2020). Макрофаги відіграють важливу роль у забезпеченні метастазування, 

беруть участь у ангіогенезі, видаляють проангіогенні молекули, забезпечують 

хронічне середовище, виділяють прозапальні цитокіни. Ними опосередковано 

вплив на формування толерегенного МОП за рахунок елімінації CD8 T-клітин, 

допомоги індукції регуляторних Т-клітин та виділенню імуносупресивних 

цитокінів та біоактивних ліпідів (Crispen et al., 2020). 

Дендритні клітини є важливими для забезпечення протипухлинної імунної 

відповіді. Ці клітини здатні до захоплення антигенів та презентації їх до Т 

лімфоцитів, включаючи тим самим адаптивну імунну відповідь (Crispen et al., 

2020). В той же час злоякісні новоутворення виявляють значний вплив на 

процеси диференціації та мутарації дендритних клітин. Так, збільшений синтез 

стимулюючих молекул може забезпечити їх перетворення на толерогенні 

дендритні клітини.  
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Поляризація лімфоцитів протягом розвитку злоякісних новоутворень 

відбувається також за рахунок інтеграції сигналів, отриманих в мікрооточенні. 

В залежності від цього по різному модулюється прогресування пухлин 

(Schneider et al., 2019). Т1 імунні клітини належать до клітинно-опосередкованої 

імунної відповіді (мішені - клітини заражені вірусом та ракові клітини). Тоді як 

Т2 імунні клітини в основному задіяні до гуморальної відповіді (важливі в 

захисті від позаклітинних патогенів). Т1 та Т2 характеризуються реципрокним 

антагонізмом. Класичним клітинами такої поляризації є CD4+ ТH клітини 

(більше інформації з цього приводу в розділі Результати та обговорення).  

Встановлено, що профіль імунних клітин, що інфільтрують пухлину, 

пов’язаний з подальшим прогнозом (Schneider et al., 2019). Інфільтрація CD8+ T 

клітинами, TH1 (укр. клітини T-хелпери; англ. T helper cells) CD4+ T клітинами, 

натуральними кілерами та М1 макрофагами асоційована з хорошим прогнозом, 

тоді коли високий рівень інфільтрації регуляторними Т-клітинами, TH2 CD4+ T 

клітинами, супресорними клітинами мієлоїдного походження, М2 макрофагами 

та нейтрофілами - з поганим (Schneider et al., 2019).  

Варто зазначити, що РСМ є зручною моделлю для дослідження процесів 

ухилення імунної відповіді, яка базується на встановлених відмінностях імунної 

системи при онкологічних захворюваннях. До таких функціональних 

відмінностей належать різноманітні молекулярні/геномні підтипи РСМ, 

досліджену відповідь до сучасних на сьогодні засобів імунотерапії, та 

можливість вивчати зміни відгуку на терапію взагалом. При РСМ, як і при ряді 

інших новоутвореннь, відбувається порушення в системі сигнальних шляхів та 

в експресії білків. Порушення в цих системах, окрім іншого, відбувається за 

участю змін p53/клітинного циклу, відновлення ДНК, PI3K/AKT (деякі з 

ферментів, що належать до під підкласів КФ 2.7.1 та КФ 2.7.11, відповідно), та 

модифікації хроматину. Можливість проведення інтравезикулярної терапії 
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РСМ, що окрім іншого зменшує загальну токсичність, зручна для проведення 

дослідження відгуку на імунотерапію. Зручно також проводити малоінвазивні 

операції, за допомогою котрих можна також вивчати динаміку РСМ за терапії, 

що не виявляє значного впливу на інші системи органів організму. Останнім 

часом створено кілька революційних підходів імунотерапії до злоякісних 

новоутворень. До них належить застосування інгібіторів “контрольно-

пропускних пунктів” PD-L1/PD1 (укр. білок запрограмованої смерті клітини 1 - 

ліганд запрограмованої смерті 1 / білок запрограмованої смерті клітини; англ. 

programmed cell death protein 1 - programmed death ligand 1 / programmed cell 

death protein 1) та CTLA-4 (укр. білок-4, асоційований з цитотоксичними Т-

лімфоцитами; англ. cytotoxic T-lymphocyte-associated protein 4) та імунотерапія з 

застосування химерного рецептора антигену, що здатне активації Т-клітин. 

Анти PD-L1/PD1 та анти CTLA-4 терапії, що базуються на лікуванні 

антитілами, також видаються суттєвим здобутком при лікуванні пухлинних 

новоутворень, в тому числі РСМ. Однак варто відзначити, що у багатьох 

пацієнтів не відбувається відповіді на імунотерапію (Crispen et al., 2020). 

Найбільш частою процедурою імунотерапії є інтравезикулярне введення BCG 

(Бацила Кальметта-Герена). BCG стимулює вроджений імунітет як локально, 

так і системно, забезпечує утворення гранульоми на стінці сечового міхура, в 

якій присутні макрофаги, дендритні клітини, лімфоцити, нейтрофіли, та 

фібробласти (Crispen et al., 2020).  

Молекулярний базис внутрішнього контролю імунних ефекторних клітин 

засновано на групах активуючих (наприклад CD28 and CD137) та інгібуючих 

(наприклад PD-1, антиген Т4 цитотоксичних Т лімфоцитів (CTLA-4) атенюатора 

B- та T- лімфоцитів (BTLA)) рецепторів на клітинній мембрані. Ці рецептори 

діють як “контрольно-пропускні пункти” (від англ. checkpoints). Сигналінг через 

них, з подальшим зв’язуванням зі специфічними до них лігандами на сусідніх 
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клітинах, інтегровано з рядом інших сигнальних шляхів, що також беруть 

участь у регуляції активації Т-клітин. Задля запобігання патологічно надмірної 

імунної відповіді та автоімунних захворювань після активації імунної системи 

необхідні механізми для її обмеження (Schneider et al., 2019). 

Блокування “контрольно-пропускних пунктів” опоcередковане біосинтезом 

імуносупресивного ліганду PD-L1, що може відбуватися як трансформованими 

клітинами, так і мієлоїдними клітинами хазяїна. У зв’язку з тим, що клітини, 

котрі біосинтезують PD-L1, можуть індукувати апоптоз або анергію 

активованих Т лімфоцитів шляхом зв’язування PD-L1 до спорідненого 

рецептора PD1 (CD279) на Т клітинах, опосередковане PD-L1 інгібування 

активованих PD1 + Т лімфоцитів розглядається як основний механізм для 

запобігання імунної відповіді пухлинами (Dong et al., 2002). Блокування 

сигналінгу PD-L1/PD1 послаблює індуковану злоякісними новоутвореннями 

імунну супресію та успішно інгібує ріст пухлин за рахунок захищеної та 

збереженої таким чином відповіді Т клітин. Дані останніх років свідчать про те, 

що біосинтез PD-L1 в антиген-репрезентуючих клітинах (макрофагах та 

дендритних клітинах) є виключно важливим для PD-L1 опосередкованого 

імунного ухилення (Lin et al., 2018; Tang et al., 2018; Crispen et al., 2020). Згідно 

даних Prima та інші, мієлоїдні попередники кісткового мозку, в тому числі 

супресорні клітини мієлоїдного походження, за контакту з тканинами пухлин 

диференціюють до імуносуперсивних PD-L1+ макрофагів (Prima et al., 2017; 

Crispen et al., 2020). При цьому згідно ряду дослідів на клітинних лініях людей 

та гризунів не відмічено експресії PD-L1. В той же час в більшості клітин 

пухлин, після хірургічного вилучення досліджено високий рівень експресії PD-

L1 (Hurwitz et al., 2012; Prima et al., 2017; Crispen et al., 2020). На думку Crispen 

et al., це може свідчити про те, що рекрутовані до злоякісних тканин імунні 

клітини, можуть бути задіяні в механізмах індукції експресії PD-L1 в пухлинах. 
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На додачу до наведеного, деякі цитокіни та інші фактори імуносупресії, які 

виділяються пухлино-рекрутованими мієлоїдними клітинами, також беруть 

участь в механізмах регуляції експресії PD-L1 (Crispen et al., 2020). Окрім 

CTLA-4 та PD-1, інші “контрольно-пропускні пункти” розглядаються як 

потенційні регулятори протипухлинної відповіді. Надмірна експресія BTLA та 

Т-клітинного імуноглобуліну муцину 3 (TIM3) спостерігається в пухлинно-

інфільтрованих дендритних клітинах, та як результат інгібування їх 

функціональних можливостей (Schneider et al., 2019).  

Макрофаги є ключовими клітинами, що задіяні в процесі хронічного 

запалення, котре є одним з провідних факторів розвитку злоякісних 

новоутворень. Саме макрофаги продукують фактор некрозу пухлин TNF-α, 

важливий медіатор запалення, цитокін що бере участь в індукції багатьох 

ефекторних молекул. Лейкоцити продукують активні форми кисню та нітрогену 

для боротьби з інфекційнмим захворюваннями. В той час через утворення 

пероксинітриту відбувається пошкодження ДНК, що посилює рівень мутації 

клітин організму. Багато прозапальних молекул, до яких належать і цитокіни та 

хемокіни, забезпечують критичні для карценогенезу процеси – проліферацію, 

апоптоз, ангіогенез та метастазування. Експресія генів, котрі регулюють ці 

продукти забезпечується транскрипційним фактором NF-κB. Індукцію фактору 

NF-κB (укр. ядерний фактор κB; англ. nuclear factor κB) здатні викликати 

карценогени. Актиіація NF-κB є необхідною для продукування прозапального 

цитокіну IL-6 макрофагами (більше інформації щодо цього цитокіну в розділі 

Результати та обговорення). Одним з головних клітинних ефектів від активації 

NF-κB є інгібування апоптозу за механізмом індукції експресії антиапотичних 

генів.  
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1.3. Роль білків теплового шоку в онкологічних захворювань 

 

Білки теплового шоку (БТШ; англ. heat shock proteins, HSPs) є 

гетерогенною групою еволюційно консервативних протеїнів, експресія котрих 

може відбуватися в усіх типах клітин, забезпечуючи захист від позаклітинних та 

внутрішньоклітинних факторів (Taipale et al., 2010). HSPs беруть участь у 

підтриманні внутрішньоклітинного гомеостазу, контролюючи збирання та 

правильне згортання білкових макромолекул, а також збереження конформації 

(Hartl et al., 2009), трансфер білкових макромолекул до відповідних 

внутрішньоклітинних компартментів. Вони беруть участь у рості та розвитку 

клітин, диференціації та транскрипції генів (Calderwood et al., 2008; Gershenson 

et al., 2011) в утилізації необоротно денатурованих протеїнів (McClellan et al., 

2007; Doyle et al., 2007). Як медіатори клітинної відповіді, HSPs можуть брати 

участь у інгібуванні шляхів апоптозу та/або в посиленні імунної відповіді 

(Calderwood et al., 2006; Ikwegbue et al., 2017). Також, HSPs задіяні в збиранні 

антитіл та антигенній репрезентації (Li et al., 2002), можуть розпізнаватися як Т-

лімфоцитами так і натуральними кілерами (Harada et al., 1998). HSPs 

розподіляють на окремі родини (HSP90a, HSP70, HSP60) залежно від 

наближених значень молекулярної маси (кДа) (Calderwood et al., 2006). 

HSP60 людини кодується геном HSPD1, та вважається що є в складі 

мітохондрій, проте дослідження останнього десятиріччя вказують на 

присутність HSP60 поза мітохондріями, а при онкологічних захворюваннях 

виявлено циркуляцію HSP60 в позаклітинному просторі і в кровообізі (Cappello 

et al., 2008). Механізм цієї транслокації не з’ясовано. HSP70 – інша родина 

HPSs, що вважаються внутрішньоклітинними білками, але й присутні 

позаклітинно (Pockley et al., 2008). Посилену експресію HSP70 виявлено при 
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декількох типах онкологічних захворювань. Інгібування біосинтезу HSP70 в 

злоякісних клітинах призводить до послаблення клітинного росту. При 

онкологічних захворюваннях позаклітинні HSP70 беруть участь в процесах 

росту та поширення злоякісних новоутворень, а також в імунній відповіді 

(Pockley et al., 2008). 

Останнім часом досліджують роль HSPs при онкологічних 

захворюваннях. Високу експресію HSPs пов’язують з захистом 

трансформованих клітин, а також з блокуванням шляхів апоптозу. Підвищений 

біосинтез HSPs показано при ряду онкологічних захворювань, серед яких – рак 

молочної залози, шийки матки, стравоходу, простати, товстого кишечника, а 

також шлунку. Рівень експресії HSPs пов’язують з поганим подальшим 

прогнозом (Kanazawa et al., 2003; Ge et al., 2018). За нормальних фізіологічних 

умов відбувається біосинтез HSPs в невеликій кількості, але при клітинному 

стресі – значно зростає біосинтез HSPs, що обумовлено підвищеним рівнем 

денатурованих білкових макромолекул. Подібний клітинний шок може бути 

викликаний гіпертермією, гіперексією, гіпоксією, іонами важких металів та 

іншими цитотоксичними факторами (Parsell et al., 1993; Calderwood et al., 2006). 

Через нестабільність геному, синтез онкопротеїнів, локальну гіпоксію та ацидоз 

трансформовані клітини перебувають в стані протеотоксичного стресу. 

Важливо зазначити, що для виживаності трансформованих клітин необхідний 

захист онкопротеїнів від агрегації. Такий захист можуть надавати HPSs. За 

норми, цей процес призводить до апоптозу та загибелі клітини (Taipale et al., 

2010). 
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1.4. Компоненти системи протеолізу при онкологічних 

новоутвореннях 

 

Останнім часом акцентується увага дослідженню участі ензимів 

протеолітичної системи при злоякісних новоутвореннях. Порушення балансу 

протеолітичної активності лежить в основі різноманітних патологічних станів, в 

тому числі і онкологічних (Affara et al., 2009). Вперше положення про зв'язок 

між протеїназами (КФ 3.4) та злоякісними захворюваннями було висунуто А. 

Фішером в 1946 році. А Фішер припустив що деградація позаклітинного 

матриксу може здійснюватися за рахунок протеолітичної активності ракових 

клітин, забезпечуючи інвазію та розвиток злоякісних новоутворень (Fisher et al., 

1946; Sevenich et al., 2014). 

Задля забезпечення інвазії та метастазування, трансформованим клітинам 

притаманні деякі ключові характеристики для проникнення через біологічні 

мембрани. Однією з таких характеристик є здатність до проникнення до 

навколишніх тканин, в тому числі в кровоносні судини та лімфовузли, іншою 

характеристикою є виживаність, після такого проникнення в судини, та 

формування нового вогнища пухлин (Wyganowska-Świątkowska et al., 2019). 

Компоненти системи протеолізу відіграють важливу роль в множинних 

процесах під час утворення та прогресування злоякісних новоутворень. Кілька 

характерних рис агресивного перебігу онкологічних захворювань 

опосередковані прямою дією протеїназ. До них належить пухлинна інвазія в 

строму, ангіогенез та метастазування (Ishchuk et al., 2018; Wyganowska-

Świątkowska et al., 2019). Інвазія та метастазування пухлин є складним, 

багатокроковим процесом, та потребує активації декількох генів, а також 

первинних трансформуючих процесів, зокрема активацію онкогену, 

проліферації трансформованих клітин, та здатності трансформованих клітин 
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уникнути пошкодження імунною відповіддю організму. Більш того, цей процес 

потребує інфраструктури для потоку поживних речовин в середовище пухлин, 

що забезпечує розвиток ангіогенезу. 

Невід’ємною частиною багатьох фізіологічних процесів, включно з 

загоєнням тканин та регенерацією є деградація позаклітинного матриксу. 

Процес деградації позаклітинного матриксу також важливий при вже згаданій 

інвазії, так як структурні білки позаклітинного матриксу є основним бар’єром. 

Деградація компонентів позаклітинного матриксу є основним процесом його 

ремоделювання та регуляції структури, об’єму, та здатності до секреції 

біологічно активних речовин (наприклад, факторів росту, цитокінів, тощо). 

Важливо відмітити необхідність протеолітичної активності для утворення 

капілярного зачатку, забезпечуючи таким чином міграцію ендотеліальної 

клітини через перикапілярну мембрану та через позаклітинний матрикс. Окрім 

того, за рахунок протеолітичної активності відбувається подовження капілярів, 

утворення просвіту та реконструкція позаклітинного матриксу (López-Otín et al., 

2008). 

Вищеописані умови, в основному, відбуваються за рахунок збільшеної 

експерсії та активності численних протеїназ асоційованих з канцерогенезом 

(Safavi et al., 2012; Van Hove et al., 2012; Wyganowska-Świątkowska et al., 2019). 

Згідно сучасних уявлень, протеїнази визнано набагато значнішими, аніж 

простими ензимами з функціями очищення клітинного сміття та розщеплення 

позаклітинного матриксу. Вони є частиною різноспрямованої мережі 

протеолітичних взаємодій, на відміну від односпрямованого каскаду каспаз. 

Така мережа різноспрямованих протеолітичних взаємодій включає різноманітні 

складові МОП. Протеїнази становлять одну з найбільших груп ензимів 

закодованих в геном людини (Mason et al., 2011). Відомо близько 570 протеїназ, 

в організмі людини (Bhagwat et al., 2018), а також група інгібіторів, що тісно 
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регулюють активність протеїназ на різних рівнях (Quesada et al., 2009). Вони 

відіграють центральну роль як в ампліфікації протеолітичних сигналів, так і 

безпосередньому поширенні трансформованих клітин. Протеїнази можуть 

активувати інші сигнальні молекули, проензими, в тому числі й інші протеїнази, 

за рахунок обмеженого протеолізу (Mason et al., 2011). На основі каталітичного 

механізму протеїнази розподілені за категоріями (аспартатні, цистеїнові (КФ 

3.4.22), серинові, глутамінові (КФ 3.4.23; частина ферментів цього підпідкласу), 

треонінові (КФ 3.4.25) та матриксні металопротеїнази). До прикладу, 

протеїнази, такі як катепсин Б (КФ 3.4.22.1) та катепсин Д (КФ 3.4.23.5), можуть 

брати участь у розщепленні сполучної тканини та базальної мембрани, що 

необхідно для інвазії та метастазування. Проте ці протеїнази активуються при 

низьких значеннях pH лізосом, а також необхідне транспортування в область 

інвазії (Liu et al., 2016; Pulz et al., 2017). Аспартатні (КФ 3.4.23; частина 

ферментів цього підпідкласу) та інші протеїнази також беруть участь в розвитку 

злоякісних новоутворень, а також в інвазії та метастазуванні (Eatemadi et al., 

2017; Wyganowska-Świątkowska et al., 2019). Підвищений біосинтез протеїназ 

досліджено при ряду онкологічних захворювань та в багатьох випадках означає 

поганий прогноз. Тим не менш, з поміж усіх протеолітичних компонентів, 

представники серинових протеїназ (КФ 3.4.21) та матриксних металопротеїназ 

(КФ 3.4.24; частина ферментів цього підпідкласу) мають виключне значення 

завдяки здатності останніх розщеплювати майже всі елементи позаклітинного 

матриксу та базальної мембрани (Riddick et al., 2005; Vérollet et al., 2011; 

Wyganowska-Świątkowska et al., 2019). Ендогенні інгібітори також виявляють 

специфічність до своїх мішеней. Цистатини в основному інгібують цистеїнові 

протеїнази, серпіни найбільш ефективні проти серинових протеїназ, а тканинні 

інгібітори матриксних металопротеїназ (ТІМП) ефективні проти останніх 

(Mason et al., 2011). В той же час, в таких взаємодіях існує певна пластичність. 
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Так, окремі серпіни можуть інгібувати катепсини (КФ 3.4; частина ферментів 

цього підкласу), а деякі цистатини виявляють інгібіторний вплив на матриксні 

металопротеїнази (Turk et al., 2002; Hedrich et al., 2010). Поміж членами одного 

сімейства протеїназ виражена гомологія, тоді як кожна з протеїназ 

характеризується своїм окремим патерном експресії та активності, чим 

забезпечується специфічність до мішеней, взаємозв’язок з іншими 

компонентами, та інші ефекти (Mason et al., 2011). Розвиток злоякісних 

новоутворень часто асоційовано з порушенням механізмів нормальної регуляції 

протеолізу, що обумовлює надмірну активність протеолізу при розвитку 

злоякісних новоутворень. 

Всі нормальні або преінвазивні трансформовані клітини фізично відділені 

від судинних структур в стромі за допомогою базальної мембрани. Базальна 

мембрана складається з ламінінів, колагену IV типу та навколишніх 

епітеліальних клітин. Строма пухлин складається з позаклітинного матриксу, 

нетрансформованих клітин, та сигнальних молекул. Під час інвазії та 

метастазування клітини пухлин взаємодіють з базальною мембраною та 

позаклітинним матриксом. Розщеплення базальної мембрани та позаклітинного 

матриксу є необхідною умовою для інвазії та метастазування. Взаємодія клітин 

пухлин з базальною мембраною та компонентами позаклітинного матриксу 

складається з трьох кроків: прикріплення, розщеплення матриксу та міграція. 

Першим етапом є приєднання трансформованої клітини до матриксу. Таке 

приєднання забезпечується рецепторами на поверхні трансформованих клітин, 

коли трансформовані клітини приєднуються до поверхні базальної мембрани. 

До такого процесу залучені специфічні глікопротеїни, такі як фібронектин, 

колаген IV типу та ламінін. На наступному етапі, трансформовані клітини 

напряму вивільняють протеолітичні ензими, або спонукають інші клітини 

виділяти протеолітичні ензими для розщеплення позаклітинного матриксу. 
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Розщеплення матриксу відбувається на чітко локалізованій ділянці близько до 

поверхні трансформованих клітин. На наступному, третьому етапі (міграції), 

трансформовані клітини проходять через залишки базальної мембрани, строми, 

через пошкоджені внаслідок протеолізу ділянки позаклітинного матриксу 

(Sleeman, 2012; Man et al., 2013; Herszényi et al., 2014).  

Родина матриксних металопротеїназ містить 26 членів гомологічних, цинк-

залежних ендопептидаз (КФ 3.4.24; частина ферментів цього під підкласу). 

Біосинтез ММП може бути індукований різноманітними факторами, - 

цитокінами, факторами росту, включно з цитокінами, інтерферонами, 

факторами ангіогенезу, факторами росту фібробластів (ФРФ; англ. fibroblast 

growth factor, FGF), некрозу пухлин (ФНП; англ. tumor necrosis factor α,TNF-α). 

В останні роки набули змін традиційні уявлення щодо участі ММП за 

онкологічних захворюваннях тільки за рахунок участі в метастазуванні шляхом 

зміни структури позаклітинного матриксу. Тепер відомо, що ММП беруть 

участь в поведінці клітин, здатні розщеплювати фактори росту, рецептори на 

поверхні клітин, хемокіни та цитокіни (Rodriguez Faba et al., 2012). Біосинтез 

ММП відбувається у вигляді неактивних зимогенів, які в подальшому 

піддаються активації або з боку інших ММП або серинових протеїназ. На основі 

специфічності до субстрату та гомології послідовності, ММП класифіковані на 

желатинами, колагенази, стромелізини та матрилізини (КФ 3.4.24; всі з 

перелічених ферментів належать до цього підпідкласу) (Peng et al., 2012).  

Серинові протеїнази, серед яких серинова протеїназа урокіназний 

активатор плазміногену (уАП; англ. urokinase plasminogen activator, uPA) (КФ 

3.4.21.73), також залучені до багатох процесів деградації білків. Залучається до 

інвазії ця серинова протеїназа не напряму, а через перетворення плазміногену 

(зимогену плазміну (КФ 3.4.21.7)) безпосередньо в серинову протеїназу плазмін, 

плазмін є активатором декількох про-ММП. Тканинний активатор плазміногену 
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(КФ 3.4.21.68) – tPA (укр. тканинний активатор плазміногену, тАП; англ. tissue 

plasminogen activator) є одним з основним ензимів фібринолітичного каскаду. 

Дія обох активаторів плазміногену обмежується активаторами інгібіторів 

плазміногену, наприклад PAI-1 (укр. активатор інгібітора плазміногену 1, АІП-

1; англ. plasminogen activator inhibitor 1), який за нормальних фізіологічних 

умов здатний інгібувати як uPA так і tPA. Роль PAI-1 в розвитку онкологічних 

захворювань є складною: вміст PAI-1 може бути специфічним білком - 

маркером трансформованих злоякісних тканин, може захищати тканини пухлин 

від протеолітичної деградації, бере участь у ангіогенезі, забезпечуючи розвиток 

пухлини (Placencio et al., 2015; Li et al., 2018).  

З погляду на наведене, система протеолізу відіграє важливу роль як в 

розвитку, так і поширенню злоякісних новоутворень, а зміни окремих 

компонентів цієї системи можуть бути не тільки маркером онкологічних 

новоутворень, а також потенційними мішенями для дії специфічних лікарських 

засобів.  

 

1.5. Синдром ендогенної інтоксикації у хворих на рак сечового міхура 

 

Окрім вищеописаних процесів, в клінічній картині важливе місце відіграє 

синдром ендогенної інтоксикації (Лопухин и др., 2000). Ендогенна інтоксикація 

– складний та багатокомпонентний процес, зумовлений патологічною 

активністю ендогенних продуктів, а також дисфункцією систем 

біотрансформації та детоксикації (Малахова и др., 2000). Збільшення 

концентрації молекул середньої маси (МСМ) є індикатором розвитку 

ендогенної інтоксикації, водночас є показником рівня токсикування організму 

(Афанасьева и др., 2005). 
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Для близько 600 різних МСМ досліджені регуляторні властивості 

(Филиппова и др., 1997; Хавинсон и Рыжак., 2010). Структурно, МСМ 

наближені до регуляторних пептидів, вони здатні до блокування клітинних 

рецепторів, тим самим, змінюючи метаболізм та функції клітин (Николайчук и 

др., 1989; Чаленко, 1998). МСМ беруть роль у забезпеченні функцій імунної, 

ендокринної, нервової, серцево-судинної та інших систем. Дослідження 

вказують на можливість МСМ впливати на процеси деконденсації 

гетерохроматину в еухроматин, і як наслідок – підсилюють транскрипцію генів 

(Никольская и др., 2013). Ба більше, МСМ здатні до формування комплексів з 

транспортними системами крові, внаслідок чого виникають конформаційні 

модифікації транспортних компонентів крові, але при цьому, можуть бути 

незмінними кількісні характеристики. Важливо зазначити про важливість МСМ 

в підтриманні гомеостазу, в тому числі шляхом регуляції проліферації, 

диференціації та клітинної гибелі (Хавинсон и Рыжак., 2010; Линькова и др., 

2013).  

З розвитком онкологічних новоутворень, в кровотоці підвищується вміст 

метаболітів останніх, важливою часткою таких метаболітів і є МСМ (Принькова 

и др., 2012; Lowenthal et al., 2005). 
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РОЗДІЛ 2. МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ 

 

2.1. Характеристика досліджуваних груп 

 

Всі хворі, що брали участь в нашому дослідженні, були пацієнтами 

Олександрівської клінічної лікарні в м. Київ, Україна. Всі пацієнти та донори 

надавали письмову згоду на включення до дослідження. Попередньо 

лабораторним дослідженням всім пацієнтам було поставлено діагноз за 

допомогою методів комп’ютерної томографії з контрастним підсиленням для 

визначення глибини, ураження, а також присутності локальних та дистальних 

метастазів. Діагноз підтверджувався гістологічними методами. Для 

характеристики РСМ використовувалася класифікація TNM (укр. пухлина, 

лімфовузол, метастази, ПЛМ; англ. tumor, node, metastasis) (Amin et al., 2017). 

Загальна кількість пацієнтів в нашому дослідженні становила 40 пацієнтів 

чоловіків, вік пацієнтів становив від 52 до 76 років. Дослідження було 

узгоджене з етичним комітетом ННЦ “Інститут біології та медицини” 

Київського національного університету ім. Тараса Шевченка, Київ, Україна. 

Передопераційні плазми були відібрані в день перед операцією натщесерце, 

методика забирання плазми описана нижче.  

Критеріями виключення були супутні захворювання, участь хворих у інших 

дослідженнях, лікування, яке могло вплинути на досліджувані показники.  

 

2.2. Реактиви та матеріали 

У роботі використовували наступні реактиви та матеріали: розчин натрій 

хлориду 0,9% (Юрія-Фарм, Україна), натрій цитрат (Merсk, Німеччина), N-α-

бензоїл-L-аргінін етилового ефіру (Merсk, Німеччина), трипсин (“Spofa”, Чехія), 

інгібітор трипсину з бобів сої (Sigma-Aldrich, США), PMSF (Merсk, Німеччина), 
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EDTA (Merсk, Німеччина), АЧТЧ реагент (“Ренам”, Росія), стрептокіназа 

Kabikinase (“Pharmacia AG”, Швеція), кумасі блакитний, Твін-20. Комерційні 

набори для визначення антигенів до цитокінів, матриксних протеїназ, 

тканинного інгібітору матриксних протеїназ, VEGF, вмісту PAI-1 та tPa, та HSPs 

(«Santa Cruz Biotechnologу», США). Поліклональні вторинні антитіла, 

коньюговані з пероксидазою хрону (КФ 1.11.1.7), а також субстрат для 

пероксидази хрону о-фенілендиамін (Sigma-Aldrich , США). Інші органічні 

сполуки та неорганічні реактиви вітчизняного виробництва категорії хч. 

 

2.3. Обладнання 

 

В дослідженнях використовували прилади та апарати наступних марок: 

апарат для препаративного вертикального диск-електорофорезу (BioRad, США), 

центрифуги Allegra 64R «Coulter», СМ-6М «ELMI», спектрофотометр для 

вимірювання в мікропланшетах (BioTek Instruments, BioTek, США), 

спектрофотометр «Smart Spec Plus» (Bio Rad, США), хроматограф «Bio Logic 

LP,» (США), мікроскоп Primo Star (Zeiss, Німеччина). автоматичні піпетки та 

мікродозатори (Humapette, Німеччина), Біохімічний аналізатор «Humalyser 

3000» Human, Німеччина, набори для фотометричного колориметричного 

визначення біохмічних параметрів в крові, (Human, Німеччина). Пластиковий 

лабораторний посуд, мішалки на магнітному принципі дії, термостати, шейкери 

та інші прилади, які відповідають стандарту ISO 9001. Скляний посуд 

(пробірки, колби, стакани, ціліндри та ін.) виробника Simax. 
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2.4. Отримання плазми крові 

 

Для подальших досліджень отримували плазму крові. Кров відбирали 

порційно, з ліктьової вени та вносили у поліетиленову пробірку з 3,8% 

розчином цитрату натрію (кінцеве співвідношення становило 9:1) після чого 

суміш обережно перемішували. Для отримання бідної на тромбоцити плазми, 

цитратну кров центрифугували при 4000 об/хв – 20 хвилин, використовували 

центрифугу ОПН-8. Після чого плазму (надосад) переносили лабораторним 

дозатором у поліетиленові мікропробірки. Вже отриману плазму крові 

використовували для подальших дослідів, при необхідності одразу 

заморожували при -20° С в поліетиленових пробірках. Заморожену плазму 

перед використанням розморожували прогріванням на водяній бані протягом 20 

хв при температурі 37° С, одразу після чого обережними перевертаннями 

мікропробірок розмішували та одразу ж переміщували на лід (Веремеенко, 

1998).  

 

2.5. Отримання гомогенатів пухлин РСМ 

 

Під час оперції або трансуретальної резекції сечового міхура відібрали біля 

1 см3 матеріалу, а також зразок біопсії тканин сечового міхура. Зразки тканин 

сечового міхура гомогенізували з використанням буферу для тканин 10мМ тріс 

НCl (pН7.4), що містив 0,2М сахароза та 1мМ EDTA у скляних гомогенізаторах 

Поттера. Гомогенат центрифугували при 2,5 тис. об/хв 25 хв. Надосад швидко 

відбирали та використовували, або піддавали заморожуванню при -20ºС в 

поліетиленових мікропробірках до подальшого використання. 
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2.6. Визначення біохімічних параметрів в плазмі крові 

 

Визначення загального клінічного аналізу крові (лейкоцити, еритроцити, 

показник гематокриту, тромбоцити, нейтрофіли, лімфоцити) та біохімічного 

(вміст загального білка, білірубіну, креатиніну, сечовини, глюкози) складу 

плазми крові проводилися за загальноприйнятним методиками за допомогою 

біохімічного та гематологічного аналізаторів, а також мікроскопії. Для 

визначення протромбінового часу, а також активованого часткового 

тромбопластинового часу використовували набори фірми «Ренам» (Ренам, 

2010).  

 

2.7. Дослідження вмісту фібриногену 

 

Для дослідження вмісту фібриногену було використано 

спектрофотометричний метод за В.О. Беліцером (Белицер и др., 1983). В основі 

методу є перетворення фібриногену як проформи у фібрин тромбіном (КФ 

3.4.21.5). Реакція в присутності монойодацетату та іонів кальцію, відбувається 

інактивація фактору ХІІІ (КФ 2.3.2.13), що сприяє розчиненню фібринового 

згустку в оцтовій кислоті. В лабораторних пробірках до 0,2 мл плазми додавали 

1,6 мл фосфатного буферу (0,06 М, рН 7,0), після чого інкубували суміш 

протягом 3 хв при температурі +37°С. На наступному етапі додавали розчин 

монойодоцтової кислоти – 0,1 мл, а також розчин тромбіну – 0,1 мл. На 

кожному з вищеописаних етапів вміст пробірки ретельно перемішували 

шорсткою скляною паличкою. Суміш піддавалась інкубації впродовж 15 хв при 

температурі +37°С, а згусток фібрину, що утворився, намотували на паличку та 

двічі промивали в охолодженому розчині NaCl, а також двічі промивали в 

дистильованій воді. Для видалення залишків води використовували 
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фільтрувальний папір. Після чого згусток розчиняли в 5 мл 1,5% розчині 

оцтової кислоти впродовж 5 хв. Вміст білку в отриманому розчині визначали 

спектрофотометрично при довжинах хвилі 280 нм та при 320 нм. Концентрацію 

фібриногену в зразках виражали в г/л плазми крові, для розрахунків 

використовували наступну формулу:  

X(г/л) = (E280-E320) × 255/15,067 

Де: (E280-E320) – різниця показників екстинції при довжинах хвиль 280 нм 

та 320 нм, необхідно для поправки на мутність; 

255- коефіцієнт, необхідний задля вираження вмісту фібриногену (г/л) при 

аналізі 0,2 мл плазми крові; 

15,067- коефіцієнт екстинції фібриногену при довжині 280 нм в умовах 

кислого середовища. 

 

2.8. Дослідження вмісту розчинних фібринових мономерних комплексів 

 

Визначення вмісту РФМК проводили з використанням набору для оцінки 

вмісту розчинних фібринових мономерних комплексів в плазмі крові «Реахром-

плазміноген» виробництва «Ренам». Метод засновано на оцінці часу появи в 

плазмі, що досліджується, згустків фібрину після внесення о-фенантроліну, 

швидкість утворення останніх залежить від концентрації РФМК. Для 

приготування робочого розчину на аналітичних вагах зважували 78 мг о-

фенантроліну та розчиняли в 10 мл H20. Перед використанням розчин з о-

фенантроліном витримували при кімнатній температурі впродовж 20 хвилин. В 

досліді було два контролі – позитивний та негативний. В флакон з позитивним 

контролем (в наборі від виробника) вносили 1 мл H20 , перемішуючи до повного 

розчинення. В флакон з негативним контролем вносили 1 мл H20 перемішували 

до повного розчинення. Позитивний та негативний контролі готові до 
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використання через 15 хв після внесення. Аналіз проводився в скляних 

пробірках. В окремі пробірки вносили розчин позитивного та негативного 

контролю , та плазму. При прохідному світлі від освітлювача мікроскопа, на 

темному фоні фіксували час від додавання розчину з о-фенантроліном до появи 

перших згортків.  

 

2.9. Диск-електрофорез в поліакриламідному гелі за присутності 

додецилсульфату натрію 

 

Для отримання електрофореграми проводили диск-електрофорез за 

методом Леммлі. Для дослідження готували пластини гелю товщиною 1 мм, 

застосовували 12% поліакриламідний гель (ПААГ) в якості гелю для розділення 

макромолекул, а також використовували 4% ПААГ в якості гелю для 

концентрації досліджуваних зразків. Для проведення електичного струму через 

електроди в камері для форезу готували електродний буфер, котрий містив Tris, 

гліцин та додецилсульфат натрію (ДСН). По проходженню вищеописаних 

процедур, отриманий гель забарвлювали розчином кумасі G-250 (0,125%), 

котрий містить 96%-й етанол, ізопропанол, а також концентровану оцтову 

кислоту. Після забарвлення, пластину гелю промивали в 8% розчині оцтової 

кислоти протягом години. За допомогою камери CANON IXUS 185 

фотографували в цифровому форматі. За допомогою програмного забезпечення 

від лабораторії TotalLab - CLIQS Gel Image Analysis Software аналізували 

досліджувані зразки.  

 

 

 



51 
 

2.10. Афінна хроматографія фракції трипсиноподібних ферментів  

 

Отримання трипсиноподібних серинових протеїназ виконували методом 

афінної хроматографії, з сорбентом бензамідин-сефарозою (Magdeldin et al., 

2012). Використовували скляну колонку з бензимідин-сефарозою об’ємом 3 мл, 

яку попередньо урівноважували 10 об’ємами буферу тріс-НСl (10 мМ, рН 8,0). 

Для очищення від незв’язаного матеріалу після нанесення колонку промивали 

15 об’ємами буферу тріс-НСl (10 мМ, рН 8,0). Задля проведення елюції, 

використовували буферний розчин наступного складу: 50 мМ гліцин-НСl + 1М 

NaCl, рН буферу становив - 3,0. На наступному етапі збирали фракції 

трипсиноподібних серинових протеїназ, об’єднували між собою та 

заморожували при -20°C для подальших досліджень.  

 

2.11. Метод аналізу загальної протеолітичної активності, активності 

серинових протеїнах та матриксних металопротеїназ в плазмі крові або 

тканинному гомогенаті за розщепленням казеїну як субстрату 

 

Визначення загальної протеолітичної активності в плазмі крові проводили 

за модифікованим казеїнолітичним методом (Dmytryk et al., 2020a). Принцип 

методу полягає в гідролізі казеїну ферментами встановленої кількості плазми 

крові або тканинного гомогенату з подальшим визначенням кількості 

амінокислот, що вивільняються внаслідок гідролізу. До плазми об’ємом 30 мкл 

додавали 970 мкл 0,05М фосфатного буферу, рН 7,4. У таких же дослідах з 

гомогенатом тканин - до 500 мкл гомогенату додавали 500 мкл 0,05М 

фосфатного буферу, рН 7,4. Після перемішування суміші додавали 1 мл 4% 

розчину казеїну, та інкубували на водяній бані 30 хв при температурі +37°C. 

Зупиняли реакцію введенням 3 мл 15% трихлороцтової кислоти. Після цього, 
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суміш піддавали центрифугуванню при 2000 об/хв впродовж 30 хв. На 

наступному етапі обережно відбирали надосад, фільтрували, та вимірювали 

показник оптичної щільності при довжині хвилі 280 нм. До складу холостої 

проби входили лише казеїн, фосфатний буфер та трихлороцтова кислота в 

відповідних співвідношеннях як і в дослідних пробах (за винятком відсутності 

плазми, тобто вносили 1 мл фосфатного буферу).  

Задля селективного визначення казеїнолітичної активності серинових 

протеїназ та матриксних металопротеїназ до реакційної суміші (в окремих 

пробірках, окремо від пробірок без інгібіторів) вносили фенілметилсульфоніл 

флуориду (англ. phenylmethylsulfonyl fluoride, PMSF) та 

етилендіамінтетраоцтову кислоту (EDTA) до кінцевої концентрації 0,2 моль/л.  

Далі, для вирахування активності використовували формулу: 

У.О. / 1мг білка = ΔЕ280 * K/n,  

де ΔЕ = E холостої проби - E досліджуваної проби; 

n – кількість білка в пробі (мг). 

% інгібіції визначали за формулою: 

[1 - ( Е2 / Е1 )] * 100%, 

де Е2 – значення оптичної щільності проби при додаванні інгібітору; 

Е1 – значення оптичної щільності проби без інгібітору. 

Коефіцієнт К в цій формулі є похідним перерахунку часу інкубації на 1 год 

(хв), кінцевого обє’му суміші (мл) та оптичних властивостей тирозину. 

Підставивши числові значення, отримуємо:  

К = 2*5*147*1/450 = 3,27, 

де, 2 – перерахунок часу інкубації на 1 год 

5 – кінцевий об’єм суміші, мл 

147*1/450 – оптичні властивості тирозину 
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2.12. Імуноферментний аналіз 

 

Для визначення вмісту цитокінів, матриксних протеїназ, тканинного 

інгібітору матриксних протеїназ, VEGF, вмісту плазміногену, PAI-1 та tPa, а та 

HSPs, в плазмі крові та/або тканинах пухлин використовували метод 

імуноферментного аналізу в модифікації ELISA (укр. твердофазний 

імуноферментний аналіз; англ. enzyme-linked immunosorbent assay) за загальною 

методикою для розчинних білків.  

Перед нанесенням кожну з проб плазми крові хворих на РСМ та донорів 

розводили у 10 разів 50 мМ буфером Тріс-HCl (рН 7,4), до складу якого входив 

150 мМ NaCl. У випадку, коли дослід проводили з тканинами пухлин, та 

здоровими тканинами сечового міхура, використовували попередньо 

нормалізовані за концентрацією загального білка проби - 10 мкг/мл. Для 

розведення гомогенатів використовували буфер 50 мМ Тріс-НCl (рН 7,4), який 

містив 130 мМ NaCl. Відбирали 100 мкл як пробу на нанесення на лунки 

мікропланшету та інкубували при +4ºС протягом ночі. На наступному етапі, 

після інкубації, лунки промивали наступним буфером: 50 мМ Тріс-HCl буфер 

(рН 7,4) в якому 150 мМ NaCl та 0,05% Твін-20. Задля інкубації неспецифічних 

місць зв’язування здійснювали блокування останніх, для чого наносили в лунки 

5% розчин знежиреного молока, та інкубували в термостаті при +37˚С впродовж 

1 год. Після промивання тим ж буфером, що й на попередньому етапі, 

промивання вносили первинні антитіла до відповідних антигенів, вміст яких 

досліджували. В залежності від досліджуваного антигену, використовували 

антитіла, отримані з крові кроля, миші, бика, кози. Мікропланшети інкубували в 

термостаті при +37˚С впродовж 1 год. Після серії промивок відповідним 

буфером (50 мМ Тріс-HCl буфер (рН 7,4) в якому 150 мМ NaCl та 0,05% Твін-

20). Наносили відповідні вторинні антитіла, кон’юговані з пероксидазою хрону 
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(розведення 1:25000) та інкубували в термостаті при +37˚С впродовж 1 год. 

Після цього знову промивали буфером як і на попередньому етапі.  

Для візуалізації зв’язування вторинних антитіл, в лунки вносили 100 мкл 

розчину о-фенілендиаміну (англ. o-phenylenediamine, OPD) (0,4 мг/мл), який був 

приготований на цитратному буфері (рН 5,0) з вмістом 0,013% Н2О2. Через 10 

хвилин зупиняли пероксидазну реакцію, для цього вносили 100 мкл 1М H2SO4. 

Далі вимірювали абсорбцію на рідері для мікропланшетів при довжині хвилі 

492 нм. Вміст досліджуваних показників виражали в умовних одиницях, в 

перерахунку на вміст загального білка в плазмі крові та/або тканинах пухлин 

РСМ. Вміст білка визначали за методом Бредфорд. 

 

2.13. Метод визначення активності плазміногену в плазмі крові 

 

Визначення активності плазміногену проводили в плазмі, використовуючи 

набір «Реахром-плазміноген» виробництва «Ренам» за методом вимірювання 

оптичного поглинання (Ренам, 2010). 

Принцип методу полягає в здатності плазміногену утворювати комплекс з 

стрептокіназою з подальшим гідролізом пептидного хромогенного субстрату 

S2251. Активності плазміногену відповідає кількість виділеного пара-

нітроаніліну.  

Плазму розводили у 10 разів робочим буферним розчином до 500 мкл, до 

яких додавали 500 мкл робочого розчину стрептокінази. Утворений розчин 

перемішували та інкубували при +37ºС впродовж 2 хвилин, додавали 100 мкл 

хромогенного субстрату та інкубували 3 хвилини при 37 ºС, зупиняли реакцію 

внесенням 100 мкл концентрованої оцтової кислоти. Зміни оптичної щільності 

досліджували проти робочого буферного розчину за довжини хвилі 405 нм. 
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Активність плазміногену визначали за калібрувальним графіком залежності 

оптичної щільності від вмісту активованого ферменту. Плазму-калібратор з 

відомою активністю плазміногену використовували для побудови 

калібрувального графіка.  

 

2.14. Метод визначення активності α2-антиплазміну в плазмі крові 

 

Для визначення активності α2А в плазмі крові використовували набір 

реагентів для такого визначення оптичним методом «Реахром-антиплазмін» 

виробництва компанії Ренам.  

Принцип методу полягає на здатності α2А нейтралізувати плазмін, тобто 

задля визначення активності α2А до нього додають в надлишку плазмін, в 

такому випадку відбувається інгібування плазміну пропорційно кількості 

досліджуваного показника в плазмі крові. За рахунок надлишку плазміну, 

відбувається відщеплення пара-нітроаніліну, абсорбцію котрого можна 

визначити за допомогою спектрофотометра при оптичній довжині хвилі 405 нм.  

Піддослідна проба складалася з 500 мкл плазміну та 100 мкл плазми, котра 

була попередньо розведена в 3 або 6 разів в робочому розчині. Утворену суміш 

перемішували та інкубували (3 хв при +37ºС), після чого до проби вносили 1 мл 

оцтової кислоти (20%) для припинення реакції. На наступному етапі з 

використанням спектрофотометра вимірювали оптичну щільність, в якості 

холостої проби застосовували кювету, в котрій містився тільки буферний 

розчин. Калібрувальний графік будували використовуючи плазму-калібратор, в 

якій активність α2А відома, після чого використовуючи даний графік, визначали 

активність антиплазміну.  
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2.15. Метод визначення активності α1-інгібітора протеїназ в плазмі крові 

 

Визначення активності α1IP в плазмі крові проводили уніфакованим 

ензиматичним методом за В. Ф. Нартиковою, за принципом інгібування аргінін-

естеразної активності трипсину (Нартикова, 1979).  

Субстратом виступав N-α-бензоїл-L-аргінін етилового ефіру (1:1) (BAEE). 

Готувалися наступні експериментальні зразки: один зразок містив 0,05М буфер 

Tris-HCl (1,9 мл) і 0,1 мл 0,01% та 0,1 мл 0,01% розчину трипсину – холоста 

проба. Контрольні ж проби містили 1,8 мл 0,05 М буфера Tris-HCl, та 0,1 мл 

0,01% розчину трипсину а також 0,1 мл розведеної в 50 разів плазми хворих на 

РСМ або здорових донорів. Витримували суміш впродовж 5 хвилин при +25 ºС, 

потім вносили 1,5 мМ розчин BAEE (1 мл). Обережно перемішавши, впродовж 

5 хвилин вимірювали зростання оптичної щільності при довжині хвилі 253 нм. 

Використовували лінійний графік для досліджуваних та експериментальних 

проб, виявлено збільшення оптичної щільності за 1 хв ΔD253. Різницю оптичної 

щільності між значеннями досліджуваних та холостої проби використовували 

задля обчислення активності. Для розрахунків використовували наступну 

формулу: 

(V0 - Vi) * 2,73 * 50 / 0,1 = (МО / мл), 

де V0 - Vi – швидкість гідролізу BAEE з трипсином в холостих та 

досліджуваних пробах = збільшенню оптичної щільності ΔD253 за 1 хв; 

2,73 – коефіцієнт обчислення кількості гідролізу ВАЕЕ у зразку (мкмоль);  

50 – коефіцієнт розведення; 

0,1 – кількість плазми крові пацієнтів (мл); 

(МО / мл) – кількість інгібіторних одиниць на 1 мл досліджуваної плазми. 
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2.16. Метод визначення активності α2-макроглобуліну в плазмі крові 

 

Для визначення активності α2М використовували спектрофотометричний 

метод за В. Нартиковою (Нартикова, 1979). Вимірювали активність аргінін-

естеразного комплексу трипсину з α2М, котрий утворюється при взаємодії 

надлишку трипсину та плазмою крові, котру розводили у 10 разів. Інгібітор сої 

інактивує незв’язаний з α2M трипсин. До 1,75 мл 0,05М буферу Tris-HCl (рН 

8,0) вносили 0,1 мл десятикратно розведеної плазми, а також вносили 50 мкг 

трипсину. Суміш перемішували та інкубували впродовж 5 хв за температури 

+25 ºС. На наступному етапі вносили 0,1 мл розчину інгібітору сої (300 мкг), ще 

через 5 хв вміст кювети перемішували та вносили 1 мл 1,5 мМ розчин BAEE. В 

холостій пробі містився тільки буфер Tris-HCl (2 мл) та розчин BAEE (1 мл). 

В досліджуваних пробах оптична щільність проти холостої проби 

збільшувалася. Вимірювання проводили при довжині хвилі 253 нм впродовж 10 

хв. Активність виражали в стандартних одиницях в 1 мл досліджуваної плазми, 

для розрахунків використовували наступну формулу:  

ΔD253 * 2,73 * 10 / 0,1 * 10 = ΔD253 * 27,3 = (МО / мл) 

де ΔD253 – збільшення оптичної щільності при довжині хвилі 253 нм в 

зразку впродовж 10 хв;  

2,73 – коефіцієнт обчислення;  

10 – коефіцієнт розведення плазми крові; 

0,1 – кількість плазми в одному зразку, взятої на аналіз (мл); 

10 – інтервал вимірювання (хв). 
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2.17. Метод визначення вмісту білку в плазмі крові 

 

Дослідження вмісту білка в пробах проводили методом Бредфорд 

(Bradford, 1976), з деякими модифікаціями. До зразка, котрий досліджували 

об’ємом 20 мкл вносили 200 мкл реактиву Бредфорд, після чого суміш 

обережно струшували та, через 10 хв, проводили вимірювання оптичної 

щільності на спектрофотометрі при довжині хвилі 595 нм.  

Використовували калібрувальну криву розчину бичачого сироваткового 

альбуміну як стандарт, графік залежності поглинання бичачого сироваткового 

альбуміну будували залежно від концентрації.  

  

2.18. Визначення кількості молекул середньої молекулярної маси  

 

Для отримання фракції молекул середньої молекулярної маси, а також 

визначення їх вмісту в плазмі крові та тканинах пухлин сечового міхура 

використовували метод за Ніколайчуком (Николайчук и др., 1989). При 

проведенні досліду, всі маніпуляції проводилися на льоду, та на кожному кроці 

проводилася інкубація впродовж 15 хв. Високомолекулярні комплекси в 

біологічних матеріалах осаджували застосуванням 1,2 M HClO4 

(співвідношення 1:1), на наступному етапі центрифугували при 5000 g 

впродовж 20 хвилин. Надосад нейтралізували застосуванням 5М KOH до pH 

7,0, а потім суміш знову центрифугували, але вже при 2500 g впродовж 20 

хвилин. Потім вносили етанол до фінальної концентрації 80%, та знову 

центрифугували при наступних умовах: 2500 g, 15 хвилин. Далі проводили 

вимірювання оптичної щільності на спектрофотометрі при довжині хвилі 254 

нм. Задля дослідження якісного складу МСМ використовували хроматографію, 

що поділяє за розмірами на колонці з сорбентом “Сефадекс G15”. Зразки, 
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отримані з 500 мкл плазми крові або тканин пухлин хворих на РСМ, піддавали 

ліофілізації, після чого зразки розчиняли в 1 мл 0,05 M Tris-HCl, pH 7,4 з 

додаванням 0,13 M NaCl. Швидкість процесу хроматографії складала 18 мл/год. 

Перед початком хроматографії хроматографічну колонку відкалібрували з 

використанням розчинів стандартних маркерів, серед яких: лізоцим 

(молеклярна маса – 14,3 кДа), інсулін (молекулярна маса 5,7 кДа), вітамін B12 

(молекулярна маса 1,35 кДа). 

 

2.19. Статистична обробка результатів 

 

Задля обробки результатів використовували статистичні методи, з 

застосуванням пакетів прикладних програм OriginLab 8, Statistica 6.0, та 

TotalLab 2.01, Microsoft Excel 2016; Достовірними вважалися відмінності при 

р<0,05. Для кожного з отриманих результатів визначали показники середнього 

арифметичного (М) та стандартної похибки (m). 
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РОЗДІЛ 3. РЕЗУЛЬТАТИ ТА ОБГОВОРЕННЯ 

 

3.1. Загальний клінічний аналіз та біохімічні показники крові на різних 

стадіях раку сечового міхура 

 

На сьогодні вже досліджено участь окремих діагностичних та 

прогностичних гематологічних параметрів, до яких належить зміни кількості 

лейкоцитів, тромбоцитів та нейтрофілів при різних типах онкологічних 

захворювань, зокрема при раку шлунку, молочних залоз, колоректальному раку, 

злоякісним новоутворенням органів дихання (Margolis et al., 2007; Mantas et al, 

2016; Repetto et al, 2017). Нами досліджено (Dmytryk et al., 2018d) показники 

клінічного аналізу крові у пацієнтів хворих на РСМ при різних стадіях (таблиця 

3.1.).  

Таблиця 3.1.  

Показники клінічного аналізу крові у пацієнтів хворих на РСМ при 

різних стадіях; M±m, n=10 для кожної з груп. 

Показник/Група Донори  Стадія І  Стадія ІІ  Стадія ІІІ  Стадія IV  

Лейкоцити, 109/л 4,7±0.07 6,13±1,26* 6,96±2,11* 7,81±2,66* 8,1±3,73* 

Еритроцити 1012/л 4,9±0,05 4,68±0,82 4,25±0,46* 3,94±0,66* 3,61±0,71* 

Гематокрит, % 41,51 ± 2,5 42,14±8,8 37,79±5,01 32,9±7,15 35,4±8,03 

Тромбоцити 109/л 247±16 236±2,9 226,4±44,4 231,5±68,7 221,2±70,4 

Нейтрофіли, % 47,3±4,6 57,34±5,1* 66,7±12,6* 71,90±9,5* 76,83±9,2* 

Нейтрофіли 109/л 2,8±0,54 2,83±0,67 4,95±1,43* 5,75±2,3* 6,47±2,5* 

Лімфоцити, % 33,8 ± 2,2 34,4±3,8 27,54±10,8 23,06±7,9* 23,92±6,1* 

Лімфоцити 109/л 1,6±0,021 1,9±0,29 1,93±0,62 1,8±0,84 1,92±0,85 

Моноцити, % 6,95±0,45 6,27±1,97 4,68±1,6* 4,54±2,16 4,3 ±1,99 

Моноцити 109/л 0,43±0,08 0,36±0,12 0,29±0,07 0,32±0,13 0,31±0,17 

Еозинофіли, % 2,2 ± 0,14 2,42±0,39 2,36±0,62 1,57±1,26 1,46±1,21 

* – p<0,05 порівняно зі значеннями в групі донорів 
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Лейкоцити, котрі інфільтрують пухлини, є продуцентами прозапальних та 

проангіоненних факторів. Ми дослідили лейкоцитарну формулу крові пацієнтів 

з РСМ при різних стадіях. При стадії І РСМ досліджено збільшення вмісту 

лейкоцитів на 30,4%, при стадії ІІ РСМ вміст лейкоцитів був вишим на 48%, в 

пацієнтів з стадію ІІІ РСМ, вміст лейкоцитів був вищим на 66,2%, в пацієнтів з 

стадією IV вміст лейкоцитів був вищим на 72,3 % порівняно з даними в крові 

здорових донорів. 

Нейтрофіли є поліморфоядерними клітинами, що вважаються маркерами 

гострого запалення (Selders et al, 2017). З поглядів класичної імунології, основна 

участь нейтрофілів в забезпеченні захисту полягає в імунній модуляції та участі 

в відповіді на пошкодження тканин (Kruger et al, 2015). Через традиційне 

сприйняття функцій нейтрофілів, їх участь в прогресуванні онкологічних 

новоутворень не враховувалася. Окремим аргументом для цього виступав 

короткий термін виживаності нейтрофілів, що становить приблизно від 3 до 24 

годин (Wu et al, 2019). Результати останніх років підтвердили фенотипічну 

гетерогенність та функціональне різноманіття нейтрофілів (Coffelt et al, 2016; 

Wu et al, 2019). Встановлено, що нейтрофіли відіграють ключову роль при 

захворюваннях, які супроводжуються хронічним запаленням. Так, при 

онкологічних захворюваннях вони функціонують більш складним механізмом 

порівнянно до традиційних уявленнь (Shaul et al, 2017). В МОП виживаність 

нейтрофілів зростає до 5 та більше діб, істотно перевищуючи традиційні 

уявлення (Pillay et al, 2010). Інтерферон гамма (interferon γ, INF-γ), описаний як 

один з факторів, які окрім подовження виживаності нейтрофілів (Akgul et al, 

2001) активують їх за різних умов. Це забезпечує пропухлинні або 

протипухлинні функції нейтрофілів (Fridlender et al, 2009). Вважають, що 

нейтрофіли беруть участь саме в утворенні та розвитку онкологічних 

захворювань (Wu et al, 2019), однак цей вплив залишається дискусійним щодо 
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різних онкологічних захворювань, оскільки детальний механізм участі 

нейтрофілів в онкогенезі залишається нез’ясованим (Coffelt et al, 2016). В ході 

нашого дослідження відмічене збільшення рівня нейтрофілів (%) на 21,2 % при 

І стадії РСМ, на 41% при ІІ стадії РСМ, на 52% при стадії ІІІ РСМ та на 62,4 % 

при стадії IV РСМ порівняно з значеннями і групі здорових донорів (таблиця 

3.1.) Вміст лімфоцитів, моноцитів та еозинофілів, а також показник гематокриту 

недостовірно знижувалися в залежності від стадії захворювання (таблиця 3.1.).  

Внаслідок новоутворень відбувається порушення обміну речовин, що в 

свою чергу відображається на зміні біохімічних показників в плазмі крові 

(таблиця 3.2). 

Таблиця 3.2. 

Основні біохімічні показники в плазмі крові хворих на РСМ при 

різних стадіях захворювання; M±m, n=10 для кожної з груп. 

Показник/

Група 
Донори  Стадія І  Стадія ІІ Стадія ІІІ  Стадія IV  

Загальний 

білок (г/л) 
63,4±1,7 73±6,3* 70,89±9,7 72,28±5,34* 78,33±11,2* 

Білірубін 

(мкмоль/л) 
12,2±0,5 12,5±4,17 14,21±3,68 11,57±2,83 13,51±2,78 

Креатинін 

(мкмоль/л) 
28,6±0,4 87,8±20,8* 102,6±22,7* 101,8±35,08* 99,7±41,1* 

Сечовина 

(ммоль/л) 
3,4±0,3 5,8±1,6* 6,59±2,11* 8,40±3,55* 8,23±4,03* 

Глюкоза 

(ммоль/л) 
4,7±0,06 5,97±0,5* 5,9±0,6* 6,28±0,98* 6,13±0,74* 

* – p<0,05 порівняно зі значеннями в групі донорів 
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Характеристика зміни біохімічних показників є раннім та досить чутливим 

діагностичним критерієм при різних патологіях, в тому числі – онкологічних 

новоутвореннях, та характеризує як загальний стан організму, так і окремих 

систем. В ході нашого дослідження (Dmytryk et al., 2018d)  встановлено значне 

збільшення вмісту креатиніну, а саме в 3,07 рази при І стадії РСМ, в 3,56 рази 

для ІІ та ІІІ стадії та в 3,48 рази при стадії IV РСМ в порівнянні до значень в 

групі здорових донорів. Вміст сечовини був збільшений в 1,7 разів у плазмі 

крові пацієнтів з І стадією РСМ, в 1,94 рази у плазмі крові пацієнтів з стадією ІІ 

РСМ, 2.5 разів при ІІІ стадії, та в 2,42 і пацієнтів з IV стадією РСМ порівняно до 

значень в плазмі крові здорових донорів. Також відмічене зростання 

концентрації глюкози в плазмі крові пацієнтів залежно від стадії РСМ (таблиця 

3.2.) 

Трансформовані клітини схильні до продукування різноманітних 

прокоагулянтів, що активують згортання крові. Найбільш вивченими 

прокоагулянтами є тканинний фактор та раковий прокоагулянт (Loreto et al., 

2000). Більш того, тканини злоякісних новоутворень активують прокоагуляційні 

властивості системи гемостазу шляхом утворення рецептора до фактору V. 

Рецептор фактору V локалізовано на поверхні мембран трансформованих 

тканин, де він бере участь у формуванні протромбінового комплексу (фактор V, 

фактор Х (КФ 3.4.21.6), кальцій, тромбоцити) (Loreto et al., 2000). Прозапальні 

цитокіни, котрі виділяються пухлинами та клітинами крові, впливають на 

регуляцію тромбомодуліну в клітинах ендотелію, підвищують біосинтез 

тканинного фактору та інгібітора фібринолізу - PAI-1. Як наслідок порушення 

регуляторної функції ендотелію знижується синтез антитромбіну ІІІ та протеїну 

С (КФ 3.4.21.6), що призводить до посилення прокоагуляційної та 

фібринолітичної активності судинних стінок і має визначальне значення в 

формуванні судинних тромбів (Loreto et al., 2000; Prandoni et al., 2007).  
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Ми дослідили вміст розчинних фібринових мономерних комплексів 

(РФМК) в плазмі крові пацієнтів з РСМ (таблиця 3.3.).  

 

Таблиця 3.3.  

Вміст РФМК в плазмі крові донорів та пацієнтів з РСМ в залежності 

від стадії захворювання; M±m, n=10 для кожної з груп. 

РФМК, мг/л 

Донори 10.2±2.9 

Стадія І 10.13±0.78 

Стадія ІІ 15.3±3.7 

Стадія ІІІ 16.7±2.28* 

Стадія IV 18.6±4.31* 

* – p<0,05 порівняно зі значеннями в групі донорів 

 

При стадії І РСМ вміст РФМК достовірно не змінювався, але при ІІ стадії 

РСМ відмічене значне збільшення РФМК на 50,3%, при стадії ІІІ РСМ вміст 

РФМК в плазмі крові був збільшений на 63,9% та при IV стадії РСМ вміст 

РФМК був збільшений на 82,4% порівняно з значеннями в плазмі крові 

здорових донорів. 

Вміст фібриногену збільшується у відповідь на запалення та пошкодження 

тканин (Sun et al., 2014). Він безпосередньо бере участь у адгезії та агрегації 

тромбоцитів з клітинами пухлин, та сприяє формуванню тромбоцитарно-

пухлинних агрегатів, посилюючи тим самим процеси росту та розвитку пухлин 

при гематогенному поширенні таких агрегатів (Palumbo et al., 2000; Jones et al., 

2006; Seebacher et al., 2010). Підвищення вмісту фібриногену в плазмі крові є 

ознакою активації гемостатичних процесів (Palumbo et al., 2000; Jones et al., 

2006; Lee et al., 2012).  
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Ми дослідили вміст фібриногену (Dmytryk et al., 2018с) в плазмі крові 

пацієнтів з РСМ в залежності від стадії захворювання (таблиця 3.4.). При стадії І 

РСМ вміст фібриногену був збільшений на 10%, у пацієнтів зі стадією ІІ РСМ 

рівень фібриногену був збільшений на 46%, в плазмі крові пацієнтів з ІІІ 

стадією вміст фібриногену був збільшений більш ніж у 2 рази (на 102,4%), та у 

пацієнтів з IV стадією РСМ вміст фібриногену був вищим у 2,8 рази порівняно 

до значень в плазмі крові здорових донорів. 

 

Таблиця 3.4. 

Вміст фібриногену в плазмі крові хворих на РСМ при різних стадіях, 

порівняно з показниками в групі донорів; M±m, n=10 для кожної з груп. 

Фібриноген, г/л 

Донори 2,29±0.35 

Стадія І 2.52±0,16 

Стадія ІІ 3.35±0.97 

Стадія ІІІ 4.8±1.36* 

Стадія IV 6.46±2.08* 

* – p<0,05 порівняно зі значеннями в групі донорів 

 

Нами було визначено показники протромбінового індексу (%) та 

активованого часткового тромбопластинового часу (АЧТЧ) в плазмі крові 

хворих на РСМ на різних стадіях (Dmytryk et al., 2018с). Достовірно значимих 

відхилень в значеннях протромбінового індексу та в АЧТЧ не простежується ні 

між стадіями, ні порівняно до значень в групі донорів (таблиця 3.5., таблиця 

3.6.). 
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Таблиця 3.5. 

Зміни протромбінового індексу, % в плазмі крові хворих на РСМ при 

різних стадіях; M±m, n=10 для кожної з груп. 

Протромбіновий індекс, % 

Донори 92.2±3.1 

Стадія І 89±1.7 

Стадія ІІ 91.6±4.59 

Стадія ІІІ 88.92±6.3 

Стадія IV 93.04±7.5 

* – p<0,05 порівняно зі значеннями в групі донорів 

 

Таблиця 3.6. 

Показник активованого часткового тромбопластинового часу в плазмі 

крові хворих на РСМ при різних стадіях; M±m, n=10 для кожної з груп. 

АЧТЧ, сек 

Донори 27.1±3.0 

Стадія І 31.24±2.9 

Стадія ІІ 30.11±4.65 

Стадія ІІІ 29.86±2.34 

Стадія IV 32.34±5.19 

* – p<0,05 порівняно зі значеннями в групі донорів 

 

Недостовірне скорочення активованого часу рекальцифікації плазми крові 

(Dmytryk et al., 2018с) досліджено при стадії ІІ та при стадії ІІІ РСМ (таблиця 

3.7.). 
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Таблиця 3.7. 

Зміни активного часу рекальцифікації плазми крові у пацієнтів з РСМ 

на різних стадіях захворювання; M±m, n=10 для кожної з груп. 

АЧР, сек 

Донори 62,68±4.21 

Стадія І 59.25±2.77 

Стадія ІІ 56.67±5.65 

Стадія ІІІ 62.53±9.29 

Стадія IV 63.37±8.17 

* – p<0,05 порівняно зі значеннями в групі донорів 

 

У нашому досліджені проведено співставлення загального клінічного 

аналізу крові, біохімічних показників, показників системи згортання крові. 

Простежується залежність зміни деяких показників вищезгаданих систем при 

РСМ та в залежності від стадії захворювання. Хоча й наведені показники 

характерні не тільки при онкологічних новоутвореннях, а описують скоріше 

загальний стан організму, вони є важливими та можуть корелювати з іншими, 

більш специфічними, показниками. 

 

3.2. Зміни вмісту цитокінів та фактору росту ендотелію судин та білків 

теплового шоку при раку сечового міхура 

 

Як було вже зазначено в огляді літератури, одним з основних факторів 

розвитку злоякісних новоутворень є запалення, МОП знаходиться в статусі 

хронічного запалення. Взаємодія між трансформованими клітинами та МОП 

впливає на ріст та розвиток пухлин, а також метастазування. МОП може 
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відрізнятися в залежності від типу злоякісного новоутворення, стадії, ступеню 

за гістопатологічною градацією, воно є комплексним та складається за багатьох 

типів клітин та факторів (Wang et al, 2016).  

В огляді літератури вже згадувалось, що при розвитку онкологічних 

захворювань важлива роль належить ангіогенезу – процесу утворення нових 

капілярів. Початком ангіогенезу вважаться активація клітин ендотелію, після 

чого протеолітичні ензими залучаються до розщеплення базальних мембран 

(Aldebasi et al., 2013). Після розщеплення стабілізуючим фактором в 

новоутвореній мережі капілярів є періендотеліальні клітини (Liekens et al., 

2001). Трансформовані клітини, та оточуючі їх клітини біосинтезують та 

секретують фактор росту ендотелію судин – VEGF (укр. фактор росту 

ендотелію судин, ФРЕС; англ. vascular endothelial growth factor) потужний 

мітоген, який відіграє важливу роль в регуляції проліферації ендотеліоцитів, а 

також, окрім іншого, в реорганізації структури позаклітинного матриксу. При 

розвитку пухлин відбувається дві важливі фази: фаза без судин, та фаза з 

судинами (Ribatti et al., 1999; Panovska et al., 2008). Під час фази без судин, 

пухлина знаходиться в специфічній локалізованій області, тоді як в фазі з 

проростанням судин – інвазія та метастазування є критичним кроком. Фактори 

ангіогенезу відіграють ключову роль при трансформації від фази без судин до 

фази з новоутвореними капілярами, після такого переходу, нові капіляри 

продовжують розростатися, розширюючи інфраструктуру потоку поживних 

речовин, цей процес швидко розвивається (Vilanova et al., 2017). Важливим, 

керуючим фактором в вищеописаних процесах є фактор росту ендотелію судин 

VEGF, до того ж цей фактор має вплив на секрецію протеїназ, вміст та 

активність яких досліджено нами та обговорюється в наступному підрозділі.  

Важливо відмітити, що й вміст VEGF піддається регуляції з боку протеїназ 

(Vempati et al., 2014). VEGF функціонує через специфічні ендотеліальні 
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рецептори тирозин-кіназ. Тому VEGF є сильним мітогеном з специфічністю до 

клітин ендотелію, а також сильним фактором посилення проникності судин та 

регулятором. Через непряму дію може брати участь у регуляції інших 

сигнальних молекул. Нами досліджено статистично достовірне збільшення 

вмісту VEGF в плазмі крові пацієнтів хворих на РСМ на всіх стадіях 

захворювання (Vasylaki & Dmytryk et al., 2018). При стадії І вміст VEGF був 

вищим у 2,23 рази, при стадії ІІ в 2,36 рази, при стадії ІІІ в 2,54 та при стадії ІV в 

3,25 рази порівняно до значень в групі здорових донорів (рис.3.1).  

 

 

Рис.3.1. Вміст VEGF в плазмі крові пацієнтів хворих на РСМ при різних стадіях; M±m, 

n=10 для кожної з груп. 

* – p<0,05 порівняно до значень в групі донорів; 

Нами визначено вміст HSP60 та HSP70 в плазмі крові (Dmytryk et al., 

2018a), а також в пухлинах тканин хворих на РСМ (Dmytryk et al., 2019с). 

Вміст HSP60 в плазмі крові був збільшений майже в 2 рази при І та IV 

стадіях РСМ, в 1,6 рази при стадії ІІ РСМ, в 1,7 разів при ІІІ стадії РСМ. Щодо 

значень в тканинах пухлин – при об’єднаній групі I-II стадії РСМ вміст був 
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вищим в 1,3 рази, тоді як для об’єднаної групи III-IV в 1,75 разів по відношенню 

до значень контролю (рис.3.2.).  

 

  

Рис.3.2. Відносний вміст HSP60 в плазмі крові та тканинах пухлин сечового міхура 

хворих на РСМ в залежності від стадії захворювання порівняно до значень в групі донорів; 

M±m, n = 10 для кожної з груп. 

*р<0,05 порівняно до значень в групі донорів; 

 

Результати дослідження вмісту HSP70 в плазмі крові свідчать про 

збільшення вмісту HSP70 в 1,7 рази при І стадії РСМ, в 1,8 разів при стадії ІІ, в 

2 рази при ІІІ стадії та в 1,87 при стадії IV РСМ (Dmytryk et al., 2018a). В 

тканинах пухлин сечового міхура відбувалися наступні зміни вмісту HSP70: 

збільшення для об’єднаної групи стадія І та стадія ІІ РСМ в 1,24 рази, а в групі 

стадія ІІІ та стадія IV в 2,03 рази порівняно до значень контролю (рис.3.3.).  
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Рис.3.3. Вміст HSP70 в плазмі крові та тканинах пухлин сечового міхура хворих на 

РСМ в залежності від стадії захворювання порівняно до значень в групі донорів; M±m, n = 10 

для кожної з груп. 

*р<0,05 порівняно до значень в групі донорів; 

 

Вперше цитокіни були досліджені як протеїни, які синтезуються для 

контролю різних імунних функцій (Grivennikov et al, 2011). Показано, що 

цитокіни задіяні в різних біологічних процесах, зокрема при злоякісних 

новоутвореннях. Секрецію цитокінів забезпечують не тільки характерні при 

запальних процесах клітини, але й клітини пухлин, строми, забезпечуючи, 

таким чином, цілу мережу факторів, здатних ефективно впливати на розвиток 

злоякісних новоутворень. Окрім того, індукуючи експресію протеолітичних 

ензимів, що беруть участь в інвазії, цитокіни посилюють інвазію 

трансформованих клітин, та ангіогенез в пухлинах (Kenig et al, 2010; Sevenich, 

2014). Цікаво що, окрім регуляції біосинтезу протеолітичних ензимів 

цитокінами відбувається й регуляція біосинтезу цитокінів протеолітичними 

ензимами на різних етапах - від сигналінгу до посттрансляційних модифікацій. 

Так, ММП-2 (КФ 3.4.24.24), та ММП-9 (КФ 3.4.24.35) конвертують вбудований 
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в мембрани макрофагів та Т-клітин прекурсор TNFα в розчинну форму 

прозапального цитокіну TNFα. Активний TNFα збільшує інфільтрацію 

макрофагів до МОП, а також збільшує здатність трансформованих клітин до 

проліферації через транскрипцію фактору NF-kB (Kessenbrock, 2010). Варто 

підкреслити, що протеїнази регулюють біодоступність цитокінів завдяки 

протеолізу білків позаклітинного матриксу, що призводить до вивільнення 

цитокінів. Позаклітинна ММП-2 непрямою дією активують TGF-β шляхом 

вивільнення від латентного зв’язувального TGF-β білка, який є компонентом 

позаклітинного матриксу (Kessenbrock et al, 2010). В свою чергу, TGF-β є 

важливою сигнальною молекулою в патогенезі онкологічних захворювань (Yin 

et al, 2012).  

Цитокіни впливають на залучення та проліферацію імунних клітин, на 

проліферацію та міграцію трансформованих клітин.  

Разом з розвитком РСМ виникає дисбаланс між локальним та загальним 

імунітетом, що погано впливає на імунний скринінг при РСМ 

(immunosurveillance). Т- клітинний імунітет, а точніше Т-хелпери є важливим 

компонентом імплементації локального захисту при злоякісних 

новоутвореннях. Т-хелпери розподіляють на 2 види (ТH1 та ТH2): ТH1 клітини 

вивільняють цитокіни IFN-γ, TNF-α а також підтримують цитотоксичні Т-

лімфоцити для забезпечення функції останніх. На відміну від вищеописаних, 

ТH2 клітини здатні вивільняти цитокіни IL-4, IL-6 та IL-10 та обмежувати 

проліферацію цитотоксичних Т-лімфоцитів (Fuge et al., 2015).  

Інтерлейкін IL-1 відіграє центральну роль при гострому та хронічному 

запаленні, як локально так і системно. В першу чергу IL-1 продукують 

моноцити та макрофаги, але його здатні синтезувати астроцити, ендотеліальні 

клітини, Т-клітини та фібробласти. Найбільше вивчається така функція IL-1 як 

ініціація запалення. В нашому дослідженні вміст IL-1 в плазмі крові пацієнтів 
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мав достовірно вищі значення, аніж в здорових донорів. Результати, котрі ми 

отримали під час проведення ELISA тесту, свідчать про підвищення вмісту IL-

1β в пацієнтів на всіх стадіях РСМ (Рис.3.4). 

 

Рис.3.4. Вміст цитокіну IL-1β в плазмі крові пацієнтів хворих на РСМ при різних 

стадіях. M±m, n = 10 для кожної з груп. 

*р<0,05 порівняно до значень в групі донорів; 

 

В пацієнтів з стадією І РСМ вміст IL-1β був вищим в 1,42 рази (0,186 ± 

0,017), в пацієнтів з стадією ІІ в 1,73 разів (0,227 ± 0,009), в пацієнтів з стадією 

ІІІ в 1,83 разів (0,24 ± 0,03), та у пацієнтів з стадією IV в 1,54 рази (0,202 ± 

0,025) порівняно до контрольних значень в крові донорів (0,131 ± 0,005) 

(Dmytryk et al., 2020b). Отримані дані щодо вмісту IL-1β в крові пацієнтів 

хворих на РСМ (Dmytryk et al., 2020b) не суперечать попередньо отриманим 

даним інших авторів при інших онкологічних захворюваннях (Apte et al, 2006).  

IFN-γ або інтерферон 2-го типу – цитокін, що відіграє важливу роль в 

забезпеченні як набутого, так і вродженого імунітету проти 

внутрішньоклітинної бактеріальної інфекції, а також в регуляції пухлин 

(Vorontsova et al, 2000). 
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Згідно сучасниї уявлень про молекулярні механізми розвитку клітинно-

опосередкованої протипухлинної активності - індукція Th1-подібного 

цитокінового профілю, до якого належать IL-1, IL-12, IFN-γ і TNF-α, є 

важливим фактором розвитку клітинно-опосередкованої протипухлинної 

активності. В попередніх дослідженнях авторів показано, що IFN-γ відіграє 

важливу роль у захисті від розвитку онкологічних новоутворень (Ikeda et al., 

2002). В нашому дослідженні показано, що вміст INF-γ в пацієнтів з РСМ був 

знижений в залежності від стадії РСМ (Dmytryk et al., 2020b). В той час, коли 

вміст INF-γ в крові пацієнтів з І стадією був близьким до контрольних значень 

(0,14 ± 0,008), найбільше зниження в 1,39 разів відмічене у крові пацієнтів з IV 

стадією захворювання (0,101 ± 0,005) (Рис.3.5).  

 

Рис.3.5. Вміст цитокіну IFN-γ в плазмі крові пацієнтів хворих на РСМ при різних 

стадіях. M±m, n = 10 для всіх стадій. 

*р<0,05 порівняно до значень в групі донорів; 

 

Як вже зазначалося в розділі Огляд літератури, запалення, опосередковане 

TNF-α, пов’язують з виникненням та розвитком онкологічних захворювань (Lin 

et al., 2007; Dmytryk et al., 2020b). TNF-α є одним з найважливіших посередників 

запальних процесів при онкогенезі. Попередньо досліджено участь TNF-α на 
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усіх етапах утворення та розвитку пухлин, включаючи клітинну 

трансформацію, промоцію, виживання, проліферацію, інвазію, ангіогенез та 

метастазування (Sethi et al., 2008). TNF-α індукує експресію ММП-9 в цілому 

ряді типів клітин. Показано, що індукована TNF-α експресія ММП-9 

опосередкована збільшенням активності NF-κB (Tsai et al., 2014). Також 

показано, що збільшений біосинтез TNF-α в крові є поганим подальшим 

прогнозом, особливо в пацієнтів з РСМ та простати (Salman et al., 1996).  

В нашому дослідженні відмічене збільшення вмісту TNF-α при всіх 

стадіях РСМ, для стадії І вміст був збільшений в 1,32 рази (0,12 ± 0,01), в 1,45 

разів для стадії ІІ (0,132 ± 0,002), в 1,35 разів для стадії ІІІ (0,123 ± 0,015) та в 

1,42 рази на IV стадії захворювання (0,129 ± 0,009) порівняно до контрольних 

значень в групі донорів (0,091 ± 0,005). Це підтверджує кореляцію між вмістом 

TNF-α в крові хворих та стадією РСМ, та рівень збільшений в пацієнтів при всіх 

стадіях (Dmytryk et al., 2020b). Впродовж росту пухлин зростає й вміст TNF-α 

перш за все за рахунок продукції самими трансформованими клітинами, а також 

внаслідок посиленої секреції макрофагами (Dmytryk, 2020b) (Рис.3.6).  

 

Рис.3.6. Вміст цитокіну TNF-α в плазмі крові пацієнтів хворих на РСМ при різних 

стадіях. M±m, n = 10 для кожної з груп.  

*р<0,05 порівняно до значень в групі донорів  

* * *

0

0.05

0.1

0.15

0.2

Донори  I  II III IV

У
м

. 
О

д
/м

л
 

Стадія РСМ

TNF-α



76 
 

 

Досліджено достовірно значущі зміни вмісту IL-12 в плазмі крові в 

пацієнтів з РСМ на ІІІ стадії захворювання. Вони були більшими в 1,87 (0,118 ± 

0,005) разів порівняно до контрольних значень (0,063 ± 0,004). В пацієнтів з 

стадіями І та ІІ значення вмісту IL-12 близькі до контрольних значень, а у 

пацієнтів за стадією IV він був вищим аніж при контрольних значеннях, але ці 

зміни не є статистично достовірними (Dmytryk et al., 2020b) (Рис.3.7).  

 

 

Рис.3.7. Вміст цитокіну IL-12β в плазмі крові пацієнтів хворих на РСМ на різних 

стадіях. M±m, n = 10 для кожної з груп. 

*р<0,05 порівняно до значень в групі донорів  

 

IL-12 - імунно-регуляторний цитокін, який є тригером розвитку 

специфічної, опосередкованої Т-клітинами імунної відповіді. Продуцентами IL-

12 в основному є моноцити, макрофаги, та дендритні клітини, які вивільняють 

цей цитокін у відповідь на бактеріальні продукти, зокрема ліпополісахариди, 

або ж як відповідь на клітини пухлин. Залежність між вмістом IL-12 в крові та 
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прогресуванням або прогнозом злоякісних пухлин при різних типах злоякісних 

захворювань досліджено і достатньо обґрунтовано. В той же час інформація, 

котра стосується вмісту IL-12 є суперечливою (Hamza et al., 2010). Зниження 

вмісту IL-12 в плазмі крові виявлено при злоякісних новоутвореннях товстого 

кишечника та прямої кишки (Burgdorf et al., 2009), пухлин шлунково-кишкового 

тракту (Murakami et al., 2004). При карциномі яєчників зміни в балансі IL-12 

було досліджено в асцитній рідині, при чому виявлено кореляцію між вмістом 

IL-12 та прогресуванням захворювання (Bozkurt et al., 2006). Аномально 

високий вміст IL-12 виявлено в пацієнтів з метастазами (Lissoni et al., 1997).  

Окрім цитокінів, які виділяють ТH1 клітини, нами було проведено 

дослідження цитокінів, які вивільняють ТH2 клітини. IL-4 – плейотропний 

цитокін, біосинтез якого в основному відбувається активованими ТH2-

поляризованими Т-клітинами, тучними клітинами, а також базофілами. 

Важливою характеристикою цитокіну IL-4 є широке коло мішеней, до якого 

належать клітини ендотелію, клітини гематопоезу, та трансформовані клітини 

(Goldstein et al., 2011). Показано відносне збільшення біосинтезу IL-4 в 

пацієнтів з РСМ та значуще збільшення біосинтезу в пацієнтів з ремісією 

захворювання (Agarwal et al., 2010). Також виявлено, що зростання вмісту IL-4 в 

крові пропорційне до стадії в пацієнтів з раком простати (Goldstein et al., 2011). 

Трансформовані клітини можуть синтезувати IL-4 та рецептори до даного 

цитокіну для забезпечення власного росту (Dmytryk, 2020b). 

В плазмі крові пацієнтів зі стадією І та ІІ РСМ не було суттєвих змін в 

порівнянні до контрольних значень в крові донорів. Але в той час, нами було 

виявлено збільшення вмісту IL-4 в крові пацієнтів хворих на РСМ ІІІ та IV 

стадії (Dmytryk, 2020b). Результати імуноферментного аналізу в модифікації 

ELISA вказують на збільшення вмісту досліджуваного цитокіну в пацієнтів з 
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стадією ІІІ та IV в 1,41 (0,099 ± 0,01) та 1,59 (0,111 ± 0,002) разів в порівнянні з 

значеннями в крові донорів (0,07 ± 0,005) (Рис.3.8).  

 

Рис.3.8. Вміст цитокіну IL-4 в плазмі крові пацієнтів хворих на РСМ при різних 

стадіях. M±m, n = 10 для кожної з груп. 

*р<0,05 порівняно до значень в групі донорів  

 

Схожі зміни відмічено й для вмісту IL-6 та IL-10 в плазмі крові пацієнтів 

хворих на РСМ (Dmytryk, 2020b). IL-6 – один з цитокінів, які відіграють 

важливу роль в клітинній фізіології (Agarwal et al., 2010). IL-6 виявляє значущий 

варіативний вплив на різні типи клітин. Він впливає на B-клітини, забезпечуючи 

стимуляцію диференціації та секреції антитіл. IL-6 здатен регулювати імунну 

систему завдяки проліферації та активації цитотоксичних Т-клітин та продукції 

білків гострої фази. В основному вивільняють IL-6 макрофаги та моноцити, 

хоча в невеликій кількості даний цитокін може синтезуватися й фібробластами, 

ендотеліальними клітинами, амніотичними клітинами, Т-та B-лімфоцитами, а 

також хондроцитами (Kishimoto et al., 2006). Показано, що IL-6 може 

забезпечувати селективний ріст епітеліальних клітин сечового міхура та 
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посилення пов’язаного з запаленням карценогенезу РСМ у щурів (Okamoto, 

1997). Результати, свідчать про зміни рівня циркулюючого в крові IL-6, ці зміни 

пропорційні до стадії РСМ, найсуттєвіші зміни характерні для стадії IV РСМ. 

Більш того, зміни рівня циркулюючого IL-6 пов’язують з метастазами. Отже, 

вміст IL-6 може бути важливим прогностичним фактором при раку простати, 

молочних залоз, яєчників, та носової порожнини (Kozakowska et al., 2016).  

Вміст IL-6 в крові пацієнтів з стадією ІІІ та IV РСМ був вищим в 1,4 (0,15 

± 0,01) та в 1.62 (0,173 ± 0,02) разів в порівнянні з контрольними значеннями в 

крові донорів (0,107 ± 0,01) (Рис.3.9).  

 

Рис.3.9. Вміст цитокіну IL-6 в плазмі крові пацієнтів хворих на РСМ при різних 

стадіях. M±m, n = 10: 

*р<0,05 порівняно до значень в групі донорів  

 

До секреції IL-10 схильне широке різноманіття клітинних типів, серед 

яких макрофаги та ТH2 клітини. IL-10 виявляє інгібіторну дію до ТH1 при РСМ, 

це плейотропний цитокін, який в залежності від умов є позитивним або 

негативним медіатором вродженого або набутого імунітету (Ng et al., 2013). В 
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ході нашого дослідження відмічене зростання IL-10 в крові пацієнтів з ІІІ та IV 

стадією захворювання в 1,27 (0,089 ± 0,009) та 1,6 (0,112 ± 0,013) разів 

порівняно до значень крові донорів (0,07 ± 0,009). В плазмі пацієнтів з І та ІІ 

стадіями захворювання вміст циркулюючих в крові даних цитокінів був 

близьким до контрольних значень в крові донорів. В нашому дослідженні вміст 

IL-10 змінювався залежно до стадії захворювання, статистично значимі 

значення високого вмісту IL-10 відмічено тільки в групі пацієнтів зі стадією ІІІ 

та IV РСМ. Попередні дослідження вказують на кореляцію високого рівня IL-10 

з клінічною стадією захворювання (Wang et al., 2016; Fujieda et al., 1999) 

(Рис.3.9). 

 

Рис.3.10. Вміст цитокіну IL-6 в плазмі крові пацієнтів хворих на РСМ при різних 

стадіях. M±m, n = 10 для кожної з груп. 

*р<0,05 порівняно до значень в групі донорів  

 

Тим самим нами виявлено деяке підвищення вмісту ТH2-подібного 

профілю цитокінів, а також підвищення вмісту деяких цитокінів ТH1- подібного 

профілю (Dmytryk, 2020b).  
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3.3. Зміни в системі протеолізу при раку сечового міхура 

 

3.3.1. Загальна протеолітична активність, активність 

матриксних металопротеїназ та серинових протеїназ 

 

Нами було проведено дослідження загальної протеолітичної, а також 

активності серинових та матриксних металопротеїназ як в плазмі крові так і в 

тканинах пухлин сечового міхура при РСМ на різних стадіях захворювання. За 

даними, наведеними на рис. 3.11. зафіксоване зростання загальної 

протеолітичної активності в плазмі крові в 1.29 рази при I стадії РСМ, в 1.44 та 

2 рази при IV та III стадії відповідно порівняно до значень в групі здорових 

донорів (Dmytryk et al., 2020a).  

 

 
 

Рис.3.11. Відносна загальна казеїнолітична протеолітична активність в плазмі крові 

та тканинах пухлин сечового міхура хворих на РСМ в залежності від стадії захворювання 

порівняно до значень в групі донорів; M±m, n = 10. 

*р<0,05 порівняно до значень в групі донорів  
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В тканинах пухлин виявлено наступні зміни: при стадії І РСМ, загальна 

протеолітична казеїнолітична активність була вищою в 2,76 разів, при стадії ІІ 

РСМ в 2,93 рази, при стадії ІІІ РСМ в 4,94 а при стадії IV РСМ в 5, 24 рази в 

порівнянні до контрольних значень.  

Дані нашого дослідження (рис. 3.12.) свідчать про збільшення активності 

серинових протеїназ в крові пацієнтів із I та III стадіями РСМ в 2,11 та 2,5 рази 

відповідно, порівнюючи з показниками в плазмі крові донорів. Також в ході 

нашого дослідження вказано, що активність серинових протеїназ вища 1,25 

разів в плазмі крові виявлено з IV стадією, а для РСМ IV стадії знаходилася на 

одному рівні з показниками крові в групі донорів. В тканинах пухлин 

досліджені наступні зміни: при стадії І РСМ активність серинових протеїназ 

була вищою в 1,27 разів, при стадії ІІ в 1,13 разів, при стадії ІІІ в 2,11 разів, та 

при стадії IV в 1,6 разів порівняно до контрольних значень. 

  

Рис.3.12. Відносна активність серинових протеїназ в плазмі крові та тканинах пухлин 

сечового міхура хворих на РСМ в залежності від стадії захворювання порівняно до значень в 

групі донорів; M±m, n = 10. 

*р<0,05 порівняно до значень в групі донорів  
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На першому етапі ініціації протеолізу майже завжди ключовою ланкою є 

активація трипсиноподібних ензимів (КФ 3.4.21; деякі з ферментів, що 

належить до цього підпідкласу), що посилює дію інших протеїназ та біологічно 

активних речовин. Особливий інтерес з поміж гідролаз (КФ 3) становлять 

серинові протеїнази трипсинового типу, які здебільшого мають широку 

субстратну специфічність. Калікреїн (КФ 3.4.21; частина ферментів цього 

підпідкласу), як виняток, за своєю кініногеназною функцією має доволі вузьку 

субстратну специфічність (Schuliga et al., 2015). Варто зазначити, що протеїнази 

трипсинового типу серинового ряду переважають в біохімічних взаємодіях 

через невеликі енергетичні затрати, а тому вони першими беруть участь в 

патологічному процесі. Серинові протеїнази сімейства трипсинових доволі 

давно вважаються вагомими чинниками різноманітних біологічних процесів, 

таких як травлення, згортання крові, фібриноліз та імунітет. Переважна 

більшість з трипсиноподібних протеїназ серинового ряду є сполуками, які 

залучені до гострофазної відповіді та можуть першими сигналізувати про зміни 

системи гемостазу. Протеїнази серинового ряду трипсинового типу налічують 

великий ряд вузько та широко специфічних білків крові та тканин, та 

характеризуються здатністю вивільнятися при дегрануляції (Sul et al., 2010). 

Зазвичай разом з розвитком злоякісних пухлини утворюються ділянки з 

некрозом, які мають здатність розповсюджуються з тканин на судинну стінку 

(Sul et al., 2010). Це могло відобразитися на стан протеолітичних систем крові та 

підтвердилося зафіксованою нами підвищеною активністю трипсиноподібних 

протеїназ. Підвищення проникності судин забезпечується, в тому числі, завдяки 

деструкції волокон базальної мембрани судин за дії нейтральних протеїназ 

(Dean et al., 1978). В дослідах на культурі клітин, дослідниками показано, що 

при контакті трипсину (КФ 3.4.21.4) з фібробластами, біологічні властивості 

клітин змінюються, та виникають характерні для злоякісних клітин ознаки, 
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нормальні клітини оминають контактне гальмування, виходять за межі 

моношару та посилено проліферують (Burger et al., 1970). 

ММП є основними ензимами, які залучені до розщеплення більшості 

компонентів позаклітинного матриксу, зокрема колагену, еластину, 

протеогліканів, лімініну та фібронектину (López-Otín et al., 2008). Окрім того, 

субстратами ММП можуть виступати прекурсори факторів росту та молекули 

адгезії на поверхні клітин (Chekhun et al., 2005; Dmytryk et al., 2019a). 

Трансформовані клітини вивільняють ММП, котрі в свою чергу, розщеплюють 

вищеописані компоненти клітинного матриксу та індукують інвазію та 

метастази, в тому числі за рахунок залучення до епітеліально-мезенхіального 

перетворення (Chekhun et al., 2005; Dmytryk et al., 2019a). Окрім залежності від 

стадії, надмірний біосинтез ММП пов’язують з ступенем диференціювання та 

глибиною інвазії пухлин, а також з поганим подальшим прогнозом й низьким 

рівнем виживаності хворих з різними онкологічними захворюваннями (Thiery et 

al., 2002). 

Як вже було згадано, протеїнази забезпечують ангіогенез шляхом 

поширення нових капілярів. Під час канцерогенезу порушуються регуляторні 

шляхи, які мають вплив на деградацію позаклітинного матриксу, окрім того, 

виникає патологічна експресія регуляторних білків, за рахунок чого, 

трансформовані клітини можуть пройти всі етапи метастазування (Affara et al., 

2009). ММР є чітко регульованою родиною ензимів, що мають здатні 

забезпечувати деградацію переважної більшості компонентів позаклітинного 

матриксу. Як вже згадувалося в огляді літератури, класифікація ММП базується 

на специфічності до субстрату. В залежності від структурно-функціональних 

особливостей та специфічності до субстрату ММП поділяють на декілька 

підкласів, серед яких, основними є колагенази широкого спектру дії (ММП-1 

(КФ 3.4.21; частина ферментів цього підпідкласу) та ММП-8 (КФ 3.4.24.80)), 
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желатинази (ММП-2), стромелізини (ММП-3 (КФ 3.4.24.17)) та ММП 

мембранного типу (Visse et al., 2003; Westermarck et al., 1999). 

Варто зазначити, що за нормальних фізіологічних умов активність ММП є 

низькою, але вона зростає під час відновлення та ремоделюванні в 

пошкоджених та/або тканинах з запаленням. ММП можуть утворюватися як 

розчинними, так і заякореними в клітинну мембрану, з широкою специфічністю 

до субстрату розщеплювати компоненти позаклітинного матриксу. ММП можна 

вважати одним з кращих кандидатів на роль пухлинних маркерів раку сечового 

міхура. 

Дані, наведені на рис. 3.13 свідчать про зростання в 1,6 разів активності 

матриксних металопротеїназ у плазмі крові пацієнтів хворих на РСМ I стадії у 

порівнянні з контрольною плазмою відносно здорових донорів. У пацієнтів з II 

та III стадіями РСМ кількість ММП збільшується в 2 та 1,88 рази відповідно. 

Стосовно плазми пацієнтів IV стадії РСМ активність ММП збільшилася лише в 

1,37 раз по відношенню до контрольної групи (Dmytryk et al., 2020a).  

 

  

Рис.3.13. Відносна протеолітична активність ММП в плазмі крові та тканинах 

пухлин при РСМ; M±m, n=10 для кожної з груп; 

*р<0,05 порівняно до значень в групі донорів  
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В тканинах пухлин було досліджено збільшення активності ММП, 

найбільше при стадії IV РСМ – майже в 3,5 разів, при стадії І, ІІ, ІІІ активність 

ММП була вищою в 1,47; 1,7; та в 2,46 разів. 

Отже, при РСМ досліджено збільшення як загальної протеолітичної 

активності, так і активності ММП та серинових протеїназ окремо (Dmytryk et 

al., 2020a). Збільшення активності протеїназ в кровообігу може свідчити про 

інвазію ММП в прилеглі та дистальні ділянки.  

 

3.3.2.Вміст ММП в плазмі крові та в тканинах пухлин при РСМ 

 

Окрім загальної протеолітичної активності ММП, нами було досліджено 

вміст окремих ММП в плазмі крові та в тканинах сечового міхура (Dmytryk et 

al., 2019).  

ММП-1 (Колагеназа -1) людини секретується у вигляді мажорного (52 

кДа) та мінорного глікозильованого (57 кДа) проензимів, розщеплення 

пропептидів утворює активні форми (42 кДа) та (47 кДа) відповідно (Bertini et 

al.,2012). Дев’ять амінокислотних залишків RWTNNFREY (183-191) в 

каталітичному домені разом з C-кінцевим гемопексиновим доменом є 

визначними для колагенолітичної активності, але додаткові структурні 

елементи в каталітичному домені також необхідні (Chung et al., 2000). 

Субстратом для ММП-1 є: колагени типу І, ІІ, ІІІ, VII, VIII, та X, агрекан, 

інгібітори серинових протеїназ, та α2-макроглобулін (укр. макроглобулін α2, 

α2М; англ. α2 macroglobulin, α2M). На відміну від інших ММП, ММП-1 не здатна 

розщеплювати компоненти базальної мембрани. Індукторами синтезу ММП-1 є 

фактори росту та цитокіни, дослідження останніх ми також проводили (Dmytryk 

et al., 2020b), результати описані в попередньому підрозділі.  
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Намо досліджено вміст ММП-1 в плазмі крові та в тканинах пухлин 

хворих на РСМ. В плазмі крові вміст ММП-1 був достовірно збільшеним в 1,21 

на стадії І РСМ, в 1,37 на стадії ІІ РСМ, 1,67 на стадії ІІІ РСМ, та в 2,07 на стадії 

IV РСМ порівняно з показниками в групі здорових донорів. Щодо вмісту ММП-

1 в тканинах пухлин ми отримали наступні результати: збільшення вмісту 

ММП-1 в тканинах пухлин для усіх стадій, порівняно з значеннями в здорових 

стінках сечового міхура (Рис.3.14.) Вміст ММП-1 був достовірно збільшеним 

при стадіях ІІІ (в 1,8 разів) та IV (2,3 рази) РСМ. 

 

  

Рис.3.14. Відносний вміст ММП-1 в плазмі крові та тканинах пухлин сечового міхура 

хворих на РСМ в залежності від стадії захворювання; M±m, n=10 для кожної з груп;  

*р<0,05 порівняно до значень в групі донорів  

 

ММП-2 (желатиназа А(72 кДа)) в своєму складі має три тандемні повтори 

58 залишків амінокислот довгих фібронектинових модулів типу ІІ в 

каталітичному домені. Желатинази розщеплюють компоненти базальної 

мембрани, тому саме вони вважаються найважливішими в процесах, які 
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потребують розриву базальних мембран, до таких процесів відносять інвазію 

пухлин та інфільтрацію Т-лімфоцитами (Aimes et al., 1995). 

Підвищений рівень ММП – 2 в плазмі крові досліджено при стадіях І, ІІ, 

ІІІ та IV в 1,3; 1,5; 1,9; та в 2,4 рази порівняно до значень в групі донорів. 

Достовірне збільшення майже в 2 рази вмісту ММП-2 в тканинах пухлин 

досліджено для IV стадії РСМ (Рис.3.15). При РСМ ІІІ стадії, вміст ММП-2 був 

недостовірно вищим в 1,7 разів порівняно з контрольними значеннями.  

 

  

Рис.3.15. Відносний вміст ММП-2 в плазмі крові та тканинах пухлин сечового міхура 

хворих на РСМ в залежності від стадії захворювання; M±m, n=10 для кожної з груп;  

*р<0,05 порівняно до значень в групі донорів  

 

ММП-3 (Стромелізин-1) може бути індуктором апоптозу або 

забезпечувати проліферцію, залежно від статусу диференціації клітини – мішені 

(Sternlicht et al., 2000). Окрім того, ММП-3 є перемикачем апоптозу, і може 

діяти як промоутер розвитку злоякісних пухлин (Thomasset et al., 1998). В 

нашому дослідженні, вміст ММП-3 в плазмі крові пацієнтів хворих на РСМ був 

вищим в 1,3 рази при І стадії, 1,2 рази при ІІ та ІІІ стадії в порівнянні з 

значеннями в групі здорових донорів. Щодо дослідження вмісту ММП-3 у 
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тканинах пухлин РСМ, - вміст був достовірно вищим в 1,4 та в 2,5 рази при ІІІ 

та IV стадіях захворювання в порівнянні з показниками контролю (Рис.3.16.). 

  

Рис.3.16. Відносний вміст ММП-3 в плазмі крові та тканинах пухлин сечового міхура 

хворих на РСМ в залежності від стадії захворювання; M±m, n=10 для кожної з груп;  

*р<0,05 порівняно до значень в групі донорів  

 

ММП-8 (колагеназа - 2), розщеплює колаген І типу, та багато інших 

компонентів позаклітинного матриксу та інших субстратів (Kapoor et al., 2016). 

ММП-8 секретується з поліморфоядерних нейтрофілів, а отже відіграє важливу 

роль в забезпеченні запалення (Sorsa et al., 2016), хоча й існують дані що ММП-

8 може бути супресором запалення (Cox et al., 2010). Хоча й в основному 

нейтрофіли (зміни котрих описані на початку розділу) вивільняють ММП-8, 

експресія ММП-8 відбувається й в ряді інших клітин. Функції ММП-8 при за 

різних умов відрізняються, тому не має чіткого заключення про роль ММП-8 

при онкологічних новоутворень та РСМ в тому числі. Молекулярний механізм 

при різних онкологічних захворювань в більшій мірі не з’ясований. 

Вміст ММП-8 в плазмі крові пацієнтів РСМ на ІІІ стадії був в 1,2 рази 

вищим аніж в групі здорових донорів. Щодо значень ММП-8 в тканинах 
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пухлин, нами було виявлено збільшення вмісту в 1,4 та в 2,4 рази при ІІІ та IV 

стадіях РСМ відповідно в порівнянні з контрольними значеннями (Рис.3.17.). 

  

Рис.3.17. Відносний вміст ММП-8 в плазмі крові та тканинах пухлин сечового міхура 

хворих на РСМ в залежності від стадії захворювання; M±m, n=10 для кожної з груп;  

*р<0,05 порівняно до значень в групі донорів 

 

ММП-9 (желатиназа Б, 92 кДа), подібно до інших протеїназ, синтезується 

у вигляді проензиму. У людей, синтезувати та секретувати ММП-9 можуть 

декілька типів клітин, серед яких нейтрофіли, макрофаги, фібробласти та 

клітини ендотелію (Vandooren et al., 2013). Для активування ММП-9 необхідне 

розщеплення проензиму іншимими протеїназами (Vandooren et al., 2013; 

Reinhard et al., 2015). Деякі протеїнази (наприклад ММП-3) також здатні 

розщеплювати неактивну про-ММП-9 з утворенням активної ММП-9 (82 кДа) 

за рахунох відщеплення N-кінцевого пропептидного регіону від про-ММП-9 

(Imai et al.,1995; Huang et al, 2018). ММП-9 здатна розщеплювати широкий 

спектр субстратів. 

Важливим субстратами ММП-9 є желатин, колаген та еластин, цей ензим 

також може розщеплювати багато субстратів позаклітинного матриксу (Farina et 
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al., 2014; Huang et al, 2018), більш того, деякі білки плазматичної мембрани 

також є мішенями ММП-9 (Fiore et al., 2002; Farina et al., 2014). 

В ході нашого дослідження визначено збільшення вмісту ММП-9 в плазмі 

крові в 1,5-2,0 рази у всіх пацієнтів порівняно до значень в групі донорів, щодо 

значень в тканинах пухлин, відмічене значне зростання вмісту ММП-9 при всіх 

стадіях РСМ, на стадії І РСМ в 2,85 разів, на стадії ІІ РСМ в 4,48 рази, на стадії 

ІІІ РСМ в 4,35 разів, та на стадії IV в 6,32 рази в порівнянні до контрольних 

значень. (Рис.3.18.). 

 

  

Рис.3.18. Відносний вміст ММП-9 в плазмі крові та тканинах пухлин сечового міхура 

хворих на РСМ в залежності від стадії захворювання; M±m, n=10 для кожної з груп;  

*р<0,05 порівняно до значень в групі донорів 

 

Окрім вмісту ММП, нами було досліджено також вміст інгібітору ММП – 

ТІМП-1. Вміст ТІМП -1 характеризувався високими значеннями для стадії ІІІ та 

IV РСМ. Вміст ТІМП – 1 в зразках пухлин РСМ був достовірно вищий в 1,7 

рази при ІІІ стадії та у 3 рази при IV стадії РСМ в порівнянні з контрольними 

значеннями (Рис.3.19.).  
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Рис.3.19. Відносний вміст ТІМП-1 в плазмі крові та тканинах пухлин сечового міхура 

хворих на РСМ в залежності від стадії захворювання; M±m, n=10 для кожної з груп;  

*р<0,05 порівняно до значень в групі донорів 

 

3.3.3. Активність та вміст плазміногену та тканинного активатора 

плазміногену в плазмі крові у пацієнтів з раком сечового міхура 

 

У деградації позаклітинного матриксу важлива роль належить й системі 

фібринолізу. Компоненти системи активації плазміногену виконують 

надзвичайно важливу роль у розвитку патологічних процесів. До таких 

компонентів належить плазміноген, два фізіологічних активатори плазміногену 

uPA та tPA та в меншій долі інші ензими включаючи калікреїн та фактор XII 

(КФ 3.4.21.38), а також клітинні рецептори та інгібітори. Розкладання фібрину 

на продукти його розщеплення відбувається за участі плазміну. Плазмін є 

представником родини серинових протеїназ, традиційно вважалося що ця 

протеїназа задіяна тільки для розщеплення фібринових згустків крові. Тим не 

менш, в додаток до участі у фібринолізі, плазмін розщеплює білки в ряді інших 

систем. Зимогеном плазміну є плазміноген.  
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Нами було досліджено відносний вміст tPA в плазмі крові хворих на РСМ 

(Табл. 3.8.). При стадії І захворювання, вміст tPA був вищим на 40% в 

порівнянні до значень в групі донорів. При стадії ІІ РСМ, вміст tPA був вищим 

на 67%, при стадії ІІІ на 72% та при стадії IV на 54% відносно до значень в 

плазмі крові здорових донорів (Dmytryk et al., 2020c). 

Таблиця 3.8. 

Відносний вміст tPA (%) в плазмі крові пацієнтів хворих на РСМ в 

залежності від стадії захворювання в порівнянні з значеннями в групі 

донорів; M±m, n=10 для кожної з груп; 

Група Вміст tPA (%)  

Донори 100±5 

Стадія І 140±7* 

Стадія ІІ 167±12* 

Стадія ІІІ 172±22* 

Стадія ІV 154±15* 

 * – р  0,05 у порівнянні з значеннями в групі донорів 

 

Як вже було зазначено, активація плазміногену каталізується 

фізіологічними активаторами останнього, а саме тканинним активатором 

плазміногену та урокіназним активатором плазміногену, які специфічно 

розщеплюють один активувальний зв'язок Arg561 – Val562 в одноланцюговій 

молекулі плазміногену, внаслідок цього розщеплення утворюється 

дволанцюгова молекула плазміну, у якій два фрагменти ланцюга плазміногену 

(новоутворені ланцюги плазміну) з'єднуються через два дисульфідні зв'язки. 



94 
 

Задля ефективного активування плазміногену за допомогою tPA, 

необхідне зв'язування з фібрином (сорбований на фібриновому згустку), тоді як 

uPA є фібринонезалежним і активує плазміноген у розчині або за умови 

зв'язування uPA з рецептором урокіназного активатора плазміногену (РуАП; 

англ. urokinase plasminogen activator receptor, uPAR) (англ. urokinase 

plasminogen activator receptor, uPAR) (Aisina et al., 2014). uPA біосинтезується у 

вигляді проформи, яка активується плазміном (у позаклітинному матриксі 

містяться слідові кількості), еластазою та катепсином В. В той же час він 

взаємодіє з анексином на клітинній мембрані пухлин, де забезпечує активацію 

плазміногену та сприяє інвазійним процесам (Mason et al., 2011). 

Окрім ендогенних (фізіологічних) активаторів плазміногену, існують 

також екзогенні активатори плазміногену, наприклад, стрептокіназа (СК) (КФ 

3.4.99.22). Стрептокіназа, яка секретується Streptococcus equisimilis, є 

активатором плазміногену непрямої дії, який здатний через утворення 

стрептокіназно-плазміногенного комплексу (СК-плазміноген) активувати інші 

молекули плазміногену протеолітичним способом, тобто через специфічне 

розщеплення активуючого зв'язку Arg561 – Val562 в одноланцюговій молекулі 

плазміногену. 

Водночас спорідненість СК до плазміну є вищою, ніж до плазміногену, 

тому плазмін витісняє плазміноген з СК-плазміногену й згодом СК-плазміноген 

повністю заміщуються СК-плазміном, який також здатний активувати 

плазміноген. Варто зазначити, що як СК-плазміноген, так і СК-плазмін є 

стійкими до α2-антиплазміну (Bock et al., 2010). Задля визначення активності 

плазміногену у плазмі, ми застосовували спектрофотометричний метод, який 

ґрунтувався на реєстрації зміни інтенсивності поглинання за довжини хвилі 405 

нм, що було обумовлено поступовим вивільненням р-нітроаніліну, внаслідок 

гідролізу СК-ПГ, СК-плазмін, та плазміном хромогенного субстрату S-2251. 
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Встановлено, що впродовж стадії І та стадії ІІ РСМ активність 

плазміногену збільшується майже у три рази у порівнянні з контрольною 

групою. Водночас на стадії ІІІ РСМ активність плазміногену майже у двічі 

зменшується щодо такої на стадії ІІ, але майже у півтора рази перевищує 

активність плазміногену у групі донорів. На стадії IV РСМ активність 

плазміногену дещо збільшилася щодо такої на стадії ІІІ, проте була у майже у 

півтора рази нижчою за активність плазміногену у плазмі крові пацієнтів на 

стадії ІІ РСМ, але перевищувала значення цього показника у групі донорів 

(таблиця 3.9.). 

 

Таблиця 3.9. 

Відносна активність плазміногену в плазмі крові пацієнтів хворих на 

РСМ в залежності від стадії захворювання в порівнянні з значеннями в 

групі донорів; M±m, n=10 для кожної з груп; 

Група Активність плазміногену (%) 

Донори 100±4 

Стадія І 261±27* 

Стадія ІІ 273±41* 

Стадія ІІІ 158±28* 

Стадія ІV 178±53* 

 * – р  0,05 у порівнянні з значеннями в групі донорів 

 

Водночас з визначенням активності плазміногену у плазмі крові пацієнтів, 

хворих на різні РСМ, визначали і його вміст, який показано у таблиці. 3.10. 
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Таблиця 3.10. 

Відносний вміст плазміногену в плазмі крові пацієнтів хворих на 

РСМ в залежності від стадії захворювання в порівнянні з значеннями в 

групі донорів; M±m, n=10 для кожної з груп; 

Група Вміст плазміногену (%) 

Донори 100±32 

Стадія І 246±58* 

Стадія ІІ 267±64* 

Стадія ІІІ 255±75* 

Стадія ІV 218±56 

* – р  0,05 у порівнянні з значеннями в групі донорів 

 

Величини вмісту та активності плазміногену у плазмі крові хворих на 

РСМ різних стадій були вищими за такі у групі донорів. Загалом на стадії І та 

стадії ІІ ці величини збільшувалися, а на стадії ІІІ зменшувалися щодо значень 

на попередніх стадіях, проте на стадії IV вміст плазміногену значно зменшився 

у порівнянні зі значенням цієї величини на стадії ІІІ, тоді як активність 

плазміногену дещо збільшилася.  

 

3.3.4. Параметри ключових інгібіторів протеїназ в плазмі крові 

хворих на рак сечового міхура 

 

Інгібування системи фібринолізу може відбуватися на рівні активації 

плазміногену специфічними інгібіторами активатора плазміногену, наприклад 
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PAI-1, а також на рівні плазміну, в основному за рахунок α2-антиплазміну. 

Система фібринолізу та система матриксних металопротеїназ можуть 

взаємодіяти між собою, співпрацювати при генерації протеолітичної активності 

(Blasi et al., 1993). Задля запобігання передчасного, надмірного, або небажаного 

протеолізу, активність плазміну повинна бути контрольованою. Два білка α2-

антиплазмін (α2А) та α2-макроглобулін (α2М) інактивують плазмін. 

Основним фізіологічним інгібітором плазміну в крові людини є α2А. 

α2А утворює незворотний комплекс з плазміном, пептидний зв'язок Arg376-

Met377 в реактивному центрі петлі є активним сайтом інгібітору (Abdul et al., 

2016). α2А є одноланцюговим глікопротеїном (67 кДа), в своєму складі містить 

464 амінокислотних залишки та 13% вуглеводів, синтезується в печінці та 

присутній в плазмі.  

В ході нашого дослідження визначено підвищення активності α2-

антиплазміну (Рис.3.20.). 

 

 

Рис. 3.20. Відносна активність α2-антиплазміну у плазмі крові хворих РСМ при різних 

стадіях захворювання; M±m, n=10 для кожної з груп; 

 * – р  0,05 у порівнянні з значеннями в групі здорових донорів;  
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В плазмі крові хворих на РСМ, досліджено що при стадії І РСМ, 

активність α2А була вищою на 65%, в той час як при другій стадії РСМ, 

активність була збільшена на 83%, при стадії ІІІ РСМ на 62%. При стадії IV 

РСМ, активність була такою ж як і в плазмі крові пацієнтів з стадією І РСМ.  

У випадку, коли α2-антиплазмін в надлишку, але плазмін надмірно 

утворюється, для інактивації залучається неспецифічний, але 

високоефективний інгібітор α2М. В механізмі такої інактивації залучене 

розчеплення α2М плазміном в регіоні приманки (Wyganowska-Świątkowska et al., 

2019). Внаслідок вищеописаного, відбуваються зміни конформації, які 

призводять до утворення комплексу плазмін-α2М, в такому комплексі активний 

сайт плазміну стерично екранований, чим знижується доступ плазміну до 

субстратів останнього (Abdul et al., 2016). Варто відзначити, що α2-

макроглобулін є універсальним інгібітором протеїназ, собою являє глікопротеїн 

молекулярною масою 725 кДА, складається з 4 однакових поліпептидних 

ланцюгів, до складу котрих входить характерна амінокислотна послідовність 

Arg681-Val-Gly-Phe-Tyr-Glu686, з пептидними зв’язками, що піддаються 

розщепленню різним типам протеїназ (Rehman et al., 2013). На відміну від 

механізму дії серпінів, α2М не піддає модифікації каталітичний сайт протеїназ, 

але ховає його від доступу до субстратів з великою молекулярною масою, при 

тому комплекс α2М-протеїназа може розщеплювати низькомолекулярні 

субстрати. α2М може захоплювати майже всі протеїнази всіх класів, але окрім 

такого вловлювання та “сховування” активного центру від субстратів, внаслідок 

розщеплення ділянки “приманки” відбуваються такі конформаційні зміни, 

внаслідок яких консервативний рецепторо-зв’язувальний COOH-кінець стає 

доступним, що сприяє α2М- протеїназному комплексу зв’язатися до кліренс-

рецепторів, і як наслідок, такий комплекс може бути виведений з кровотоку 

(Stefansson et al., 1996; Rehman et al., 2013). Хоча й інактивація плазміну α2М-ом 
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протікає значно повільніше, в порівнянні з такою в випадку з α2А, α2М 

відіграє важливу роль в інактивації плазміну, при насичені α2А останнього. 

α2М є важливим інформативним молекулярним показником характерним при 

злоякісних новоутвореннях. 

Нами було досліджено активність α2М у плазмі крові хворих РСМ при 

різних стадіях захворювання, встановлено значне, достовірно значиме 

збільшення активності α2М в плазмі крові пацієнтів з РСМ (Dmytryk et al., 

2020a). 

При стадії І РСМ активність α2М в плазмі крові пацієнтів бува збільшена 

майже в 3 рази, в порівнянні до такої в плазмі крові донорів. При стадії ІІ РСМ, 

активність α2М була вищою в 1,7 разів, при стадії ІІІ РСМ в 3,6 рази. На стадії 

IV РСМ, активність α2М була вищою в 1,4 рази в порівнянні з значеннями в 

плазмі крові здорових донорів такого ж віку (Рис. 3.21.).  

 

Рис. 3.21. Відносна активність α2-макроглобуліну у плазмі крові хворих РСМ при 

різних стадіях захворювання; M±m, n=10 для кожної з груп; 

 * – р  0,05 у порівнянні з значеннями в групі здорових донорів;  
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Незважаючи уваги на протипухлинні властивості PAI-1 при деяких типах 

злоякісних новоутворень, наприклад при раку підшлункової залози, як вже було 

описано в розділі огляд літератури, функції PAI-1 є комплексними, і на сьогодні 

вважається що PAI-1 може забезпечувати розвиток пухлин впливаючи на 

процеси клітинної міграції, інвазії та ангіогенезу. На сьогодні дослідження 

вказують що вміст PAI-1 корелює з поганим подальшим прогнозом при раку 

яєчників (Mashiko et al., 2015) молочної залози (Völker et al., 2018), шлунку 

(Herszényi et al., 2014) та інших злоякісних новоутвореннях. Різноманітні 

сигнальні молекули беруть участь в регуляції PAI-1, в тому числі фактори 

росту, цитокіни, гормони, та гіпоксія (Chen et al., 2017; Li et al., 2018).  

В ході наших досліджень, вміст PAI-1 збільшувався у плазмі крові хворих 

на РСМ порівняно до значень плазмі крові здорових донорів (Dmytryk et al., 

2020c). При стадії І РСМ, вміст PAI-1 був збільшений на 26% , при стадії ІІ РСМ 

на 33% при стадії ІІІ РСМ на 76% а при стадії IV РСМ на 78% відсотків в 

порівнянні до значень в плазмі крові здорових донорів (Рис. 3.22.).  

 

Рис.3.22. Відносний вміст PAI-1(%) в плазмі хворих на РСМ в залежності від стадії 

захворювання. M±m, n=10 для кожної з груп;  

*– p < 0,05 достовірно відносно значень контролю.  
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Білок гострої фази α1-інгібітор протеїназ (укр. α1-інгібітор протеїназ, 

α1ІП; англ. α1 - proteinase inhibitor, α1IP) – глікопротеїн, котрий синтезується в 

основному гепатоцитами та макрофагами. Представник родини серпінів, який 

відіграє центральну роль при контролі пошкодження (деградації) тканин, такий 

контроль забезпечується інгібуючим ефектом до нейтрофільної еластази (КФ 

3.4.21.37) та інших серинових протеїназ, включно з трипсином, хімотрипсином 

(КФ 3.4.21.1), катепсином G (КФ 3.4.21.20), плазміном, тромбіном, тканинним 

калікреїном (КФ 3.4.21.35), та активованим фактором X. (Carrell et al., 1982; El-

Akawi et al., 2013). В дослідженнях було продемонстровано, що багато типів 

трансформованих клітин при різних типах злоякісних новоутворень мають 

змогу до експресії та секреції α1IP (Higashiyama et al., 1992; El-Akawi et al., 2008; 

El-Akawi et al., 2013). Ряд досліджень вказують на зміни рівня α1IP в ряді 

захворювань, які супроводжуються запаленнями, а також при різних злоякісних 

захворюваннях, таких як гепатокарцинома (Hong et al., 1991), множинна 

мієлома, карцинома підшлункової залози (Trachte et al., 2002), простати, 

первинна карцинома легень (El-Akawi et al., 2008), карцинома шлунку (Solakidi 

et al., 2004), горла, раку молочних залоз та товстого кишечника (El-Akawi et al., 

2013). Нами було досліджено активність α1IP в плазмі крові пацієнтів з РСМ 

при різних стадіях (Dmytryk et al., 2020a). 

В ході нашого дослідження було встановлено збільшення вмісту α1IP в 

плазмі крові пацієнтів хворих на РСМ на І, IV стадією РСМ (Dmytryk et al., 

2020a). Активність при стадії І РСМ була вищою на 41%, при стадії IV на 23%, 

тоді коли, при стадії ІІ активність залишалася незмінною по відношенню до 

значень в плазмі крові здорових донорів, а при стадії ІІІ активність була 

зниженою (Dmytryk et al., 2020) (Рис. 3.23.).  
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Рис. 3.23. Відносна активність α1-інгібітору протеїназ в плазмі крові хворих на рак 

сечового міхура при різних стадіях захворювання; M±m, n=10 для кожної з груп; 

 * – р  0,05 у порівнянні з значеннями в групі здорових донорів;  

 

3.3.5. Дослідження характеристик фракції трипсиноподібних 

ензимів плазми крові у пацієнтів з раком сечового міхура 

 

Як вже відзначалось в попередньому підрозділі, під час розвитку 

злоякісних новоутворень в організмі відбувається активація ендогенного 

протеолізу (Wolf et al., 2007). З МОП виділяються метаболіти в прилеглі 

тканини та в кровоток, а в числі таких метаболітів великий перелік 

протеолітичних ензимів, котрі характеризуються токсичним впливом на білки і 

клітини організму. Активність таких ензимів, які синтезуються злоякісними 

пухлинами, в більшості випадків не піддаються контролю з боку ендогенних 

інгібіторів (Маслов та ін., 2014). За умов розвитку злоякісних новоутворень 

відбувається активація протеїназ трипсинового ряду (Франциянц та ін., 2013) 

При доброякісних новоутвореннях такого різкого збільшення протеолітичної 

активності не відбувається, так як в такому випадку клітини інкапсульовані та 
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не вступають до метаболічного конфлікту з навколишніми тканинами 

організму, щонайменше переродження в злоякісне новоутворення (Франциянц 

та ін., 2012).  

З метою з'ясування стану протеолітичної активності плазми крові у 

хворих на РСМ, окрім результатів досліджень описаних в попередніх 

підроздалах, ми дослідили якісний та кількісний склад фракції 

трипсиноподібних ензимів плазми крові пацієнтів з різними стадіями РСМ. 

Задля виділення та очищення фракції трипсиноподібних серинових протеаз та їх 

зимогенів, ми застосовували метод афінної хроматографії. Як біоспецифічний 

адсорбент застосовували синтетичний інгібітор пара-амінобензамідин (ліганд), 

іммобілізований на сефарозу (носій). Типову хроматограму фракції 

трипсиноподібних ензимів плазми крові у хворих на РСМ показано на рисунку 

3.24. 

 

Рис. 3.24. Типова хроматограма одержання фракції трипсиноподібних ферментів, що 

містяться в зразках плазми крові хворих на рак сечового міхура. Стрілкою вказаний момент 

початку елюції фракції трипсиноподібних ензимів з носія. Тут відбулася зміна буферу 10 мМ 

тріс-НСl, рН 8.0 на буфер 50 мМ гліцин- НСl, рН 3,0 + 1 М NaCl; 
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З метою порівняння загального вмісту трипсиноподібних ензимів у плазмі 

крові хворих на РСМ з таким у контрольної групи, а також задля встановлення 

спільних або відмінних значень цього показника у плазмі крові хворих на різні 

стадії РСМ, ми визначали вміст трипсиноподібних ензимів у виділених та 

очищених фракціях за методом Бредфорд. Було з'ясовано, що загальний вміст 

трипсиноподібних ензимів у плазмі крові хворих на першу стадію РСМ був 

майже у 9 разів вищим, ніж у контрольної групи (таблиця 3.11.). Водночас 

спостерігалося значні відмінності у значеннях цього показника за різних стадій 

РСМ, однак загальний вміст трипсиноподібних ензимів у плазмі крові хворих на 

РСМ завжди був вищим, ніж у контрольної групи. Більш того, ми виявили 

тенденцію до зниження цього показника з прогресуванням РСМ.  

 

Таблиця 3.11. 

Концентрація трипсиноподібних ферментів в плазмі крові пацієнтів 

хворих на рак сечового міхура (M±m, n=10). 

 

Група мг/мл 

Донори 0,44 ± 0,16 

Стадія І 4,03 ± 0,52* 

Стадія ІІ 3,65 ± 0,17* 

Стадія ІІІ 2,17 ± 0,67* 

Стадія ІV 1,64 ± 0,45* 

* – р  0,05 у порівнянні з групою здорових донорів 
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Виділені та очищені фракції було проаналізовано методом диск-

електрофорезу у поліакриламідному гелі з додаванням додецилсульфату 

натрію (ДСН) у двох варіантах, а саме з додаванням β-меркаптоетанолу (β-МЕ) 

та без додавання β-МЕ. Як відомо, β-МЕ відновлює (дисоціює) дисульфідні 

зв'язки у білках, тому ми застосовували цей денатурант (відновник), щоб 

дослідити електрофоретичне розділення трипсиноподібних ензимів, як у 

повністю денатурованому стані за присутності β-меркаптоетанолу, так і у 

частково денатурованому стані за відсутності відновника. За відсутності 

відновника, внутрішньо- та міжланцюгові дисульфідні зв’язки білків 

залишаються неушкодженими. У присутності лише ДСН внутрішньоланцюгові 

дисульфідні зв'язки одноланцюгових білків більш-менш зберігаються й 

можуть утримувати їх у компактних конфігураціях. Варто також зазначити, що 

за присутності ДСН і відсутності відновника олігомери можуть зберігати свою 

цілісність, тобто не розщеплюватися на субодиниці (Guide to Protein 

Purification, 2009). Електрофореграма може суттєво змінюватися при 

захворюваннях.  

В ході нашого дослідження в плазмі хворих на РСМ спостерігалися зміни 

білкового складу плазми крові в порівнянні з такими показниками в плазмі 

крові донорів (таблиця 3.12.). Таким чином, методом диск-електрофорезу у 

поліакриламідному гелі з ДСН, у відновлюючих умовах (за відсутності β-МЕ) 

встановлено, що фракції трипсиноподібних ензимів у плазмі крові, як у 

здорових людей, так і хворих на різні стадії РСМ розділилися на 5 смуг (зон), 

що відповідали таким значенням або діапазонам значень молекулярних мас: 20, 

28, 45-75, 95, 105-220 кДа, які по масі, згідно з літературними даними можуть 

відповідати одноланцюговій uPa (КФ 3.4.21.68,) (Higazi et al., 1995) або 

трипсину (КФ 3.4.21.4; 23,3 кДа) (Ren et al., 2020), нейтрофільній еластазі (КФ 
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3.4.21.37; 28 кДа) (Janoff et al., 1985) та плазміну (КФ 3.4.21.7; А-ланюг - 60 кДа, 

В-ланцюг - 25 кДа) та його деградованих форм та комплексів з інгібіторами.  

 

Таблиця 3.12. 

Відсоткове співвідношення (%) білків різної молекулярної маси у 

складі фракції трипсиноподібних ферментів плазми крові хворих на рак 

сечового міхура (Результати ПААГ). M±m, n=10 для кожної з груп; 

 Донори (%) Стадія І (%) 
Стадія ІІ 

(%) 

Стадія ІІІ 

(%) 

Стадія IV 

(%) 

Ковалентні комплекси 

плазміногену/плазміну, їх 

деградованих форм з 

інгібіторами, масою 105-

220 кДа 

73,20±3,15 18,82±0,69* 33,56±1,43* 26,22±1,20* 25,33±1,16* 

Плазміноген/плазмін, 

масою ~95 кДа 
5,17±0,20 4,84±0,15 2,26±0,63* 5,77±0,21 5,62±0,26 

Деградовані форми 

плазміногена/плазміна, 

масою 45-75 кДа 

16,66±0,71 68,7±2,61* 59,4±2,49* 65,99±2,24* 64,05±2,87* 

Еластаза, масою ~28 кДа 0 5,92±0,26* 2,77±0,11* 1,64±0,05* 4,31±0,17* 

Трипсин/одноланцюгова 

урокіназа, масою ~20 кДа 
0 1,73±0,05* 2,02±0,08* 0,4±0,01* 0,68±0,02* 

* – р  0,05 у порівнянні з групою здорових донорів 

 

Нами досліджено що, в плазмі донорів плазмін та плазміноген складають 

5,17%, а білки з більшою масою, швидше за все є ковалентними комлексами 

плазміну/плазміногену, а також їх деградованих форм з інгібіторами, їхня 

частка становить 73% фракції трипсиноподібних ензимів плазми крові.  
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В плазмі крові пацієнтів з РСМ відмічено значне зниження кількості 

важких ковалентних комплексів плазміногену/плазміну, а також їх 

деградованих форм з інгібіторами. При стадії І РСМ кількість таких комплексів 

зменшувалася в 3,8 рази, при стадії ІІ в 2,2 рази, при стадії ІІІ в 2,8 рази, та при 

стадії IV у 2,9 рази відносно значень в плазмі крові здорових донорів. При 

визначенні відносного вмісту плазміногену та плазміну в плазмі крові за 

допомогою хроматографії, що поділяє за розмірами, досліджено що вміст 

останніх суттєво не змінювався, окрім показників на стадії ІІ, де вміст був 

зменшений в 2,3 рази. В той же час визначено збільшення вмісту деградованих 

форм плазміногену та плазміну. У плазмі крові пацієнтів з І стадією РСМ вміст 

деградованих форм плазміну та плазміногену був вищим у 4 рази порівняно до 

значень в групі донорів, у 3,6 разів в плазмі крові пацієнтів з ІІ стадією РСМ, у 4 

рази у пацієнтів з ІІІ стадією РСМ, у 3,8 при стадії IV РСМ порівняно до 

значень в групі здорових донорів. Виявлено наявність у плазмі крові фракцій 

масою 28 кДа, що може бути еластазою, вміст якої не спостерігається в плазмі 

крові здорових донорів. 

В таблиці 3.13. наведені результати ПААГ диск-електрофорезу у 

відновлюючих умовах (у присутності β-МЕ). На електрофореграмі були 

присутні трипсиноподібні фракції з молекулярними масами від 19 до 135 кДа. 

Дані дослідження вказують на наявність стабільних ковалентно зв’язаних 

комплексів фрагментів проензимів з ефекторними молекулами (масою від 80-

135 кДа) в плазмі крові здорових донорів, тоді як в плазмі крові пацієнтів 

хворих на РСМ таких комплексів не виявлено. Також, в плазмі крові здорових 

донорів встановлено наявність фрагментів ензимів/проензимів з молекулярною 

масою 30-60 кДа їх частка становить 29,4%, тоді як в плазмі крові пацієнтів 

хворих на РСМ при стадії І, частка таких фрагментів становить всього 16,2% у 
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плазмі крові пацієнтів з стадією ІІ – 12,7%, стадією ІІІ- 21,9%, та у плазмі крові 

пацієнтів з стадією IV – 24,2%. 

 

Таблиця 3.13. 

Відсоткове співвідношення (%) білків різної молекулярної маси у 

складі фракції трипсиноподібних ферментів плазми крові хворих на рак 

сечового міхура (Результи ПААГ у відновлюючих умовах). M±m, n=10 для 

кожної з груп; 

 Донори  Стадія І (%) 
Стадія ІІ 

(%) 

Стадія ІІІ 

(%) 

Стадія IV 

(%) 

Стабільні ковалентні комплекси 

фрагментів проензимів з 

ефекторними молекулами, масою 

80-135 кДа 

13,02±0,56 0 0 0 0 

Важкий ланцюг плазміну, масою 

~68 кДа 
23,21±0,78 13,33±0,051* 4,63±0,16 9,34±0,4 10,38±0,39 

Фрагменти ензимів/проензимів, 

масою 30-60 кДа 
29,42±1,35 16,22±0,58* 12,7±0,5* 21,91±0,71 24,24±0,77 

Легкий ланцюг плазміну, масою 

~25 кДа 
11,51±0,35 4,42±0,16* 1,91±0,05* 6,68±0,28* 1,2±0,04* 

Трипсин/одноланцюгова 

урокіназа, масою~19 кДа 
3,72±0,11 8,92±0,42* 23,85±0,76* 17,64±0,38* 29,83±0,92* 

Фрагменти еластази, масою 8-13 

кДа 
0 57,12±1,72* 56,92±2,44* 44,45±1,71* 34,35±1,09* 

* – р  0,05 у порівнянні з групою здорових донорів 

 



109 
 

Також в плазмі крові здорових донорів було виявлено важкий (23,2%) та 

легкий (11,5%) ланцюги плазміну. Тоді як в плазмі крові хворих на РСМ 

визначені наступні часткові значення: при стадії І РСМ частка важкого ланцюга 

плазміну становила 13,3% при стадії ІІ частка важкого ланцюга плазміну 

становила 4,6% при стадії ІІІ РСМ – 9,3% та 10,3% при стадії IV. Частка, яка 

припадала на легкий ланцюг плазміну % складала: в плазмі крові здорових 

донорів – 11,5%, в пацієнтів з РСМ на стадії І – 4,4%, на стадії ІІ – 1,9, на стадії 

ІІІ – 6,7, та на стадії IV – 1,2% по відношенню до всіх інших визначених 

хроматографією в кожній досліджених груп. Відсоткове співвідношення 

трипсину/одноланцюгової урокінази до інших компонентів виділених та 

очищених на хроматографічній колонці було наступним: в плазмі крові 

здорових пацієнтів така частка складала всього 3,72%, тоді коли вже при РСМ 

на стадії І частка складала 8,92%, при стадії ІІ – 23,85, при стадії ІІІ – 17,64% та 

при стадії IV – 29,83%.  

Тобто, в ході аналізу даних отриманих за допомогою диск електрофорезу 

в умовах присутності β-МЕ, виявлено відсутність фракцій стабільних 

ковалентних комплексів проензимів з ефекторними молекулами у плазмі крові 

хворих на РСМ, натомість досліджено появу фрагментів еластази з 

молекулярною масою 8-13 кДа, частка таких фрагментів становила 57,1% при 

стадії І РСМ, 56,9 при стадії ІІ РСМ, 44,5 при стадії ІІІ РСМ, та 34,35 при стадії 

IV РСМ. А також досліджені зміни в масовій частці інших компонентів 

(важкого та легкого ланцюга плазміну, фрагментів ензимів/проензимів масою 

30-60 кДа, зміни в співвідношенні трипсину до інших компонентів наявних на 

електрофореграмі). 
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3.3.6. Характеристика пептидної складової молекул середньої 

маси в плазмі крові в також в тканині пухлин хворих на рак сечового 

міхура 

 

Оскільки ріст пухлин супроводжується розвитком ендогенної інтоксикації 

– кількісні та якісні характеристики МСМ можуть бути швидким кореляційним 

показником, що може характеризувати тяжкість фізіологічного стану 

онкохворих. Саме тому МСМ могли б розглядатися і якості індикатора 

біохімічного статусу та фізіологічно стану організму онкохворих. Нами було 

досліджено зміни МСМ в плазмі крові та в тканин пухлин хворих на РСМ при 

різних стадіях. Встановлено збільшення вмісту МСМ в плазмі крові пацієнтів 

порівняно до значень в плазмі донорів (рис.3.25).  

 

Рис. 3.25. Вміст пептидної складової молекул середньої маси в плазмі крові хворих на 

РСМ в залежності від стадії захворювання порівняно до значень в групі донорів; M±m, n=10 

для кожної з груп; 

*– p<0,05 порівняно до значень в групі донорів; 
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В ході досліджень показано що вміст МСМ в плазмі крові хворих на РСМ 

першої стадії був в 1,35 разів вищим аніж в групі здорових донорів. В плазмі 

крові пацієнтів з стадією ІІ та стадією ІІІ вміст МСМ був вищим у 2,16 та в 2,7 

разів відповідно. В плазмі крові пацієнтів з IV стадією РСМ відмічене 

достовірне збільшення МСМ в три рази в порівнянні до значень в плазмі 

здорових донорів. 

На наступному етапі ми визначили вміст МСМ в тканинах пухлин при 

РСМ на різних стадіях. Вміст МСМ в тканинах пухлин РСМ був вищий 

порівняно з контрольними значеннями (рис.3.26). В ході дослідження виявлено 

що вміст МСМ у пухлинах при стадії І РСМ був у 2,38 разів вищим відповідно 

до контрольних значень. 

 

 

Рис. 3.26. Вміст пептидної складової молекул середньої маси в гомогенізованих 

тканинах пухлин хворих на РСМ в залежності від стадії захворювання; M±m, n=10 для 

кожної з груп; 

*– p<0,05 порівняно до значень в групі донорів; 
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В тканинах пухлин пацієнтів на ІІ та ІІІ стадії захворювання вміст даного 

показника був вищим в 3,25 та в 3,84 рази, а при IV стадії в 3,63 рази. 

Зміни вмісту МСМ можуть бути інтегральним показником при порушенні 

метаболізму, та в першу чергу відображати патологічні зміни білкового обміну 

(Малахова та ін., 2000). 

Окрім дослідження кількісного вмісту, нами було проведено і якісний 

аналіз МСМ в плазмі крові та тканинах пухлин хворих на РСМ при різних 

стадіях. Визначення якісного складу МСМ проводили з використанням 

хроматографії, яка поділяє за розмірами на колонці з сефадексом G 15. На 

рис.3.27. зображено типову для кожної з досліджуваних груп хроматограму, 

різниця для кожної групи тільки в кількості та параметрах зображених піків. 

 

а        б 

Рис. 3.27. Типові хроматограми при хроматографічному розділенні білкової 

компоненти МСМ хворих на РСМ; а – типова хроматограма зразку фракції плазми крові; б – 

типова хроматограма зразку фракції в гомогенаті тканин пухлин; 

 

Для того, щоб охарактеризувати отримані хроматограми були зроблені 

обрахунки, та дані представлено в таблицях 3.14., та 3.15. Нами досліджено, що 

в плазмі крові пацієнтів з РСМ І та ІІ стадії загальна площа під піками 
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(максимумами хроматограми) була більшою в 1,54 та в 1,34 рази в порівнянні 

значень площі піків в плазмі крові здорових донорів. В плазмі крові хворих на 

РСМ стадії ІІІ та стадії IV загальна площа піків мала значення нижчі, аніж 

значення в плазмі крові групи здорових донорів. Але, окрім кількісної різниці 

піків, суттєві зміни спостерігалися й в якісних характеристиках (таблиця 3.14.). 

Таблиця 3.14. 

Характеристики якісного складу пептидної фракції молекул середньої 

маси в плазмі крові хворих на РСМ при різних стадіях; де Mr – 

молекулярна маса, S – площа, Sзаг – загальна площа.  

  # 1 2 3 4 5 6 7 8 Sзаг 

Донори 

n=10 

  
 

Mr (Да) 1113,2 958,5 697,3 662,3 443,6 386,5 ----- -----  

S (ум.од) 0,102 0,442 0,367 1,089 0,145 0,106 ----- ----- 2,25 

Стадія І 

n=10 

  
 

Mr (Да) 1124,5 963,8 678,5 625,9 383 ----- ----- -----  

S (ум.од) 0,616 0,944 0,704 1,149 0,052 ----- ----- ----- 3,46 

Стадія ІІ 

n=10 

  
 

Mr (Да) 862,6 744,8 585,1 550,4 349,7 ----- ----- ----- 

 

S (ум.од) 0,11 0,525 0,681 1,378 0,317 ----- ----- ----- 3,01 

Стадія ІІІ 

n=10 

  
 

Mr (Да) 1160,4 
1084,

9 
947,3 682,5 655,9 626,4 432,3 384,8  

S (ум.од) 0,084 0,082 0,487 0,266 0,25 0,624 0,046 0,095 1.93 

Стадія ІV 

n=10 

 
 

Mr (Да) 895,2 840,4 746,4 573,3 351,8 ----- ----- ----- 

 

S (ум.од) 0,102 0,183 0,266 1,09 0,14 ----- ----- ----- 1,78 

 

Окрім змін в плазмі крові, нами було досліджено зміни в тканинах пухлин 

при РСМ в залежності від стадії захворювання(таблиця 3.15).  

 

Таблиця 3.15. 
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Характеристики якісного складу пептидної фракції молекул середньої 

маси в тканині пухлин пацієнтів хворих на РСМ при різних стадіях; де Mr 

– молекулярна маса, S – площа, Sзаг – загальна площа.  

Група № піку 1 2 3 4 5 6 S
заг

 

Донори 

n=10 

Mr 
(Да)

 274 269,7 259,9 244,7 236,1 -----   

S 
(ум.од)

 0,008 0,014 0,04 0,005 0,015 ----- 0,082 

Стадія І 

n=10 

Mr 
(Да)

 271,79 0,26 0,24 0,21 ----- -----   

S 
(ум.од)

 0,021 0,065 0,031 0,003 ----- ----- 0,120 

Стадія ІІ 

n=10 

Mr 
(Да)

 1104,5 997,9 904,8 667,9 ----- -----   

S 
(ум.од)

 0,032 0,004 0,047 0,022 ----- ----- 0,105 

Стадія ІІІ 

n=10 

Mr 
(Да)

 512,8 273 267 243,5 237,2 227,4   

S 
(ум.од)

 0,022 0,019 0,005 0,032 0,005 0,006 0,089 

 

При досліджені були наступні зміни: площа максимумів хроматограми в 

зразках пухлин при стадії І РСМ була вищою в 1,46 рази порівняно до 

контрольних значень. Також досліджені зміни в якісному складі МСМ, 

результати вказані в таблиці – якісний склад фракцій МСМ в тканинах пухлин 

відрізняється від контрольних значень, а при ІІ та ІІІ стадії РСМ досліджені 

значні зміни в молекулярній масі 

Порушення на рівні клітин, тканин та органів на фоні розвитку 

патологічного процесу призводять як до кількісних, так і до якісних змін МСМ 

(Асташова та ін., 1998). І навпаки, довготривала стабільність якісного та 

кількісного складу МСМ за фізіологічних умов є важливою ланкою в таких 

довготривалих процесах, як регуляція циклів сну, циркадних ритмів, а також 

забезпечення імунного статусу.  
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РОЗДІЛ 4. УЗАГАЛЬНЕННЯ ОТРИМАНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ 

 

Рак сечового міхура є частим онкологічним захворювання, характерним 

переважно для чоловіків (Sanli et al., 2017; Antoni et al., 2017). Окрім 

недостатньої кількості лабораторних діагностичних методів, нез’ясованими є 

різні молекулярні механізми патогенезу РСМ, впливаючи на які можна було б 

моделювати поведінку розвитку РСМ, або запобігати захворюванню. За умов 

онкологічних захворювань відбувається порушення обміну речовин, що 

відображається на біохімічних показниках крові, що є досить раннім та 

чутливим критерієм при діагностиці різних патологічних станів. Серед 

досліджуваних показників досліджено значне збільшення вмісту креатиніну – 

більш ніж у 3 рази в плазмі крові пацієнтів з РСМ в порівнянні з показниками в 

групі здорових донорів такого ж віку. Також збільшувався рівень сечовини, при 

стадії ІІІ РСМ в 2,5 разів, але навіть на І стадії РСМ відбувалося збільшення в 

1,7 разів, що може бути характерною ранньою ознакою РСМ та інших 

онкологічних захворювань. Біохімічні показники крові – загальні маркери 

фізіологічного стану організму, і нажаль самостійно не можуть характеризувати 

РСМ, але є важливими маркерами порушення функціонального стану організму.  

Наразі запалення вважається однією з ознак злоякісних новоутворень 

(Singh et al., 2019). Нейтрофільні гранулоцити є маркерами запалення (Selders et 

al, 2017). На сьогодні відомо, що в мікрооточенні пухлин нейтрофіли 

виживають довше (біля 5 днів) аніж вважалося раніше (Pillay et al, 2010). Нами 

досліджено зміни вмісту нейтрофілів та інших прозапальних цитокінів. 

Відмечене збільшення рівня нейтрофілів (%) при всіх стадіях РСМ, на 21,2 при 

стадії І РСМ, на 41% при стадії ІІ РСМ, на 52% на стадії ІІІ РСМ, на 62,4% на 

стадії IV РСМ в порівнянні до значень в плазмі крові здорових донорів такого ж 
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віку. Ми дослідили вміст прозапальних та протзапальних цитокінів в плазмі 

крові. Рівень прозапального цитокіну IL-1 був суттєво збільшений в плазмі 

крові пацієнтів хворих на РСМ в 1,42 рази при стадії І РСМ, 1,73 рази при стадії 

ІІ РСМ, 1,83 рази при стадії ІІІ РСМ та в 1,54 рази при стадії IV РСМ. Проте в 

наший дослідженнях рівень IFN-γ достовірно не змінювався при стадії І, ІІ, ІІІ, 

але при стадії IV РСМ був знижений в 1,39 разів. Вміст прозапального цитокіну 

TNF-a був збільшений в плазмі крові при усіх стадіях РСМ, а саме в 1,32 рази 

при стадії І РСМ, 1,45 рази при стадії ІІ РСМ, 1,35 рази при стадії ІІІ РСМ, 1,42 

рази при стадії IV РСМ. Вміст цитокіну IL-12 був збільшений в 1,87 разів при 

стадії ІІІ РСМ. Теж стосується прозапального цитокіну IL-6, вміст якого був 

збільшений в 1,62 рази при стадії ІІІ РСМ. Вміст протизапального цитокіну IL-4 

був збільшений при стадії ІІІ в 1,41 рази, та при стадії IV в 1,59 разів, схожі 

зміни були щодо вмісту IL-10 – збільшення в 1,27 рази при стадії ІІІ РСМ та в 

1,6 разів при стадії IV РСМ. Нами було визначено вміст фактору росту судин 

VEGF в плазмі крові хворих на РСМ, відмічене достовірне збільшення вмісту – 

у 2,23 рази при стадії І РСМ, в 2,36 рази при стадії ІІ РСМ, в 2,53 рази при стадії 

ІІІ РСМ та в 3,25 рази при стадії IV РСМ.  

В процесах росту та розвитку, в тому числі інвазії в локальні прилеглі та 

дистальні лімфовузли, а також при метастазуванні в інші тканин, 

найважливішими гравцями є компоненти системи протеолізу. Нами було 

досліджені зміни в системі протеолізу. Протеїнази, до прикладу, не тільки 

пошкоджують базальну мембрану та позаклітинний матрикс, але й можуть 

регулювати синтез сигнальних молекул при запаленні, а також забезпечувати 

утворення інших протеїназ з про-ензимів. Найважливіша роль при розвитку 

злоякісних новоутворень відводиться сериновим протеазам та ММП. Нами було 

досліджено загальну протеолітичну активність, активність ММП та серинових 

протеїназ. Ми дослідили збільшення загальної протеолітичної активності в 
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плазмі крові в 1,29 рази при I стадії РСМ, в 1,44 та 2 рази при IV та III стадії 

відповідно, порівняно до значень в плазмі здорових донорів. Окрім того, 

показано на значне зростання загальної активності ММП плазмі крові окремо 

(найбільше при стадії ІІ в 2 рази та стадії ІІІ в 1,88 рази), та загальної 

активності серинових протеїназ (найбільше для ІІІ стадії в 2,5 рази). В 

тканинах пухлин протеолітична активність зростала виражено, з найбільши 

значенням при стадії ІІІ та IV РСМ (в 4,94 та в 5,24 рази) порівняно до 

контрольних значень. Щодо активності матриксних металопротеїназ, в плазмі 

крові найбільші зміни були характерні при ІІ стадії РСМ, тоді коли в тканинах 

пухлин досліджено суттєве збільшення активності матриксних 

металопротеїназ, найхарактерніші зміни відбувалися при стадії IV РСМ. 

Активність матриксних металопротеїназ (ММП) зростала в 1,47 при стадії І 

РСМ, в 1,7 при стадії ІІ РСМ, в 2,46 при стадії ІІІ РСМ та майже в 3,5 разів при 

стадії IV РСМ. В активності серинових протеїназ найхарактерніші зміни 

відбувалися на ІІІ стадії РСМ - в 2,11 рази. Окрім активності ММП, нами було 

досліджено й вміст ММП-1, ММП-2, ММП-3, ММП-8, ММП-9 та ТІМП-1 як в 

плазмі крові так і в тканинах пухлин РСМ. В ході дослідження виявлено 

зростання вмісту ММП в кровотоці, для деяких ММП-1, ММП-2, ММП- 9 

значення на термінальних стадіях РСМ перевищували в 2 рази відносно 

показників в крові донорів. В тканинах пухлин відмічене значне зростання 

вмісту ММП, в основному ММП-9 – більш ніж в 6 разів на термінальній стадії 

РСМ в порівнянні до значень контролю.  

Окрім визначення вмісту ММП, методом хроматографії виділено та 

очищено фракцію трипсиноподібних ензимів в плазмі крові пацієнтів хворих 

на РСМ. Нами показано, що вміст трипсиноподібних ензимів у плазмі крові 

хворих на стадію І РСМ був майже у 9 разів збільшенний відносно таких 

показників в групі донорів, цікаво, що при інших стадіях цей показник 
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знижувався відносно стадії І, але був вищим аніж у групі донорів. Методом 

диск-електрофорезу очищених ферментів з’ясовано, що фракції 

трипсиноподібних ферментів у плазмі крові хворих на РСМ та здорових 

донорів розділилися на 5 смуг (20-220 кДа), які відповідають трипсину, 

нейтрофільній еластазі, плазміну та деградованим формам плазміну в 

комплексі з ефекторними молекулами.  

Показано збільшення вмісту деградованих форм плазміногену і 

плазміну. У пацієнтів з І, ІІІ стадією РСМ вміст деградованих форм 

плазміногену та плазміну вищий у 4 рази, при ІІ стадії в 3,6 разів, у 3,8 при 

стадії IV РСМ у порівнянні з нормою. Що цікаво, аналіз нашого дослідження 

показав наявність в плазмі крові фракцій з молекулярною масою 28 кДа, що 

відповідає молекулярній масі еластази, в плазмі крові здорових донорів таких 

відмінностей не спостерігали. Проведений електрофоретичний аналіз 

очищених трипсиноподібних ензимів в відновлюючих умовах, показано 

присутність фракцій з молекулярнами масами від 19 до 135 кДа. В плазмі крові 

донорів наявні стабільні ковалентно зв’язані комплекси фрагментів проензимів 

з ефекторними молекулами, тоді як для плазми крові хворих на РСМ наявність 

такиих комплексів не була характерною. Встановлено наявність фрагментів 

ензимів/проензимів молекулярною масою 30-60 кДа, в плазмі донорів частка 

таких фрагментів становить 29,4%, тоді як в хворих на РСМ при І стадії – 

всього 16,2%, при стаідї ІІ РСМ - 12,7%, при стадії ІІІ РСМ - 21,9%, при стадії 

IV РСМ - 24,2%. З поміж інших компонентів в плазмі крові донорів, частка 

котра припадає на важкий ланцюг плазміну становила 23,2%, тоді, а при стадії І 

РСМ всього 13,3%, при стадії ІІ – 4,6%, при стадії ІІІ – 9,3, при стадії IV – 

10,3%. Щодо легкого ланцюга плазміну, його частка, з поміж інших 

трипсиноподібних фракцій, складала 11,5% в плазмі здорових донорів, при 

стадії І РСМ – 4,4%, при стадії ІІ РСМ- 1,9%, при стадії ІІІ РСМ – 6,7, при стадії 
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IV – 1,2%. Характерним є відсутність стабільних ковалентних комплексів 

проензимів з ефекторними молекулами у хворих на РСМ, порівняно з плазмою 

донорів, натомість поява фрагментів еластази з молекулярною масою 8-13 кДа, 

частка фрагментів еластази, з поміж інших, становила 57,1% при стадії І РСМ, 

56,9 при стадії ІІ РСМ, 44,5% на стадії ІІІ РСМ, та 34,35 при стадії IV РСМ.  

В роботі досліджено зміни вмісту активатора плазміногену, кількості та 

потенційної активності плазміногену, а також основних інгібіторів протеїназ в 

плазмі крові.  

Досліджено збільшення вмісту молекул середньої маси в плазмі крові 

(найбільше в 3 рази при стадії IV РСМ), та в тканинах пухлин (найбільше при 

стадії ІІІ РСМ – в 3,84 разів). При дослідженні якісних відмінностей вмісту 

молекул середньої маси методом хроматографії, встановлено зміни наступного 

характеру: загальна площа під максимумами хроматографії при стадії І та ІІ 

РСМ була в 1,54 та в 1,34 рази більшою порівняно до значень в крові донорів, 

тоді коли при стадії ІІІ та IV, цей показник мав нижчі значення, аніж в плазмі 

крові донорів. Але найцікавіше, що змінювалася кількість хроматографічних 

піків, і їх максимуми відрізнялися поміж групами. Молекули середньої маси 

могли б розглядатися як індикатор фізіологічного стані крові онкохворих.  

Отже, нами з’ясовано зміну в показниках протеолітичної системи, а також 

систем, які мають в плив на протеоліз. Дослідженні суттєві відхилення в 

показниках крові, що може слугувати характерним маркером захворювання, а 

також суттєві показники в тканинах пухлин, що значно розширює існуючі дані 

при онкологічних захворюваннях та характеризує РСМ. Досліджені характерні 

зміни можуть бути важливими при розробці лікарських засобів, адже в зв’язку з 

важливою роллю протеолізу при розвитку РСМ, компоненти протеолізу можуть 

бути мішенями для лікарських засобів.  
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ВИСНОВКИ 

Результати, отримані в дисертаційній роботі, доповнюють існуючі 

погляди на роль окремих компонентів системи протеолізу та функціонально 

пов’язаних з нею систем в процесах розвитку раку сечового міхура. Досліджено 

зміни вмісту та розподілу досліджуваних компонентів від стадії розвитку 

захворювання. Запропоновано перспективний напрям подальших досліджень 

онкологічних захворювань на основі визначення вмісту та розподілу 

деградованих форм ферментів та продуктів протеолітичної деградації білків.  

1. Вперше охарактеризовано фракцію трипсиноподібних ензимів у плазмі 

крові хворих на рак сечового міхура та їх кількісний перерозподіл залежно від 

стадії захворювання. Вперше виявлено значний якісний перерозподіл фракції 

трипсиноподібних ферментів у хворих на рак сечового міхура в залежності від 

стадії. Вперше показано появу у хворих значних кількостей деградованих 

форм/фрагментів трипсиноподібних ферментів та певних ензимів в кровотоці, 

що не характерні для фізіологічного стану (еластаза, трипсин).  

2. Виявлено зростання загальної протеолітичної активності, активності 

серинових протеїназ та матриксних металопротеїназ в плазмі крові та в 

тканинах пухлин у хворих на рак сечового міхура. Показано, що на 

термінальній стадії захворювання в пухлинах сечового міхура відбувається 

зростання загальної протеолітичної активності більш ніж в 5 разів.  

3. Досліджено вміст та потенційну активність плазміногену, рівень 

тканинного активатора плазміногену, вміст ключових інгібіторів в плазмі крові 

хворих на рак сечового міхура. Встановлено зростання вмісту та потенційної 

активності плазміногену, найбільш виражене на ІІ стадії РСМ. Натомість 
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зростання рівня тканинного активатора також найбільш виражене при стадії ІІІ 

раку сечового міхура.  

4. Вперше отримано та охарактеризовано пептидну фракцію молекул 

середньої маси в плазмі крові та тканині пухлин хворих на рак сечового міхура. 

Встановлено суттєві зміни як в кількісному так і якісному складі цієї фракції 

залежно від стадії захворювання.  

5. Встановлено зміни показників загального клінічного аналізу крові, 

системи гемостазу та біохімічних показників функціонально пов’язаних з 

протеолітичною системою. Показано збільшення вмісту прозапальних цитокінів 

IL-1β (найблільше на стадії ІІІ у 1,83 рази), IL-6 (найбільше на стадії IV у 1,62 

рази), IL-12β в 1,87 разів та протизапальних цитокінів IL-10 (найбільше при 

стадії IV в 1,6 разів) та IL-4 (найбільше в 1,59 разів на стадії IV). 
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