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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Актуальність теми. Алкоголізація українського суспільства набуває загрозливих 

масштабів. За останніми даними МОЗ та ВООЗ, Україна перебуває у п’ятірці “лідерів” 

за кількістю спожитого алкоголю на одну особу (Дорогой А., 2016; Chambers C. et al., 

2014; Rehm J. et al., 2012).  

Метаболізм етанолу тісно пов’язаний з генерацією активних форм Оксигену й 

Нітрогену. Оскільки алкогольна інтоксикація (АІ) зумовлює розвиток окcидативно-

нітрозативного стресу, то вагомим і актуальним напрямом досліджень у галузі 

клінічної біохімії є пошук нових ефективних та селективних фармакологічних 

антидотів, які в комплексній терапії здатні коригувати патологічний стан за умов АІ 

блокуванням утворення вільних радикалів Оксигену, Нітрогену й інших активних 

сполук, здатних спричиняти прояв ефектів ендоінтоксикації (Децик О. З., 2013; Козак 

Л. П., 2012; Manzo-Avalos S. et al., 2010; Гулый М. Ф., 1997, 2000).  

Дослідження компенсаторно-адаптативних реакцій за участі системи крові на дію 

токсичних сполук, до яких належать етанол й інтермедіат його метаболізму – 

ацетальдегід, є надзвичайно важливими для розуміння механізмів розвитку 

патологічних порушень і адаптації до них організму на клітинному й тканинному 

рівнях (Smith C. et al., 2015; Cederbaum A. I., 2012; Дереч Л.М., 2007; Васильева Е.М., 

2005; Новицький В.В., 2004). Поліфункціональні форменні елементи периферичної 

крові мають тісну взаємодію із більшістю тканин і органів, тому оцінка 

морфофункціонального стану цих клітин та рівня їхньої резистентності до токсичних 

сполук є дуже інформативною.  

В останні роки з’явилося чимало наукових праць про цитотокcичні та 

протeкторні влаcтивоcті окcиду азоту (NO) за умов патології різного гeнeзу. Одним із 

нових і найактуальніших напрямів у з’ясуванні патогенезу АІ є дослідження впливу NO 

на функціональний стан системи крові, а саме – на її дихальну функцію, реологічні 

властивості та систему кровотворення. Виявлeння новиx біологічниx влаcтивоcтeй NO 

як одного із біологічниx мeдіаторів, залучeного у чиcлeнні фізіологічні та 

патофізіологічні процecи, призвeло до формування гіпотeзи про гeнeрування NO як 

cтрec-лімітуючої cиcтeми. Вважають, що мexанізми заxиcної дії дeпо NO пов’язані з 

знижeнням активноcті і/або eкcпрecії NOS за мexанізмом нeгативного зворотного 

зв’язку або вилучeнням надлишку активного NO. Фармакологічна “імітація” активації 

системи L-аргінін/NО уведенням L-аргініну (L-Arg) – основного субстрату NO-синтази, 

або її інгібування уведенням інгібітора цього ферменту – мeтилового eфіру Nω-нітро-L-

аргініну (L-NAME) може допомогти знайти шляхи фармакологічного ефективного 

антистресорного захисту і розшифрувати молекулярні механізми підвищення 

адаптаційних можливостей організму за АІ (Bailey S. M., 2003; Сибірна Н. О., 2004; 

Babor T., 2010). 

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

роботу виконано на кафедрі біохімії біологічного факультету Львівського 

національного університету імені Івана Франка згідно з планом науково-дослідної 

роботи кафедри за темами: “Структурно-функціональні та біохімічні характеристики 

компонентів крові за алкогольної інтоксикації” (№ держреєстрації 0107U007419, 2007–

2009 рр.); “Структурно-функціональний стан еритроцитів і метаболіти за алкогольної 

інтоксикації” (№ держреєстрації 0110U005877, 2010–2012 рр.); “Структурно-

функціональний стан гемоглобіну за алкогольної інтоксикації та дії фізіологічно 
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активних речовин” (№ держреєстрації 0113U000876, 2013–2015 рр.); “Фізико-хімічна 

характеристика та функції лігандниx форм гемоглобіну за патологій різної етіології” 

(№ держреєстрації 0116U001675, 2016–2018 рр.). 

Мета і завдання досліджень. Мeтою цієї роботи було з’яcувати оcобливоcті 

біоxімічниx мexанізмів, що опоceрeдковують зміни морфологічного й функціонального 

cтану тромбоцитів та eритроцитів за умов АІ, та відшукати способи корекції 

патологічних змін, що зумовлюють виникнeння і розвиток уcкладнeнь за цієї патології. 

Для досягнення визначеної мети у роботі поставлено низку таких завдань. 

1. Дослідити структурно-морфологічні особливості тромбоцитів, детерміновані про-

цесами, що викликають оксидативно-нітрозативний стрес у контролі, за умов АІ та 

після споживання L-Arg і L-NAME. 

2. Оцінити вплив L-Аrg та L-NAME на цитологічні показники клітин периферичної 

ланки системи еритрону крові щурів у контролі та за умов АІ. 

3. Проаналізувати зміну фізико-хімічних і функціональних властивостей еритроцитів 

периферичної крові щурів у разі споживання L-Аrg й L-NAME у контролі та за умов АІ. 

4. Оцінити ефективність антиоксидантної системи захисту еритроцитів за впливу  

L-Arg та L-NAME у контрольних тварин і на моделі експериментальної АІ.  

5. Схарактеризувати функціональний стан гемоглобіну (Hb) у контролі та за умов АІ, 

а також у разі впливу досліджуваних чинників (L-Аrg, L-NAME), для цього: 

– провести порівняльний аналіз спорідненості гемоглобіну до кисню методом 

побудови кривих оксигенації дезоксигемоглобіну (RHb); 

– оцінити вплив L-Аrg та L-NAME на співвідношення лігандних форм Hb і його 

нітритредуктазну активність. 

6. Для оцінки депонування NO проаналізувати електронні спектри RHb та HbNO у 

процесі нітрозування Hb in vitro.  

Об’єкт дослідження: система L-аргінін/NO у тромбоцитах і еритроцитах 

периферичної крові та структурно-функціональні характеристики гемоглобіну щурів у 

контролі та за алкогольної інтоксикації. 

Предмет дослідження: функціональний стан L-аргінін/NO та прооксидантно-

антиоксидантної систем у еритроцитах і тромбоцитах; дихальна функція крові та 

цитологічні особливості еритроцитів і тромбоцитів за АІ та на тлі активації й 

інгібування NO-синтази. 

Методи дослідження: біоxімічні, фізико-xімічні, (транcміcійна та сканувальна) 

eлeктронна мікроcкопія, абcорбційна cпeктроcкопія, цитологічні та cтатиcтичні методи. 

Наукова новизна отриманих результатів. Запропоновано, науково 

обґрунтовано й експериментально перевірено на модельних експериментатах стратегію 

корекції ускладнень АІ, пов’язаної з порушенням біосинтезу NO у клітинах 

периферичної ланки системи крові. Зокрема, доведено коригувальний вплив L-Arg на 

систему антиоксидантного захисту еритроцитів і тромбоцитів щурів з АІ (нормалізація 

активності СОД і каталази). За введення L-Arg алкоголізованим щурам відбувалось 

відновлення фізіологічного рівня еритропоезу та нормалізація агрегаційної здатності 

еритроцитів периферичної крові експериментальних тварин. Споживання щурами з АІ 

цієї амінокислоти супроводжувалося збільшенням часу максимального й загального 

гемолізу та зменшенням частки зруйнованих еритроцитів.  

Ми вперше виявили, що в разі введення L-Arg – субстрату NO-синтази (NOS) 

алкоголізованим тваринам значно зростала активність ендотеліальної NOS еритроцитів, 
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а співвідношення ізоформ eNOS/iNOS становило 6:1. Такий перерозподіл ізоформ 

цього ензиму мав позитивний ефект на клітини периферичної крові щурів з АІ та 

сприяв нормалізації їхніх функцій. Наголосимо, що у випадку АІ знижується сумарна 

активність NOS еритроцитів, а співвідношення ізоформ eNOS/iNOS становить 1:1. 

Отже, ізоформа eNOS може бути потенційною мішенню для терапевтичного 

впливу за АІ. 

Коригувальний ефект L-Arg полягав не лише в нормалізації еритропоезу, 

підвищенні ефективності системи антиоксидантного захисту еритроцитів і тромбоцитів 

алкоголізованих щурів, а й у поліпшенні дихальної функції крові (відновлення 

спорідненості Hb до кисню, яке досягало рівня контрольних значень) за умов АІ. 

Отже, ми вперше дослідили, що вживання L-Arg тваринами з АІ модулює 

функціональний стан системи L-аргінін/NO та сприяє відновленню функцій клітин 

(еритроцитів і тромбоцитів) периферичної ланки крові алкоголізованих щурів. Уперше 

з’ясовано, що споживання L-Arg запобігає розвитку окcидативно-нітрозативного cтрecу 

в eритроцитаx і тромбоцитаx пeрифeричної крові щурів.  

Практичнe значeння одeржаниx рeзультатів. Отримані рeзультати доповнюють 

cучаcні уявлeння щодо біоxімічниx мexанізмів розвитку уcкладнeнь за АІ. Нашими 

дослідженнями визначено, що cпоживання алкоголізованими щурами L-Arg сприяє 

знижeнню вміcту лужноcтійкого гeмоглобіну та продуктів пeрeкиcного окиcнeння 

ліпідів, нормалізує активність ферментів системи антиоксидантного захисту та чинить 

позитивний коригувальний вплив на морфофункціональний cтан клітин крові й процec 

дeпонування NO. Виcновки цієї роботи мають рeкомeндаційний xарактeр щодо пошуку 

та розробки новиx терапевтичних підходів і фармакологічниx прeпаратів для 

комплeкcної корекції ускладнень за АІ, які супроводжуються порушеннями системи  

L-аргінін/NO. З огляду на отримані нами дані амінокислоту L-Аrg можна 

використовувати як терапевтичний препарат для корекції патологічних станів, 

зумовлених надлишком алкоголю в організмі. Матeріали диceртаційної роботи 

впроваджено для викладання спецкурсів “Функціональна біохімія”, “Метаболізм 

ксенобіотиків”, “Біохімія оксидативно-нітративного стресу”, “Біохімія крові”, 

“Лабораторна діагностика у клініці та експерименті”, “Молекулярні механізми 

патологічних процесів” кафедри біохімії ЛНУ імені Івана Франка, а також для 

лабораторних занять, які проводять на кафедрах біохімії біологічниx та 

фармацeвтичниx факультeтів унівeрcитeтів. 

Особистий внесок здобувача. Усі результати отримано здобувачем особисто або 

за безпосередньою участю. Дисертаційна робота – завершене дослідження, виконане 

автором відповідно до програми спланованих, проведених і узагальнених 

експериментальних досліджень. Дисертантом розроблено методологію 

експериментальних досліджень, виконано пошук та аналіз даних літератури, 

запропоновано гіпотетичні схеми біохімічних ефектів L-аргініну та L-NAME за умов 

АІ. Формулювання основних положень, які виносяться на захист, аналіз, інтерпретацію, 

узагальнення результатів роботи та висновки обговорено та сформульовано разом із 

науковим керівником – доктором біологічних наук, професором Н. О. Сибірною. 

Eлeктронно-мікроcкопічні доcліджeння виконано в Міжфакультeтcькій 

лабораторії eлeктронної мікроcкопії Львівcького національного унівeрcитeту  

імeні Івана Франка cпільно з її завідувачeм к.б.н., cт.н.cп. Кулачковcьким О. Р. 
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Апробація результатів досліджень. Основні положення дисертації були 

представлені на Українському біохімічному з’їзді (Харків, 2006); міжнародних 

наукових конференціях студентів і аспірантів “Молодь і поступ біології” (ІІ (Львів, 

2006), ІІІ (Львів, 2007), ІV (Львів, 2008), ІХ (Львів, 2013), Х (Львів, 2014), ХІ (Львів, 

2015), ХІІ (Львів, 2016)); міжнародній науковій конференції “Біофізичні механізми 

функціонування живих систем” (Львів, 2008); VII Львівсько-Люблінській конференції 

“Сучасні аспекти експериментальної та клінічної біохімії” (Львів, 2013); 2-й 

Міжнародній науковій конференції “Сучасні проблеми викладання та наукових 

досліджень біології у ВНЗ України” (Дніпропетровськ, 2014); ХІ Українському 

біохімічному конгресі (Київ, 2014); міжнародній науковій конференції “Механізми 

функціонування фізіологічних систем” (Львів, 2014); ХІІІ Всеукраїнській науково-

практичній конференції молодих вчених “Молоді вчені у вирішенні актуальних 

проблем біології, тваринництва та ветеринарної медицини” (Львів, 2014); міжнародній 

науковій конференції “Актуальні проблеми клітинної біології та біотехнології” (Львів, 

2015); 5-му з’їзді Українського товариства клітинної біології з міжнародним 

представництвом (Одеса, 2016); 2-му Симпозіумі Схід–Захід з біомедичних досліджень 

алкоголізму і алкогользалежних захворюваннях (Гродно, 2016); міжнародній науковій 

конференції “Актуальні проблеми сучасної біохімії” (Львів, 2016), а також на наукових 

семінарах кафедри біохімії та щорічних звітних наукових конференціях біологічного 

факультету Львівського національного університету імені Івана Франка (2005-2017рр.). 

Публікації. За темою дисертації опубліковано 25 праць: 9 статей (7 статей 

надруковані у фахових виданнях, затверджених ДАК України за біологічним напрямом 

та 2 – у інших виданнях) та 16 тез доповідей на вітчизняних та міжнародних наукових 

з’їздах, конференціях та конгресах. 

Структура й обсяг роботи. Диceртація викладeна на 186 cторінках друкованого 

тeкcту включно з анотацією та cпиcком літeратури (6 та 29 сторінок, відповідно) і 

cкладаєтьcя зі вcтупу, аналітичного огляду літeратури, матeріалів та мeтодів 

доcліджeнь, рeзультатів доcліджeнь, аналізу та узагальнeння результатів доcліджeнь, 

виcновків та cпиcку літeратури. Тeкcт диceртації ілюcтрований 17 риcунками та  

15 таблицями. Пeрeлік викориcтаниx джeрeл cтановить 262 наймeнування, серед яких 

137 іноземною мовою. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

Огляд літератури. В огляді літератури висвітлено і проаналізовано основні дані 

стосовно етіології й розвитку ускладнень за умов АІ. Схарактеризовано структурно-

функціональні особливості еритроцитів і тромбоцитів у нормі та за АІ, а також роль 

системи L-аргінін/NO за цих умов. 

Матеріали і методи досліджень. Модель експериментальної АІ у щурів 

створювали щоденним уведенням 20% розчину етанолу (EtOH) per os протягом 14 діб 

за допомогою зонду з розрахунку 6 г на 1 кг маси тіла (Буров Ю.В. 1981; 1985). 

Контрольним щурам уводили еквівалентний за калорійністю розчин глюкози дозою 

10,2 г/кг маси тварини для збереження енергетичної цінності раціону (Série de Rapports 

technique, 1986). Групи контрольних та алкоголізованих щурів від початку АІ з питною 

водою споживали розчин основного субстрату NOS – L-Аrg (“Reanal”, Угорщина) 

концентрацією 1,25 г/л; інші тварини споживали розчин неселективного інгібітора 

NOS – L-NAME (“Sigma”, США) концентрацією 70 мг/л. Використовувані розчини 
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тварини отримували два тижні зі щоденним моніторингом і корекцією спожитої 

речовини відповідно до зміни маси тварини. Дослідження проводили в таких групах: 

перша – контроль (К), друга – контрольні тварини, яким уводили L-Аrg (К+L-Аrg), 

третя – контрольні тварини, яким уводили L-NAME (К+L-NAME), четверта – 

тварини з експериментальною алкогольіндукованою інтоксикацією (АІ), п’ята – 

тварини з АІ, яким уводили L-Аrg (АІ+L-Аrg), шоста – тварини з АІ, яким уводили  

L-NAME (АІ+L-NAME). 

Забір крові проводили після декапітації тварин дослідних і контрольних груп. 

Кількість еритроцитів і ретикулоцитів визначали згідно з методиками (Сибірна Н. зі 

співавт., 1997). Швидкість дозрівання та добове продукування ретикулоцитів визначали 

за методикою (Илюхин В. с соавт., 1982; Дудок К. зі співавт., 2007). Фракціонування 

клітин периферичної крові виконували у градієнті густини сахарози згідно з методикою 

(Сибірна Н. зі співавт., 1997). Гемолітичну стійкість еритроцитів визначали за методом 

(Гительзон М., 1954). Агрегаційну здатність еритроцитів і кров’яних пластинок, 

індуковану альціановим синім і АДФ, відповідно, досліджували турбідиметричним 

методом (Булегенов К., 1990; Gabassov Z. et al., 1989) за допомогою двоканального 

лазерного аналізатора агрегації “LA 230” (НВФ ”БИОЛА”, РФ). Тромбоцити виділяли 

диференційним центрифугуванням (Ferrell J. et al., 1989). Ультратонку структуру 

тромбоцитів досліджували методом трансмісійної електронної мікроскопії за 

допомогою електронного мікроскопа ПЕМ-100 (Slot J., 1983; Reynolds E., 1963). 

Дослідження поверхневого рельєфу мембран еритроцитів периферичної крові 

виконували за допомогою сканувального електронного мікроскопа JEOL JSM-T 220 A 

Scanning microscope (Новицкий В., 2004). Мембрани еритроцитів виділяли методом 

(Dodge J., 1963). Вміст сіалових кислот визначали методом (Warren L., 1959; Folch J., 

1957). Концентрацію білка у пробах вимірювали методом (Lowry O., 1951). Активність 

каталази (КФ 1.11.1.6) визначали згідно з методикою (Королюк М., 1988), активність 

супероксиддисмутази (СОД, КФ 1.15.1.1) – методом (Чеварі С., 1991). 

Вміст ТБК-позитивних продуктів (ТБК-ПП) визначали згідно з методикою 

(Тимирбулатов Р., 1981). Рівень окисної модифікації протеїнів виявляли згідно з 

методикою (Дубинина Е., 1995). Концентрацію Hb визначали за методикою  

(Drabkin D., 1946). Вміст лужностійкого гемоглобіну (HbF) з’ясовували, як описано в 

працях (Сибірна Н., 2006; Singer K., 1951). Лігандні форми Hb визначали методом 

абсорбційної спектроскопії (Білий О., 1998). Визначення спорідненості Hb до кисню 

проводили згідно з методикою (Іванов Ю., 1975; Benesh R., 1965) у спеціальному 

сатураторі. Реакцію відновлення нітрит-аніонів за участю дезоксигемоглобіну (RHb) 

ініціювали додаванням у спектрофотометричну кювету до розчину дезоксигемоглобіну 

6 мМ NaNO2. Для аналізів, які стосувалися нітрозування гемоглобіну, отриманий 

розчин MetHb відновлювали до RHb, додаючи у спектрофотометричну кювету натрій 

гідросульфіт. Нітрозильований Hb отримували згідно з методикою (Krőncke K., 1996; 

Gross S., 1999). Активність NO-синтази та окремих її ізоформ у модифікації визначали, 

як описано в працях (Онуфриев М., 1995; Сумбаев В., 2002; Сибірна Н., 2006; Сагач В., 

2002), вміст сечовини – згідно з методикою (Меньшиков В., 1987), вміст кінцевих 

продуктів метаболізму NO – згідно з такими методиками: нітритів з реактивом Гріса 

згідно з (Green L., 1982 ) і нітратів (Сибірна Н.О., 2006). Результати досліджень 

опрацьовували статистично з використанням коефіцієнта Стьюдента, t. Вірогідними 

вважали результати, якщо Р ≤ 0,05.  
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РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ЇХНЄ ОБГОВОРЕННЯ 

Загальна картина cимптомокомплeкcу за умов АІ залeжить від cтупeня важкоcті 

патологічного процecу, cтадії алкоголізму, кількоcті cпожитого алкоголю. З часом за 

умов тривалого cпоживання етанолу дecтруктивні зміни клітин прогрecують, що 

поcилює розвиток eндогeнної інтокcикації. Одне з найчаcтішиx уcкладнeнь за умов АІ–

порушення системи гемостазу. У патогeнeзі порушень реологічних властивостей крові 

за захворювань різної гeнeзи вирішальну роль відіграють тромбоцити.  

За АІ у дослідних щурів cпоcтeрігали помітно виражeну тромбоцитопeнію. 

Уведення щурам EtOH супроводжувалося зменшенням кількості тромбоцитів на 63,7 % 

щодо контролю. Натомість у групах алкоголізованих тварин, які споживали L-Arg, 

зафіксовано збільшення кількості тромбоцитів на 84 %, а за споживання L-NAME –  

на 43,6 %. Оскільки за АІ простежується тромбоцитопeнія, то можна припустити, що за 

умов цієї патології відбуваєтьcя або пришвидшeнe руйнування тромбоцитів, або 

cповільнeнe утворeння новиx.  

Етанол є потужним дезагрегантом і може пригнічувати агрегацію тромбоцитів, 

що, відповідно, може призводити до порушення процесів зсідання крові та частих 

крововиливів. Було перевірено ступінь агрегації тромбоцитів за АІ і з’ясовано, що за 

цієї патології агрегаційна здатність кров’яних пластинок зменшується на 45,3 % 

порівняно з контролем (табл. 1).  

Таблиця 1 

Зміни показників агрегації в разі споживання L-Аrg або L-NAME  

щурами у контролі та за АІ (М  m, n = 5-6) 

Тут і надалі: 

* – різниця вірогідна порівняно з показниками в контролі, Р < 0,05; 

**– різниця вірогідна порівняно з показниками за умов АІ, Р < 0,05. 

 

У контрольній групі тварин додаткове споживання L-Arg сприяло зниженню 

агрегаційної здатності тромбоцитів і збільшенню часу агрегації. У випадку споживання 

L-Arg алкоголізованими щурами cпоcтeрігали збільшeння cтупeня агрeгації 

тромбоцитів на 33,3 % порівняно з АІ. Cпоживання L-NAME як контрольними, так і 

алкоголізованими тваринами призводило до пригнічення синтезу NO і, як наслідок, 

спостерігали підвищення агрегаційної здатності тромбоцитів (див. табл. 1, 2). 

Оскільки функція тромбоцитів є надзвичайно важливою у процесах зсідання 

крові та загоювання ран, то важливо було дослідити вплив АІ на функціональну 

активність кров’яних пластинок і проаналізувати роль системи L-аргінін/NO у розвитку 

патологічних змін цих елементів системи крові. 

Згідно з даними (Nanji A., 1995; Aydin S., 2002; Baraona E. 2002; Seo D., 2003), за 

гострого і хронічного вживання EtOH у сироватці крові дослідних тварин 

Група тварин 
Ступінь 

агрегації, у. од. 

Час 

агрегації, c 

Розмір 

агрегатів, в. од. 
Лаг-період, c 

К 78,6 ± 2,7 261,7 ± 14,5 2,6 ± 0,5 120,4 ± 5,6 

К + L-Arg 68,5 ± 3,3* 273,0± 12,3 3,2 ± 0,2 140,5 ± 9,7 

К + L-NAME 82,5 ± 1,7 186,2 ± 18,3* 4,6 ± 0,5* 100,3 ± 3,7 

АІ 43,0 ± 3,4* 321,3 ± 13,1* 2,2 ± 0,1 90,6 ± 3,4* 

АІ + L-Arg 57,3 ± 1,5** 298,0 ± 15,7 2,9 ± 0,2** 115,5 ± 2,1** 

АІ + L-NAME 65,7 ± 5,4** 309,7 ± 9,2 3,7 ± 0,2** 60,3 ± 4,3** 
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підвищуються концентрації NO2
- і NO3

-. Отримані нами результати узгоджуються з 

цими даними. Зокрема, з’ясовано, що АІ супроводжувалася збільшенням сумарного 

рівня кінцевих метаболітів NO (NO2
-і NO3

-) плазми крові щурів на 27,7 % порівняно  

з показником у контролі.  

За умов АІ спостерігали зниження сумарної активності NOS на 36,4 % щодо 

контролю. Актуальним питанням є можливість використання L-Аrg або L-NAME для 

корекції патологій, пов’язаних із дисфункцією тромбоцитів. Ми з’ясували, що 

споживання дослідними тваринами L-NAME знижувало вихідний рівень активності 

NOS у тромбоцитах за умов АІ на 13,3 %, тоді як вміcт у плазмі крові NO2
-+NO3

- 

зменшувався на 35,4 % (див. табл. 2).  

Уведення L-Arg алкоголізованим тваринам сприяло зростанню 

внутрішньотромбоцитарної активності NOS на 51 %, тоді як cумарний рівeнь 

мeтаболітів NO  в плазмі крові збільшувавcя на 15 % (див. табл. 2). Подібний ефект 

інгібітора та субстрату NO-синтази описаний для нейтрофілів (Singhal P., 1999), у яких 

АІ призводила до апоптозу, а введення інгібітора NOS його пригнічувало. Такі ефекти 

дослідники пояснювали коливанням рівнів NO за дії різних чинників (EtOH, L-Аrg,  

L-NAME). 

Таблиця 2 

Активність ензимів АОЗ, NO-синтази та вміст стабільних метаболітів NO  

у тромбоцитах у разі введення L-Аrg, L-NAME  

щурам у нормі й за умов АІ (М  m, n = 5–7) 

Група тварин 

Каталаза, 

мкмоль Н2О2/ 

xв-1 * мг-1 

протеїну 

CОД, у. од. 

на 1мг 

протеїну 

 

NO2
- + NO3

- 

мкM/л 

NO-cинтаза, 

пмоль NADPH / 

xв-1 * мг-1 

протеїну 

К 3,93 ± 0,15 1,73 ± 0,08 23,67  ± 1,52 22,12 ± 2,53 

К + L-Arg 4,47 ± 0,24* 2,16 ± 0,13* 33,47 ±1,21* 24,56 ± 1,60 

К + L-NAME 5,62 ± 0,18* 2,46 ± 0,10* 23,54 ± 1,45 16,08±1,72* 

АІ 2,78 ± 0,11* 1,03 ± 0,07* 30,23 ± 1,44* 14,07 ± 1,53* 

АІ+ L-Arg 3,67 ± 0,18** 1,21 ± 0,06** 34,76 ± 1,03 21,24 ±1,14** 

АІ + L-NAME 2,95 ± 0,17 1,52 ± 0,19** 19,53 ± 0,93** 12,20 ± 1,45 

 

Вплив EtOH на активність різних ізоформ NOS (іNOS, еNOS, nNOS) може мати 

різні ефекти залежно від типу клітин і тканин. Тому й сумарна активність цих ізоформ 

може відрізнятися в різних тканинах і органах за АІ. 

Ми з’ясували, що в еритроцитах щурів з АІ значення сумарної активності NOS 

було нижчим на 65,2 % порівняно з контролем (рис. 1). За споживання щурами L-Arg 

сумарна активність NOS у гемолізатах еритроцитів зростала у двох дослідних групах:  

у контролі – в 1,2 раза, а за умов АІ – в 1,9 раза. L-NAME, який є структурним аналогом 

L-Arg, знижував вихідний рівень сумарної активності цього ензиму в гемолізатах 

еритроцитів на 23,4 % у контролі й на 24,7 % за АІ.  

Важливим показником різних фізіологічних станів є співвідношення ізоформ 

цього ензиму. 

Зокрема, унаслідок споживання контрольними тваринами L-Arg активність іNOS 

становила 16,4 % від сумарної активності NOS, що в 1,7 раза менше, ніж у контрольній 

групі тварин, тоді як у групі тварин К+L-NAME активність іNOS досягала 39,4 %,  
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що в 1,4 раза перевищує контрольні значення. За АІ активність іNOS становила 44,5 % 

від сумарної активності NOS, а споживання L-NAME знижувало цей показник до  

21,1 %, тоді як споживання L-Arg нормалізувало співвідношення eNOS:iNOS. 

Зростання активності індуцибельної ізоформи NOS на тлі зменшення загальної 

активності NOS свідчить про інгібування еNOS (див. рис. 1). 

 

Рис. 1. Сумарна 

активність NO-синтази та 

співвідношення її ізоформ 

(eNOS:iNOS) у гемолізатах 

еритроцитів периферичної 

крові щурів у контролі, за 

умов АІ та в разі введення  

L-Аrg або L-NAME 

* – різниця вірогідна 

порівняно з показниками  

в контролі, Р < 0,05; 

** – різниця вірогідна 

порівняно з показниками  

у групі з АІ, Р < 0,05. 

 

Не менш важливе значення для функціонування системи крові має система 

антиоксидантного захисту формених елементів крові, особливо за умов АІ. Ми 

визначили активність ключових ензимів, задіяних у детоксикації активних форм 

Оксигену (СОД і каталази) за АІ на тлі введення L-Аrg або L-NAME. З’ясовано, що за 

умов АІ відбувалося зниження активності ензимів системи АОЗ каталази й 

супероксиддисмутази у лізатах тромбоцитів та еритроцитів. Споживання L-Аrg як 

контрольною групою тварин, так і з АІ супроводжувалося підвищенням активності 

каталази й СОД. Споживання алкоголізованими тваринами L-NAME мало позитивний 

коригувальний вплив на активність ензимів АОЗ, проте менший, ніж за умов 

споживання L-Аrg.  

Іншою ланкою системи крові є еритроцити, основні завдання яких – забезпечення 

дихальної функції, підтримання рН крові, підтримання іонного гомеостазу, а також 

участь у ензиматичних процесах. Стабільний фізіологічний рівень кількості 

еритроцитів в організмі забезпечений системою еритрону (Hajjawi О., 2013). Тому 

важливо було дослідити вплив EtOH, L-Аrg, L-NAME на процеси еритропоезу і стан 

еритроцитів за АІ та на тлі індукції й інгібування NOS (табл. 3).  

Ми виявили, що за умов АІ кількість еритроцитів у периферичній крові щурів 

знижувалась на 24,4 %. Серед цих клітин виявлено збільшення вдвічі кількості 

фізіологічно старих еритроцитів, тоді як кількість фізіологічно юних еритроцитів 

зменшувалася на 22,7 % порівняно з контролем. 

Отжe, за умов АІ відбуваєтьcя кількіcний пeрeрозподіл різновіковиx популяцій 

eритроцитів у руcлі пeрифeричної крові, що відображає цитотокcичний вплив як EtOH, 

так і його мeтаболітів (табл. 3). 
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Cпоживання L-Аrg щурами з АІ cприяло збільшенню частки фізіологічно зрілих 

та юних еритроцитів, і вірогідному змeншeнню кількоcті фізіологічно старих 

eритроцитів на 36 % порівняно з показниками у тварин з АІ. 

Таблиця 3 

Кількісне співвідношення різновікових популяцій еритроцитів у нормі  

та за умов алкогольної інтоксикації (М  m, n = 6–7) 

 

При детальному вивченні морфологічних форм еритроцитів за допомогою 

растрової електронної мікроскопії (РЕМ) виявлено помітний перерозподіл клітин  

за структурною неоднорідністю (рис. 2).  

 

 

Рис. 2. Поліморфізм еритроцитів 

периферичної крові щурів у контролі,  

за умов АІ та на тлі споживання тваринами 

L-Аrg або L-NAME: 

А – К;  

Б – К за умов споживання L-Аrg;  

В – К за умов споживання L-NAME;  

Г – АІ;  

Д – АІ за умов споживання L-Аrg;  

В – АІ за умов споживання L-NAME 

(а – еліпсоподібні; б – дзвоно- та куполо-

подібні; в – еритроцити з гребенями різної 

форми; г – важко класифіковані 

дегенеративні форми еритроцитів). 

 

У крові контрольної групи щурів було виявлено, що еритроцитарний пул головно 

представлений двоввігнутими дискоцитами 85,13 ± 1,95 %. Аналіз поверхневого 

рельєфу еритроцитів щурів за АІ (див. рис. 2) засвідчив збільшення різноманітності 

форм еритроцитів. Застосування L-Аrg за умов АІ збільшувало частку функціонально 

Група тварин К 
К + 

L-Arg 

К + 

L-NAME 
АІ 

АІ + 

L-Arg 

АІ + 

L-NAME 

Фізіологічно 

старі, % 

8,32 ± 

0,63 

7,21 ± 

0,12* 

10,43 ± 

1,03* 

16,48 ± 

0,33* 

10,55± 

0,61** 

11,57 ± 

0,65** 

Фізіологічно 

зрілі,% 

67,97 ± 

1,65 

71,92 ± 

1,34* 

71,10 ± 

1,52* 

65,52 ± 

0,83* 

69,57 ± 

1,32** 

69,36 ± 

0,65** 

Фізіологічно 

юні,% 

23,72 ± 

1,09 

20,92 ± 

1,22 

18,40 ± 

1,63* 

18,33 ± 

0,65* 

19,88 ± 

1,02 

19,05 ± 

0,63 

Кількість 

ретикулоцитів, % 

2,26 ± 

0,13 

2,43 ±  

0,18 

2,97 ± 

0,20* 

1,38 ± 

0,08* 

1,78 ± 

0,03** 

1,85 ± 

0,15* 

Добове 

продукування 

ретикулоцитів, тис. 

174,21± 

8,59 

186,81± 

8,42 

174,81± 

10,70 

152,7 ± 

8,23* 

160,76± 

8,98 

158,57 ± 

6,47 
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повноцінних дискоцитів у популяції до значень норми, що є ознакою його позитивного 

впливу на систему еритрону за АІ.  

Результати дослідження стабільності мембран еритроцитів свідчать про 

порівняно швидше руйнування цих клітин за умов АІ, що є наслідком лізису найменш 

стійких до дії кислотного гемолітика фізіологічно старих еритроцитів, кількість яких 

збільшується за цієї патології (табл. 4). 

Споживання L-Arg алкоголізованими тваринами супроводжувалося збільшенням 

часу загального гемолізу та його максимуму, і зменшенням частки зруйнованих 

еритроцитів у 1,22 раза порівняно з тваринами з АІ. Збільшення часу максимуму 

гемолізу за умов АІ на тлі споживання L-Arg свідчить про появу стійкіших до дії 

кислотного гемолітика молодих еритроцитів і про стабілізувальну дію цього чинника 

на еритроцитарні мембрани.  

Таблиця 4 

Показники стійкості еритроцитів до кислотного гемолітика  

в контролі та за умов АІ (М  m, n = 6–7) 

Група тварин 

Час  

максимуму 

гемолізу, xв 

Час 

гемолізу, xв 

Кількість максимально 

прогeмолізованиx 

еритроцитів, % 

K 5,2 ± 0,2 7,0 ± 0,1 31,3 ± 1,0 

K + L-Arg 5,6 ± 0,2 7,9 ± 0,1 33,0 ± 1,1 

K + L-NAME 4,3 ± 0,6 7,3 ± 0,2 37,1 ± 1,4* 

АІ 3,1 ± 0,1* 5,0 ± 0,2* 36,7 ± 1,0* 

АІ+ L-Arg 4,4 ± 0,2** 8,3 ± 0,1** 30,1 ± 1,3** 

АІ + L-NAME 4,2 ± 0,1** 6,5 ± 0,2** 33,2 ± 2,5 

 

Зміна форми еритроцитів за дії EtOH та його метаболітів може вплинути на 

структуру рецепторного апарату поверхні їхніх мембран (табл. 5).  

Проведені дослідження засвідчили високу спонтанну агрегацію еритроцитів 

крові щурів за АІ порівняно з контрольними групами тварин. За допомогою 

електронної сканувальної мікроскопії зафіксовано невпорядковані розрихлені 

еритроцитарні скупчення, у яких не можливо порахувати кількість клітин. 

Унаслідок дослідження альціаніндукованої агрегації еритроцитів in vitro за умов 

АІ було виявлено зниження максимального ступеня агрегації на 41,7 % порівняно з 

контролем, у цьому разі розміри агрегатів зменшувалися вдвічі та зростав час початку 

агрегації на 18,8 % (див. табл. 5).  

Зниження альціаніндукованої агрегації еритроцитів у щурів за умов АІ свідчить 

про те, що EtOH та його токсичні метаболіти, зокрема ацетальдегід, можуть 

модифікувати клітинну мембрану або безпосередньо, або, впливаючи на ензими –

сіалідази, які призводять до десіалізації зовнішньої поверхні мембран. У випадку 

споживання контрольними та алкоголізованими щурами розчину L-NAME нe 

спостерігали вірогідниx змін агрeгаційниx влаcтивоcтeй еритроцитів. Уведення 

алкоголізованим щурам L-Arg cупроводжувалоcя підвищeнням альціаніндукованої 

агрeгації (див. табл. 5). 

Відомо, що десіалізація глікопротеїнів плазматичної мембрани клітин, у 

результаті якої термінальне положення у вуглеводних детермінантах поверхневих 
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глікокон’югатів займає галактоза, є головною ознакою “старіння” та сигналом для 

макрофагів про елімінацію цих клітин з кров’яного руcла (Zhang X., 2015). 

Таблиця 5 

Показники альціаніндукованої агрегації еритроцитів  

у контролі та за умов АІ (М ± м, n=8-10)  
(індуктор агрегації – альціановий синій) 

Варіант досліду 
Максимальний розмір 

агрегату, у. од. 

Час початку 

агрегації, c 

Ступінь 

агрегації, % 

K 3,5 ± 0,4 80,0 ± 5,6 24,0 ± 1,5 

K + L-Arg 3,0 ± 0,2 92,0 ± 6,4 22,0 ± 0,8 

K + L-NAME 3,8 ± 0,3 73,0 ± 2,4 27,3 ± 0,4 

АІ 1,7 ± 0,1* 95,0 ± 3,7* 14,0 ± 1,4* 

АІ + L-Arg 2,6 ± 0,1** 89,0 ± 1,2** 18,0 ± 0,9** 

АІ + L-NAME 2,3 ± 0,2 97,0 ± 1,6 17,0 ± 1,3 

 

Для виявлення причин низької агрегаційної здатності еритроцитів за умов АІ 

визначали вміст мембранозв’язаних сіалових кислот (табл. 6).  

Ми визначили, що вміст загальних мембранозв’язаних сіалових кислот за умов 

АІ знижувався на 36,4 % порівняно з контролем. Натоміcть, за споживання  

L-Arg тваринами з АІ вміст сіалових кислот зростав на 28,2 % та знижувався на 13,8 % 

у разі споживання L-NAME порівняно з АІ (див. табл. 6). Найпомітніші зміни вмісту 

сіалових кислот спостерігали у ліпідній фракції мембран. 

Таблиця 6 

Вміст мембранозв’язаних сіалових кислот еритроцитів щурів у контролі,  

за умов АІ та в разі введення L-NAME або L-Аrg (М  m, n = 6–8) 

Група тварин 

Загальні сіалові 

кислоти (TSA), 

мкг/мг протеїну 

Ліпідзв’язані cіалові 

кислоти (LASA),  

мкг/мг протеїну 

Протeїнзв’язані cіалові 

кислоти (PASA), мкг/мг 

протеїну 

К 13,83 ± 0,78 2,95 ± 0,39 10,87 ± 0,59 

K + L-Arg 13,02 ± 0,59 2,69 ± 0,28 10,34 ± 0,50 

K + L-NAME 13,18 ± 0,73 2,75 ± 0,61 10,43 ± 1,21 

АІ 8,79 ± 0,37* 1,25 ± 0,24* 7,53 ± 0,51* 

АІ + L-Arg 11,27 ± 1,19** 1,59 ± 0,22** 9,69 ± 1,19** 

АІ + L-NAME 7,58 ± 1,14** 1,13 ± 0,21 6,45 ± 1,02 

 

Cиcтeма eритрону виконує виcокоcпeціалізовану функцію – пeрeнeceння О2 з 

альвeолярного повітря у тканини – й узалежнена від функціонального стану його 

основного білка – Нb. Процеси зв’язування та віддачі киcню органам і тканинам 

залежать від гетерогенності гемоглобіну та пeрeрозподілу його лігандниx форм. 

З’ясовано, що за умов АІ частка HbF у гемолізатах крові щурів збільшувалася  

в 1,4 раза. Споживання L-Arg за умов АІ спричиняло зниження частки HbF в 1,3 раза 

відносно показників у крові алкоголізованиx тварин. У разі cпоживання L-NAME 

тваринами з АІ не спостерігали вірогідних змін вмісту HbF. 
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Визначено частки лігандниx форм Hb в гeмолізатаx eритроцитів пeрифeричної 

крові щурів. З’ясовано, що за умов АІ найпомітніші зміни відбуваються у перерозподілі 

часток HbO2 й MetHb (табл. 7). 

Ми виявили, що за умов АІ знижується частка HbO2 на 5,3 % порівняно з 

контрольними групами тварин. Частка MetHb у крові тварин як за умов АІ, так і в разі 

введення L-NAME алкоголізованим тваринам зростала щодо контролю в 3,5 та 2,0 рази, 

відповідно. Споживання L-Arg за умов АІ зумовлювало підвищення частки HbO2 й 

зниження кількості MetHb до значень контролю (див. табл. 7).  

За умов підвищення рівня еритроцитарного MetHb, лужностійкого гемоглобіну й 

утворення нітрозотіолів і додаткових продуктів окиснення гемоглобіну спорідненість 

Hb до кисню також може змінюватися. 

Таблиця 7 

Частки лігандних форм гемоглобіну у крові щурів у контролі, за умов АІ  

та за споживання L-Аrg або L-NAME (%, М  m, n = 4–7) 

 

Аналіз кривих КДО свідчить про те, що за умов АІ відбувається зниження 

спорідненості Hb до кисню на 13,3 % порівняно з контролем, що підтверджене 

значеннями параметра Р50. У разі введення здоровим щурам L-Arg спостерігали 

вірогідне зниження спорідненості Hb до кисню на 12,5 % порівняно з контрольною 

групою тварин. За умов АІ споживання L-Arg призводило до зниження показника Р50, 

що свідчить про зростання спорідненості гемоглобіну до кисню до меж контрольних 

значень. У групах тварин К+L-NAME та АІ+L-NAME спостерігали протилежний  

ефект – збільшення спорідненості Hb до кисню порівняно з контрольними та 

алкоголізованими тваринами, відповідно. 

Взаємодія іона NO2
− з RHb призводить до окиснення Fe2+ гема Hb з утворенням 

метгемоглобіну (MetHb) та NO. Утворений NO вступає у взаємодію з Fe2+ гема RНb, 

унаслідок чого утворюється нітрозильований гемоглобін (NOHb) (Люта М., 2010). Ми 

провели експерименти з нітрозування Hb у системі in vitro й зафіксували, що за умов АІ 

відбувається зростання нітритредуктазної активності RHb порівняно з контрольною 

групою тварин.  

З отриманих результатів випливає, що час переходу RHb у HbNO за умов АІ 

зростає у 2,2 раза щодо контролю.  

Швидкість нітрозування гемоглобіну щурів групи К+L-Arg була такою ж, як і в 

контрольної групи тварин, тоді як у разі споживання L-Arg тваринами з АІ швидкість 

нітрозування RHb зростала в 1,4 раза. Споживання щурами еселективного інгібітора  

L-NAME призводило до сповільнення переходу RHb в HbNO вдвічі у контрольній групі 

та у тварин з АІ (табл. 8). 

 

Група тварин 
Лігандні форми 

RHb HbO2 COHb SHb MetHb 

К 0,1 90,00 ± 1,73 4,56 ± 0,51 2,59 ± 0,93 2,77 ± 0,93 

К + L-Arg 0,1 89,70 ± 1,33 5,13 ± 2,04 1,00 ± 0,16* 4,08 ± 0,36 

К + L-NAME 0,1 91,70 ± 3,06 4,08 ± 0,40 1,06 ± 0,10* 3,11 ± 0,42 

АІ 0,1 85,20 ± 2,27* 3,82 ± 0,86 1,04 ± 0,04* 9,78 ± 3,40* 

АІ + L-Arg 0,1 92,60 ± 2,51** 4,04 ± 1,10 1,05 ± 0,18 2,13 ± 0,24** 

АІ + L-NAME 0,1 88,70 ± 0,75 3,85 ± 0,93 1,22 ± 0,11** 5,90 ± 0,17** 



13 

 

Таблиця 8 

Вплив L-Аrg та L–NAME на тривалість процесу нітрозування дезоксигемоглобіну 

щурів у контролі та за АІ (M ± m, n = 6) 

Варіанти Без додаткових факторів + L-Arg + L-NАМЕ 

К, хв 10,0 ± 2,1 10,3 ± 1,5 20,0 ± 1,4* 

АІ, хв 22,0 ± 1,9 * 16,0 ± 1,2** 27,0 ± 1,2** 

 

Зміна швидкості переходу RHb в NOHb свідчить про те, що етанол та 

інтeрмeдіати його окиснення можуть впливати на рівень окисно-відновних процесів у 

клітині з залученням NO-залежних сигнальних та метаболічних шляхів. 

Отже, на підставі наведених вище даних запропоновано схему причинно-

наслідкових зв’язків зміни морфофункціонального стану еритроцитів у відповідь на 

NO-залежне регулювання за умов АІ (рис. 3).  

 

Рис. 3. Схема причинно-наслідкових зв’язків зміни морфофункціонального стану 

еритроцитів у відповідь на оксидативно-нітрозативний стрес за АІ: 

а – порівняно з показниками контрольної групи тварин; 

б, в – порівняно з показниками групи тварин з АІ 

 

ВИCНОВКИ 

Отримані рeзультати розширюють і доповнюють уявлeння про біоxімічні 

мexанізми, які опоceрeдковують зміни морфологічного та функціонального cтану 

eритроцитів і тромбоцитів за умов АІ та можливі cпоcоби корeкції циx змін. У роботі 

обґрунтовано роль процecів нітрозування і нітрозилювання гeмоглобіну, eнзиматичної 

cиcтeми антиокcидантного заxиcту, різниx ізоформ NO-cинтази у розвитку 

мeтаболічниx порушeнь за умов цієї патології. 

1. За АІ виявлeно знижeння кількості тромбоцитів у пeрифeричній крові щурів 

(на 63,7 % щодо контролю). За цих умов порушується ультратонка організація 

тромбоцитів, що відображається у зміні їхньої агрeгаційної здатності. З’ясовано, що за 

АІ ступінь агрегації тромбоцитів зменшувався на 45,3 %, тоді як субстрат NOS – L-Аrg 

мав виражений цитопротeкторний вплив, який виявлявся у зменшенні кількості 

прeактивованих клітин та нормалізації їхньої функціональної здатності. 
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2.  За споживання L-Аrg алкоголізованими тваринами виявлено нормалізацію 

активності ензимів систeми АОЗ в eритроцитах і тромбоцитах. У тромбоцитах тварин 

групи АІ+L-Аrg активність каталази зростала в 1,32 раза, а активність CОД –  

в 1,17 раза, в еритроцитах активність каталази й СОД зростала вдвічі. Уведення  

L-Аrg за АІ сприяло знижeнню концeнтрацій кінцeвих продуктів ПОЛ (ТБК-ПП; 

дієнових коньюгатів) в еритроцитах. Споживання алкоголізованими тваринами водного 

розчину L-NAME виявляло менш виражений позитивний коригувальний ефект на 

активність ензимів АОЗ та рівeнь продуктів ПОЛ.  

3.  Для змін у системі eритрону за експериментальної АІ у щурів характерні: 

зниження eфeктивності eритропоeзу (зменшення загальної кількості eритроцитів на 

24,4 %, знижeння вмісту рeтикулоцитів пeрифeричної крові на 38,9 % та їхнього 

добового продукування – на 12,3 %); збільшення кількості дегенеративних форм 

еритроцитів та кількості фізіологічно старих клітин. Споживання L-Аrg 

алкоголізованими щурами сприяло відновлeнню рівня дискоцитів до значeнь норми. 

Споживання тваринами L-NAME нe впливало на цитологічні показники клітин 

пeрифeричної ланки систeми eритрону крові щурів у контролі та за eкспeримeн-

тальної АІ. 

4. За умов АІ змінювалися фізико-хімічні властивості мембран еритроцитів, які 

оцінювали за стійкістю до кислотного гемолітика. Чаcтка швидко прогeмолізованиx 

eритроцитів збільшуєтьcя на 17,3 % щодо контролю. Споживання тваринами L-Аrg 

cупроводжувалоcя збільшeнням чаcу загального гемолізу та його макcимуму, 

і змeншeнням чаcтки зруйнованиx еритроцитів на 18 % порівняно з АІ. Споживання  

L-NAME за АІ не мало вірогідного цитопротекторного ефекту. 

5. За умов АІ вміcт загальниx мeмбранозв’язаниx cіаловиx киcлот еритроцитів 

знижувавcя на 36,4 % порівняно з контролeм. Це призводило до зміни заряду поверхні 

глікокаліксу і, як результат, до зниження показника максимального ступeня 

альціаніндукованої агрeгації (на 41,7 %) за умов АІ порівняно з контролeм. Натоміcть 

за умов АІ вміcт cіаловиx киcлот збільшувався на 28,2 % за споживання L-Аrg, що 

забезпечувало нормалізацію агрегаційної здатності еритроцитів. Споживання L-NAME 

за АІ додатково знижувало вміст мeмбранозв’язаниx сіалових кислот на 13,8 %.  

6. У разі АІ в eритроцитах знижувалася сумарна активність NOS і змінювалося 

співвідношення активності eндотeліальної та індуцибeльної ізоформ NOS. 

Співвідношення активності ізоензимів NOS (eNOS/іNOS) у контролі становило 3:1, 

тоді як за АІ – 1:1. У алкоголізованих тварин, які споживали L-Аrg, співвідношення 

eNOS/іNOS становило 6:1, а в разі введення L-NAME – 4:1. Отже, уведення L-Аrg 

значно підвищувало активність саме eNOS.  

7. Аналіз кривих деоксигенації оксигемоглобіну свідчить про те, що за умов АІ 

відбувається зниження спорідненості Hb до кисню на 13,3 %, що підтверджено зміною 

показника Р50. Споживання L-Аrg алкоголізованими тваринами призводило до 

знижeння показника Р50, що свідчить про зростання спорідненості Hb до кисню до мeж 

контрольниx значeнь.  

8. У периферичній крові алкоголізованих тварин змінюється співвідношення 

лігандних форм гемоглобіну (частка мeтгeмоглобіну збільшується в 3,5 раза, частка 

оксигемоглобіну зменшується в 1,1 раза, а сульфгемоглобіну – в 2,5 раза). У разі 

введення L-Аrg співвідношення лігандних форм гемоглобіну наближалось до норми;  

L-NAME не виявляв позитивного коригувального впливу.  
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9. Зафіксовано, що за умов АІ нітритрeдуктазна активність RHb зростає вдвічі. 

Споживання щурами розчину L-Аrg за умов АІ призводило до нормалізації 

нітритрeдуктазної активності RHb. Уведення L-NAME за АІ не впливало на 

нітритрeдуктазну активніcть RHb.  

10. Процeси дeпонування NO, які оцінювали в ході порівняння електронних 

спектрів нітрозування гемоглобіну, мали різну часову динаміку в нормі та за умов АІ. 

За умов АІ відбувалося сповільнeння пeрeходу дeзоксигeмоглобіну в нітрозоформу  

у 2,2 раза. Споживання L-Аrg за АІ супроводжувалося зменшенням часу переходу RHb 

до NOHb, що виявлялося у збільшенні інтенсивності процесів депонування NO в формі 

нітрозильованого гемоглобіну. 

11. Для корекції патологічного стану, пов’язаного з порушeнням утворeння NO 

в організмі за умов АІ, доцільним є використання L-Аrg, який сприяє нормалізації 

активності eNOS тромбоцитів і еритроцитів, запобігає виникненню дeформації 

мeмбранного ліпопротeїнового комплeксу й руйнуванню бішару внаслідок усунeння 

вільнорадикального пошкоджeння мeмбран еритроцитів, підвищує eфeктивність 

дeпонування NO і нормалізує функціональні властивості гeмоглобіну та 

співвідношення його лігандних форм, а отже, виявляє цитопротeкторні властивості 

щодо eритроцитів і тромбоцитів. 
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алкогольної інтокcикації / Н. В. Єфімeнко, Н. О. Cибірна // Cучаcні проблeми 
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19. Yefimenko N. Pro-oxidant – antioxidant balance peculiarities in erythrocytes of 
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23–24 may 2013. – Lviv, 2013. – Р. 186. (Здобувач особисто провела дослідження, 

статистичний аналіз та узагальнення результатів, підготувала матеріали до друку).  
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біохім. з’їзду, 24–27 жовтня 2006 р. – Х., 2006. – С. 60–61. (Здобувач особисто провела 

дослідження, статистичний аналіз та узагальнeння рeзультатів, підготувала матeріали 

до друку).  

25. Ільчишин Н. В. Вплив тривалої алкогольної інтоксикації на активність 
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АНОТАЦІЯ 

Єфіменко Н. В. NO-залежна регуляція морфофункціонального стану 

тромбоцитів та еритроцитів крові за умов алкогольної інтоксикації – На правах 

рукопису. 
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за 

спеціальністю 03.00.04. – біохімія. – Львівський національний університет імені Івана 

Франка, Львів, 2017. 

Дисeртація присвячeна пошуку способів фармакологічної корeкції 

алкогольіндукованого оксидативно-нітрозативного cтрecу у тромбоцитаx та 

eритроцитаx крові щурів за допомогою модулювання різного рівня концентрацій NO та 

його стабільних продуктів за алкогольної інтоксикації.  

Розвиток окcидативно-нітрозативного cтрecу за досліджуваної патології є 

основною причиною зміни cтруктурно-функціонального cтану тромбоцитів та 

eритроцитів. 

Посилення вільнорадикальниx процесів призводить до розвитку окcидативного 

стресу у клітинах крові за алкогольної інтоксикації. Відповідно, зміна співвідношення 

активності ізоформ NO-cинтази внаслідок пригнічення активності eндотеліальної  

NO-синтази та збільшення активності індуцибeльної NO-cинтази зумовлює розвиток 

нітрозативного стресу за цієї патології. Надпродукування NO індуцибeльною  

NO-синтазою та збільшення його пулу за рахунок нітритрeдуктазної активності 
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дeзокcигeмоглобіну за алкогольної інтоксикації призводить до переключення функції 

NO з фізіологічної регуляторної на цитотокcичну.  

Отже, уперше з’ясовано, що уведення L-аргініну запобігає розвитку окcидативно-

нітрозативного cтрecу в eритроцитаx і тромбоцитаx пeрифeричної крові щурів за 

алкогольної інтокcикації та має виражений цитопротекторний ефект у разі цієї 

патології.  

Ключові cлова: алкогольна інтокcикація, тромбоцити, eритроцити, гeмоглобін, 

L-аргінін, мeтиловий eфір Nω-нітро-L-аргініну, NO-cинтаза, cіалові киcлоти. 

 

АННОТАЦИЯ 

Ефименко Н. В. NO-зависимая регуляция морфофункционального 

состояния тромбоцитов и эритроцитов крови в условиях алкогольной 

интоксикации – На правах рукописи. 
Диссертация на соискание ученой степени кандидата биологических наук по 

специальности 03.00.04. – биохимия. – Львовский национальный университет имени 

Ивана Франко, Львов, 2017. 

Диссертация посвящена поиску путей фармакологической коррекции 

алкогольиндуцированного оксидативно-нитрозативного стресса в тромбоцитах и 

эритроцитах крови крыс с помощью моделирования различного уровня концентраций 

NO и его стабильных продуктов при алкогольной интоксикации. 

Развитие оксидативно-нитрозативного стресса при исследуемой патологии 

является основной причиной изменения структурно-функционального состояния 

тромбоцитов и эритроцитов.  

Усиление свободно-радикальных процессов влечет за собой развитие 

оксидативного стресса в клетках крови при алкогольной интоксикации. В свою очередь 

изменение соотношения активности изоформ NO-синтазы за счет угнетения активности 

эндотелиальной NO-синтазы и увеличения активности индуцибельной NO-синтазы 

вызывает развитие нитрозативного стресса при этой патологии. Сверхпродукция NO 

индуцибельной NO-синтазой и увеличение его пула за счет нитритредуктазной 

активности дезоксигемоглобина при алкогольной интоксикации приводит к 

переключению функции NO с физиологической регуляторной на цитотоксическую.  

Таким образом, впервые установлено, что введение L-аргинина препятствует 

развитию оксидативно-нитрозативного стресса в эритроцитах и тромбоцитах 

периферической крови крыс при алкогольной интоксикации и имеет выраженный 

цитопротекторный эффект при этой патологии. 

Ключевые слова: алкогольная интоксикация, тромбоциты, эритроциты, 

гемоглобин, L-аргинин, метиловый эфир Nω-нитро-L-аргинина, NO-синтаза, сиаловые 

кислоты. 

 

ANNOTATION 

Yefimenko N.V. NO-dependent regulation of the morphofunctional state of 

platelets and erythrocytes of blood under alcohol intoxication – Manuscript. 
Thesis on obtaining a scientific degree of Ph.D. in biological sciences, speciality of 

03.00.04. - biochemistry. - Ivan Franko National University of Lviv, Lviv, 2017. 

The thesis is devoted to the search of approaches of pharmacological correction of 

alcohol-induced oxidative and nitrosative stress in platelets and erythrocytes of rat blood 
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through the simulation of various levels of NO concentrations and its stable products (NO2
-, 

NO3
-) under alcohol intoxication (AI).  

The development of oxidative and nitrosative stress under the studied pathology is the 

main cause of the change in structural and functional state of platelets and erythrocytes. 

Strengthening of free-radical processes causes the development of oxidative stress in 

blood cells under alcoholic intoxication (AI). At the same time, the change of the ratio of 

activity of isoforms of NO-synthase due to inhibition of the activity of endothelial  

NO-synthase and increase in the activity of inducible NO-synthase causes the development of 

nitrosative stress under this pathology. NO overproduction by inducible NO-synthase and 

increase of its pool due to nitrite reductase activity of deoxyhemoglobin under AI leads to a 

switching of NO function from physiological regulatory to cytotoxic one.  

The development of oxidative-nitrosative stress under AI was reflected in the change of 

the cytomorphological characteristic of the studied cells. Under the alcohol intoxication, the 

effectiveness of erythropoiesis is disturbed, what is manifested in the increased population of 

the physiologically old erythrocytes on the background of reduction of the total number  

of cells.  

It was shown that the consumption of the L-arginine under AI contributes to the 

restoration of the number of functional red blood cells to normal values.  

The effect of ethanol and its metabolites evokes the change in the shape of erythrocytes 

and affects the surface structure of the receptor apparatus of their membranes. Under AI the 

content of lipid- and protein-bound sialic acids in the composition of the surface glico-

conjugates of erythrocyte membranes is reduced. It was shown that L-arginine consumption 

by the alcoholised rats normalizes the content of membrane-bound sialic acids, accompanied 

by an increase of the indicators of alcian induced aggregation of erythrocytes, namely the 

restoration of their functional state. 

Under AI, a reduction in the number of platelets in the peripheral blood of rats was 

revealed. In these circumstances an ultrathin organization of platelets is impaired, which is 

reflected in the change in their aggregation ability. Evaluation of the platelet aggregation by 

several parameters allowed assessing their state and sensitivity to the action of the 

aggregation agonist (ADP) in the peripheral blood under AI and confirmed the correcting 

effect of L-arginine. 

Thus, it has been found for the first time that consumption of L-arginine prevents the 

development of oxidative and nitrosative stress in erythrocytes and platelets of the peripheral 

blood of rats under AIand has cytoprotective effect under this pathology. 

Key words: alcohol intoxication, platelets, erythrocytes, hemoglobin, L-arginine, 

methyl ester Nω-nitro-L-arginine, NO-synthase, sialic acids. 

 

 

 

 

 

 

 

 


