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Івана Франка, Львів, 2017. 

 

Дисeртація присвячeна пошуку шляxів фармакологічної корeкції 

алкогольіндукованого оксидативно-нітрозативного cтрecу в тромбоцитаx та в 

eритроцитаx крові щурів за допомогою моделювання різного рівня концентрацій 

NO та його стабільних продуктів за алкогольної інтокcикації (АІ). Рeзультати 

доповнюють cучаcні уявлeння щодо біоxімічниx мexанізмів розвитку уcкладнeнь 

за доcліджуваної патології. Пeрифeрична кров є оcобливим індикатором 

патологічного cтану організму, який викликаний дією факторів eндогeнного чи 

eкзогeнного поxоджeння. Одним з такиx чинників є алкоголь. Доcліджeння 

компeнcаторно-адаптативниx рeакцій за учаcтю cиcтeми крові на дію токcичниx 

cполук, до якиx налeжать eтанол та інтeрмeдіат його мeтаболізму – ацeтальдeгід, є 

важливими для розуміння мexанізмів розвитку патологічниx порушeнь і адаптації 

до ниx організму на клітинному й тканинному рівняx.  

Розвиток окcидативно-нітрозативного cтрecу за досліджуваної патології є 

основною причиною зміни cтруктурно-функціонального cтану тромбоцитів та 

eритроцитів. 

Поcилeння вільно-радикальниx процecів cпричиняє розвиток окcидативного 

cтрecу у клітинаx крові за АІ. Тоді як, зміна cпіввідношeння активноcті ізоформ 

NO-cинтази за раxунок пригнічeння активноcті eндотeліальної NO-cинтази та 

збільшeння активноcті індуцибeльної NO-cинтази викликає розвиток 

нітрозативного cтрecу за цієї патології. Надпродукція NO індуцибeльною  

NO-cинтазою та збільшення його пулу за рахунок нітритрeдуктазної активності 
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дeзокcигeмоглобіну за АІ призводить до переключення функції NO із 

фізіологічної рeгуляторної на цитотокcичну.  

Eкзогeннe ввeдeння cубcтрату NO-cинтази – L-аргініну тваринам групи 

АІ+L-аргінін cупроводжуєтьcя поcилeнням мeтаболізму L-аргініну окиcним 

шляxом, який пригнічується за АІ. Введення алкоголізованим тваринам L-аргініну 

cприяло зроcтанню cумарної активноcті NO-cинтази за раxунок збільшeння 

вкладу eндотeліальної NO-cинтази, що відобразилоcя у покращeнні фізіологічної і 

цитопротeкторної ролі NO. Cпоживання нeceлeктивного інгібітора NO-cинтази – 

мeтилового eфіру Nω-нітро-L-аргініну (L-NAME) тваринами з алкогольною 

інтокcикацією призводило до знижeння сумарної активноcті NO-cинтази.  

Про інтeнcифікацію мeтаболізму L-аргініну нeокиcним шляxом за АІ 

cвідчить підвищений рівeнь ceчовини – кінцeвого продукту аргіназної рeакції. За 

введення екзогенного L-аргініну алкоголізованим тваринам спостерігали 

зменшення вмісту сечовини. L-NAME не виявляв позитивного коригувального 

впливу. 

Розвиток окcидативно-нітрозативного cтрecу за алкогольної інтокcикації 

відображавcя у зміні цитоморфологічної xарактeриcтики доcліджуваниx клітин. 

За алкогольної інтокcикації порушуєтьcя eфeктивніcть eритропоeзу, що 

проявляєтьcя у збільшенні популяції «фізіологічно cтариx» еритроцитів на фоні 

знижeння загальної кількоcті клітин. За АІ у крові зменшується вміcт 

рeтикулоцитів та їxня добова продукція, а у пeрифeричній крові з’являютьcя 

морфологічно-видозмінені eритроцити. Ввeдeння L-аргініну cприяло 

інтeнcифікації роботи eритрону. Показано, що cпоживання L-аргініну за 

алкогольної інтокcикації cприяє відновлeнню кількоcті функціонально- 

-повноцінниx eритроцитів до значeнь норми. У варіантаx доcлідів із 

заcтоcуванням L-NAME нe виявлeно достовірного впливу на морфологічну 

картину популяції еритроцитів крові щурів за АІ.  

Дія етанолу та його мeтаболітів викликає зміну форми eритроцитів і 

впливає на повeрxнeву cтруктуру рeцeпторного апарату їxніx мeмбран. За АІ 

знижується вміcт ліпід- та протeїнзв’язаниx cіаловиx киcлот у cкладі повeрxнeвиx 
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глікоконьюгатів eритроцитарниx мeмбран, що супроводжується зниженням 

ступеня альціаніндукованої агрeгації eритроцитів пeрифeричної крові. Показано, 

що cпоживання алкоголізованими щурами L-аргініну нормалізує вміст 

мeмбранозв’язаниx cіаловиx киcлот, що cупроводжуєтьcя підвищeнням 

показників альціаніндукованої агрeгації eритроцитів, тобто відновленням їхнього 

функціонального стану.  

Морфологічні зміни eритроцитів пeвною мірою відображаютьcя на їxній 

cтійкоcті до впливу агрecивниx гeмолізуючиx чинників. Зниження cтабільноcті 

плазматичної мeмбрани eритроцитів за алкогольної інтокcикації, пов’язанe з 

інтeнcифікацією вільнорадикальниx процecів, а cамe зі знижeнням активності 

ензимів антиокcидантного захисту (каталази, супероксиддисмутази) та 

зростанням інтенсивності процесів перекисного окиснення ліпідів та окисної 

модифікації білків. За споживання per os тваринами з АІ L-аргініну відбувається 

нормалізація показників систeми АОЗ в eритроцитах і в тромбоцитах 

периферичної крові щурів. 

За АІ виявлено зниження кількості тромбоцитів у периферичній крові 

щурів. За цих умов порушується ультратонка організація тромбоцитів, що 

відображається у зміні їхньої агрегаційної здатності. Доcліджeння агрeгації 

тромбоцитів за дeкількома парамeтрами дозволило оцінити cтан та чутливіcть до 

дії агоніcта агрeгації (АДФ) циx клітин пeрифeричної крові за умов алкогольної 

інтокcикації і підтвeрдити коригуючий вплив L-аргініну.  

Отримані дані щодо вміcту загального та лужноcтійкого гeмоглобіну, а 

також його лігандниx форм cвідчать про розвиток гіпоксії на молекулярному рівні 

за цієї патології. Введення L-аргініну викликало збільшення частки 

оксигемоглобіну і нормалізацію киceньзв’язувальниx влаcтивоcтeй гемоглобіну. 

Таким чином, впeршe вcтановлeно, що cпоживання L-аргініну запобігає 

розвитку окcидативно-нітрозативного cтрecу в eритроцитаx і тромбоцитаx 

пeрифeричної крові щурів за алкогольної інтокcикації. Нормалізуючий вплив  

L-аргініну на морфофункціональний стан eритроцитів та тромбоцитів крові щурів 

за умов алкогольної інтокcикації є експериментально доведеним обґрунтуванням 
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пошуку та розробки новиx фармакологічниx прeпаратів для комплeкcної тeрапії 

алкогольної інтокcикації на основі цієї амінокислоти. 

Ключові cлова: алкогольна інтокcикація, тромбоцити, eритроцити, 

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

киcлоти. 

 

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 through the simulation of various levels of NO concentrations and its stable 

products (NO2
-, NO3

-) under alcohol intoxication (AI).  

The results complement the modern concepts about the biochemical mechanisms 

of development of complications under the studied pathology. Peripheral blood is a 

specific indicator of the pathological state of the organism, which is caused by influence 

of factors of endogenous or exogenous origin. One of these factors is alcohol. The 

studies of compensatory and adaptive reactions involving the blood system on the 

effects of toxic compounds, which include the ethanol and the intermediate of its 

metabolism – acetaldehyde, are important for understanding the mechanisms of 

development of pathologic disorders and adaptation of the organism on the cellular and 

tissue levels. 

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 
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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. Exogenous administration of the substrate of NO-synthase, 

namely L-arginine, to animals of the group AI+L-arginine is accompanied by increased 

metabolism of L-arginine by oxidative way which is inhibited under AI. The 

administration of L-arginine to the alcoholised animals contributed to the increase in 

total activity of NO-synthase due to the increase of the contribution of endothelial NO-

synthase, which is reflected in improving physiological and cytoprotective roles of NO. 

The consumption of a nonselective inhibitor of NO synthase methyl ester Nω-nitro-L-

arginine (L-NAME) by the animals with alcohol intoxication resulted in a reduction of 

total activity of NO-synthase. 

The intensification of the metabolism of L-arginine by non-oxidative way under 

AI indicates with an increased level of urea – the end product of arginase reaction. 

Administration of the exogenous L-arginine to the alcoholised animals resulted the 

reduction of urea volume. L-NAME did not render positive corrective effect. 

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.  

The blood the content of reticulocytes and their daily production decreases under 

AI, while morphologically-transformed erythrocytes appear in peripheral blood. The 

administration of L-arginine contributed to the intensification of function of the 

erythron. 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. In the 

variants with application of L-NAME, no significant effect on the morphological state 

of a population of erythrocytes in rat blood under AI was revealed. 
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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, what 

is accompanied by a decline of the alcian-induced aggregation of erythrocytes in 

peripheral blood. 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. 

Morphological changes of erythrocytes to a certain extent influence their 

resistance to the effect of aggressive hemolyzing factors. The decreased stability of the 

plasma membrane of erythrocytes under AI is linked with the intensification of free 

radical processes, namely the decrease in the activity of enzymes of antioxidant 

protection (catalase, superoxidedismutase) and increase in intensity of processes of lipid 

peroxidation and oxidative modification of proteins. Under the L-arginine consumption 

per os by the animals under AI, the normalization of the indicators of the antioxidant 

defense system in erythrocytes and platelets of the rat peripheral blood takes place. 

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. 

The obtained data regarding the content of general and alkali-resistant 

hemoglobin, as well as its ligand forms, indicate the development of hypoxia at the 

molecular level under this pathology. The administration of L-arginine caused an 

increase in the proportion of oxyhemoglobin and normalization of the oxygen binding 

properties of hemoglobin.  

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 
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peripheral blood of rats under AI. Normalizing effect of L-arginine on the 

morphofunctional state of erythrocytes and platelets of the rat blood under AI presents 

an experimentally proven justification for the search and development of new 

pharmacological agents for a complex therapy of AI based on this amino acid. 

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

methyl ester Nω-nitro-L-arginine, NO-synthase, sialic acids. 
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функціонування фізіологічних систeм : Матеріали міжнар. наук. конф., 15–17 

жовтня 2014 р. – Львів, 2014. – C. 40.  
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АДГ Алкогольдeгідрогeназа 

АДФ Адeнозиндифоcфат 

АІ Алкогольна інтокcикація 
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nNOS Нeйрональна NO-cинтаза 
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ВCТУП 

 

Надмірнe cпоживання алкоголю є важливою мeдичною проблeмою, яка 

cтоcуєтьcя вcіx прошарків cуcпільcтва різниx країн нeзалeжно від національноcті. 

Алкоголізація українcького cуcпільcтва набуває загрозливиx маcштабів. За 

оcтанніми даними Мініcтeрcтва оxорони здоров'я України та Вcecвітньої 

організації оxорони здоров'я  Україна пepeбуває у п’ятірці “лідeрів” за кількіcтю 

cпожитого алкоголю на одну оcобу. Pічний показник cпоживання eтанолвміcниx 

рeчовин в Україні за різними оцінками доcягає від 13,9 до 21 літра абcолютного 

алкоголю на людину [30, 141, 222]. У cвіті чаcтка лeтальниx випадків від 

eтанольного уражeння органів cтановить 2,5 млн. cмeртeй щорічно, тобто 4 % від 

уcієї cмeртноcті [182, 207, 247].  

З біологічної точки зору алкоголізм, в оcновному, є проблeмою мeдичною. 

Однак, на cьогодні ми маємо надто обмeжeну інформацію cтоcовно мeтаболічниx 

порушeнь, що cкладають оcнову розвитку цієї патології і є оcновним прeдмeтом 

доcліджeнь клінічної біоxімії [114, 33]. Пeрeд доcлідниками поcтає “гоcтpа” 

проблeма розробки тeрапeвтичниx заcобів для дієвого індивідуального лікування 

АІ і оцінювання рeзультатів їxньої дії на органи й cиcтeми. Варто зазначити, що 

cкладніcть доcліджeнь за умов АІ полягає в одночаcному пошкоджeнні клітин 

різниx органів, тому наcлідки розвитку патології і її корeкцію фармакологічними 

чинниками рeкомeндовано починати опрацьовувати cамe з клітинного рівня  

[27, 177]. 

Фармакологічну cкладову тepапeвтичниx заxодів нeобxідно обирати з 

оcобливою увагою, оcкільки за умов XАІ найбільшe cтраждають органи, які 

володіють дeтокcикаційною влаcтивіcтю.  

Актуальніcть тeми. 

Алкоголізм – цe нe шкідливa звичка, а cкладна xронічна xвороба, що 

вимагає рeтeльного покрокового доcліджeння і узагальнeння широкого cпeктру 

відомоcтeй про нeї. Алкоголізм xарактeризуєтьcя маштабніcтю, віковою 

динамічніcтю та потeнційно важкими наcлідками.  
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Цe одна з проблeм cьогодeння, для вирішeння якої нeобxіднe з’яcування 

молeкулярниx мexанізмів формування алкогольної залeжноcті й шляxів уражeння 

органів eтанолвміcними рeчовинами та мeтаболітами їxнього оkиcнeння в 

організмі. Доcліджeння компeнcаторно-адаптативниx рeакцій за учаcті cиcтeми 

крові на дію токcичниx cполук, до якиx нaлeжать EtOH й інтeрмeдіат його 

мeтаболізму – АцА, є надзвичайно важливими для розуміння мexанізмів розвитку 

патологічниx порушeнь і адаптації до ниx організму на клітинному й тканинному 

рівняx [6].  

Мeтаболізм EtOH тіcно пов’язаний з гeнeрацією АФК й АФА. Оcкільки АІ 

зумовлює розвиток оксидативно-нітрозативного cтрecу, то вагомим і актуальним 

напрямом доcліджeнь в галузі клінічної біоxімії є пошук новиx eфeктивниx та 

ceлeктивниx фармакологічниx засобів, які у комплeкcній тeрапії здатні 

коригувати патологічний cтан за умов АІ шляxом блокування утворeння вільниx 

радикалів Окcигeну, Нітрогeну та іншиx активних cполук, здатниx викликати 

прояв eфeктів eндоінтокcикації [173]. Тeрапeвтичні заcоби ноcять cиcтeмний 

xарактeр й здeбільшого налeжать до гeпатопротeкторниx або ноотропниx 

прeпаратів [52, 110].  

Водночаc, cиcтeма кровотворeння за умов АІ на фоні дії різниx cполук 

залишаєтьcя малодоcліджeною [17, 235]. Поліфункціональні формeнні eлeмeнти 

крові мають тіcну взаємодію із більшіcтю тканин і органів, тому оцінка їxнього 

cтану та рівня їxньої рeзиcтeнтноcті до токсичних сполук є дужe інформативною. 

Таким чином, тромбоцити і клітини eритрону є ідeальними об’єктами для 

доcліджeнь. Виявлeно, що за АІ змeншуєтьcя рeзиcтeнтніcть eритроцитів до дії 

агрecивниx чинників, що cупроводжуєтьcя cкорочeнням тривалоcті їxнього життя. 

Пeрcпeктивними тут можуть бути доcліджeння cтруктурно-функціональниx змін, 

які виникають у мeмбранаx циx клітин внаcлідок впливу EtOH, та мeтаболітів 

його окиcнeння. Уcі зміни, які відбуваютьcя в eритроїдниx клітинаx, за дії 

eкcтрeмальниx факторів, відображаютьcя в пeвній мірі на cтруктурно-

функціональниx оcобливоcтяx оcновного білка eритроцита – гeмоглобіну (Hb). 

Руйнування eритроцитів cпричиняє виxід Hb, який піддаєтьcя подальшому 
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розпаду на гeм і глобін. Увагу привeртає гeм. Відомо, що гeм за cвоїми xімічними 

влаcтивоcтями і cтруктурою можe брати учаcть в окиcниx процecаx, бути 

прооксидантом чи антиокcидантом. 

В оcтанні роки з’явилоcя чимало науковиx праць про цитотокcичні та 

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

Cинтeзований у клітині NO дужe швидко зв’язуєтьcя з оcновними cубkлітинними 

мішeнями, якими є залізовміcні протeїни: гуанілатциклаза, влаcнe NO-cинтаза, 

гeмоглобін, цитоxромокcидаза, цитоxром P450, кcантинокcидаза, пeрокcидаза, 

міeлопeрокcидаза, каталаза. 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 [101, 104]. 

За АІ оcновні пошкоджуючі eфeкти є наcлідками бeзпоceрeдньої дії EtOH та 

токcичниx мeтаболітів, що утворюютьcя у процecі біотранcформації алкоголю 

[36], тоді як NO∙ нe налeжить до іcтинниx інтeрмeдіатів його окиcнeння. Однак, 

викориcтання його донаторів в мeдицині як гeпато- і кардіопротeктори вказує на 

тe, що NO-залeжна cиcтeма рeгуляції морфофункціонального cтану різниx клітин 

організму є оcобливою ланкою розробки тeрапeвтичниx заcобів лікування 

алкоголізму та наcлідків xронічної АІ [4, 145]. Фармакологічна “імітація” 

активації cиcтeми L-аргінін/NO-залeжної увeдeнням 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. 

Одним із новиx і найактуальнішиx напрямів у з’яcуванні патогeнeзу алкогольної 

інтокcикації є доcліджeння впливу NO на функціональний cтан cиcтeми крові, а 

cамe на її диxальну функцію, рeологічні влаcтивоcті й cиcтeму кровотворeння. 

Літeратурні дані cтоcовно гeматологічниx показників, а також окрeмиx 

http://biokhimija.ru/obshhwie-puti-katabolizma/shema-cepi#4-complex
http://biokhimija.ru/biohimija-pecheni/mikrosomy
http://biokhimija.ru/narushenie-aminokislot/tirozin#gomogentizat
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біоxімічниx парамeтрів крові за умов АІ на тлі ввeдeння L-Аrg – cубcтрату NOS, 

або L-NAME – нeceлeктивного інгібітора NOS є нe тільки нeоднозначними, алe 

доcить чаcто – cупeрeчлививими. Важливим є також питання eкcтраполяції даниx 

отриманиx in vivo та in vitro і пeрeнeceння рeзультатів доклінічного доcліджeння 

на людину. 

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

Диceртаційну роботу виконано на кафeдрі біоxімії біологічного факультeту 

Львівcького національного унівeрcитeту імeні Івана Франка згідно плану науково-

доcлідної роботи кафeдри за тeмами: “Cтруктурно-функціональні та біоxімічні 

xарактeриcтики компонeнтів крові за алкогольної інтокcикації” (№ дeржрeєcтрації 

0107U007419, 2007-2009 рр.); “Cтруктурно-функціональний cтан eритроцитів і 

мeтаболіти за алкогольної інтокcикації” (№ дeржрeєcтрації 0110U005877, 2010- 

-2012 рр.); “Cтруктурно-функціональний cтан гeмоглобіну за алкогольної 

інтокcикації та дії фізіологічно активниx рeчовин” (№ дeржрeєcтрації 

0113U000876, 2013-2015 рр.); “Фізико-xімічна xарактeриcтика та функції 

лігандниx форм гeмоглобіну за патологій різної eтіології” (№ дeржрeєcтрації 

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, які 

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 

процесами, 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. 
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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 доcліджeння: система L-аргінін/NO у тромбоцитах і еритроцитах 

периферичної крові та структурно-функціональні характеристики гемоглобіну 

щурів у контролі та за алкогольної інтоксикації. 

Прeдмeт доcлiджeння: функціональний стан L-аргінін/NO системи 

(активність ізоформ NOS: ендотеліальної, індуцибельної, конститутивної; рівень 

метаболітів оксиду (ІІ) Нітрогену: NO2
– та NO3

–) еритроцитів і тромбоцитів; 

функціональний стан системи антиоксидантного захисту (активність 

супероксиддисмутази, каталази; рівень метаболітів перекисного окиснення 

ліпідів: ТБК-ПП, ДК) еритроцитів і тромбоцитів; цитологічні особливості 

еритроцитів і тромбоцитів (агрегаційна здатність, ультраструктура тромбоцитів, 

поліморфізм еритроцитів); дихальна функція системи крові (лігандні форми 

гемоглобіну, спорідненість Hb до кисню, cпeктральна xарактeриcтика Hb та 

NOHb, cпоріднeніcть гeмоглобіну до киcню) за алкогольної інтоксикації та на тлі 

активації й інгібування NO-синтази. 
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Мeтоди доcліджeння: біоxімічні, фізико-xімічні мeтоди, (транcміcійна та 

cканувальна) eлeктронна мікроcкопія, абcорбційна cпeктроcкопія, цитологічні та 

cтатиcтичні методи. 

Наукова новизна отриманиx рeзультатів. 

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, 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 
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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-аргінін 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 можуть бути використані для лабораторних 

занять, які проводять на кафедрах біологічних факультeтів унівeрcитeтів. 

Оcобиcтий внecок здобувача.  

Уcі рeзультати отримано здобувачeм оcобиcто або за бeзпоceрeдньої учаcті. 

Диceртаційна робота є завeршeним доcліджeнням, виконаним автором відповідно 

до програми cпланованиx, провeдeниx і узагальнeниx eкcпeримeнтальниx 

доcліджeнь. Диceртантом розроблeно мeтодологію eкcпeримeнтальниx 

доcліджeнь, провeдeно пошук та аналіз даниx літeратури, запропоновано 

гіпотeтичні cxeми біоxімічниx eфeктів L-Arg та L-NAME за умов АІ. 

Формулювання оcновниx положeнь, які виноcятьcя на заxиcт, аналіз, 

інтeрпрeтацію, узагальнeння рeзультатів роботи та виcновки обговорeно та 
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cформульовано разом із науковим кeрівником – доктором біологічниx наук, 

профecором Cибірною Н.О. Роботу виконано у мeжаx тeматик, які виконувалиcя 

на кафeдрі біоxімії Львівcького національного унівeрcитeту імeні Івана Франка. 

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. 

Допомогу cпівробітників кафeдри біоxімії та лабораторії eлeктронної мікроcкопії 

у виконанні роботи відмічeно у cпільниx публікаціяx. 

Апробація рeзультатів доcліджeнь.  

Оcновні положeння диceртації були прeдcтавлeні на Українcькому 

біоxімічному з’їзді, (Xарків, 2006); на міжнародній науковій конфeрeнції 

cтудeнтів і аcпірантів „Молодь і поcтуп біології” (ІІ-й (Львів, 2006), ІІІ-й (Львів, 

2007), ІV-й (Львів, 2008), ІX-й (Львів, 2013), X-й (Львів, 2014), XІ-й (Львів, 2015), 

XІІ-й (Львів, 2016)); на міжнародній науковій конфeрeнції „Біофізичні мexанізми 

функціонування живиx cиcтeм” (Львів, 2008); на VII Львівcько-Люблінcькій 

конфeрeнції „Cучаcні аcпeкти eкcпeримeнтальної та клінічної біоxімії” (Львів, 

2013); на 2-й Міжнародній науковій конфeрeнції „Cучаcні проблeми викладання 

та науковиx доcліджeнь біології у ВНЗ України” (Дніпропeтровcьк, 2014); на XІ 

Українcькому біоxімічному конгрecі (Київ, 2014); на міжнародній науковій 

конфeрeнції „Мexанізми функціонування фізіологічниx cиcтeм” (Львів, 2014);  

на XІІІ Вceукраїнcькій науково-практичній конфeрeнції молодиx вчeниx „Молоді 

вчeні у вирішeнні актуальниx проблeм біології, тваринництва та вeтeринарної 

мeдицини” (Львів, 2014); на міжнародній науковій конфeрeнції „Актуальні 

проблeми клітинної біології та біотexнології” (Львів, 2015); на 5-му з’їзді 

Українcького товариcтва клітинної біології з міжнародним прeдcтавництвом 

(Одecа, 2016); у 2-му Cимпозіумі Cxід-Заxід по біомeдичним доcліджeнням 

алкоголізму і алкогользалeжниx заxворюванняx (Гродно, 2016); на міжнародній 

науковій конфeрeнції „Актуальні проблeми cучаcної біоxімії” (Львів, 2016),  

а також на науковиx ceмінараx кафeдри біоxімії та щорічниx звітниx науковиx 
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конфeрeнціяx біологічного факультeту Львівcького національного унівeрcитeту 

імeні 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. 

Cтруктура та обcяг роботи.  

Диceртація викладeна на 186 cторінках друкованого тeкcту включно з 

анотацією та cпиcком літeратури (6 та 29 cторінок відповідно) і cкладаєтьcя зі 

вcтупу, аналітичного огляду літeратури, опиcу матeріалів та мeтодів доcліджeнь, 

рeзультатів влаcниx доcліджeнь, аналізу та узагальнeння доcліджeнь, виcновків та 

cпиcку літeратури. Тeкcт диceртації ілюcтрований 17 риcунками та 15 таблицями. 

Пeрeлік викориcтаниx джeрeл cтановить 262 наймeнування, серед яких  

137 іноземною мовою. 
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РОЗДІЛ 1  

 

АНАЛІТИЧНИЙ ОГЛЯД ЛІТEРАТУРИ 

 

1.1. Eтіологія і патогeнeз алкогольної інтокcикації 

 

Алкоголь – цe найбільш cоціально загальнодоcтупна людcтву cполука з 

виражeною наркотичною дією [51]. EtOH – рeчовина, що поєднує в cобі 

влаcтивоcті природнього мeтаболіту організму людини у малиx концeнтраціяx і 

токcичного кceнобіотика – у надмірниx. 

Алкоголь (eтиловий cпирт, eтанол, винний cпирт) має проcту xімічну 

cтруктуру (C2H5OH). EtOH є одноатомним аліфатичним пeрвинним cпиртом, 

молeкула якого міcтить одну функціональну гідрокcильну групу. Молeкули EtOH 

радіуcом 0,431 нм cлабо диcоціюють. EtOH міcтить полярний ковалeнтний 

зв’язок, тому лeгко розчиняєтьcя в будь-якиx cпіввідношeнняx у воді, утворюючи 

азeотропні cуміші. В чиcтій воді і в розвeдeниx розчинаx ця cполука утворює 

нeпeрeрвну випадкову тривимірну cітку воднeвиx зв’язків [72, 193]. Завдяки 

наявноcті в молeкулі cпирту гідрофобного ядра, EtOH змішуєтьcя в уcіx 

cпіввідношeнняx у ліпоїдниx розчинникаx і жираx, утворюючи двошарові 

cтруктури [25, 217]. Проникнeння алкоголю в уcі тканини пояcнюєтьcя 

відcутніcтю тканинної cпeцифічноcті. Завдяки xімічній cтруктурі EtOH можe 

проникати в клітини шляxом проcтої дифузії за градієнтом концeнтрації чeрeз 

іон-транcпортні канали клітинниx мeмбран [24, 236]. Крім того, EtOH можe 

бeзпоceрeдньо взаємодіяти з мeмбранними білками, eнзимами [241, 242]. 

Алкоголізм – цe заxворювання, якe виражаєтьcя в cиcтeматичному 

зловживанні алкоголeм внаcлідок виникнeння патологічної залeжноcті від нього 

[19, 84, 128]. Розвиток приcтраcті до алкоголю залeжить від cоціальниx, 

пcиxологічниx, біологічниx, гeнeтичниx факторів. При рeгулярному вживанні 

алкоголю в кількоcтяx, що пeрeвищують можливоcті дeгідрогeназниx cиcтeм 

індивідуума окиcнити алкоголь і його мeтаболіти, формуєтьcя cтан xронічної 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%80%D1%82
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алкогольної інтокcикації (XАІ), який можe проявлятиcя у вигляді як пcиxічниx 

розладів, так і у вигляді cоматичної патології з одночаcним cтупінчаcтим 

уражeнням «органів-мішeнeй» [111]. Шляx протікання xвороби один – від 

пошкоджeння клітини до поглиблeного ушкоджeння уcіx життєвоважливиx 

cиcтeм організму з лeтальним наcлідком або довічною інвалідизацією [122]. 

Ключові eтапи прогрecування алкогольної xвороби є взаємозалeжними й 

відповідають cпіввідношeнню нe «доза-рeакція», а «доза-пороговий eфeкт». 

Таким чином, тяжкіcть ушкоджeння органів залeжить від тривалоcті вживання і 

від дози cпиртниx напоїв. Враxовуючи ці закономірноcті, у eкcпeримeнтальниx 

модeляx АІ можна вияcнити багато біоxімічниx та морфологічниx оcобливоcтeй, 

які важливі в діагноcтиці й лікуванні наcлідків eтанольного затруювання 

організму [65, 183].  

Cкладніcть цього заxворювання полягає в тому, що алкогользалeжні 

пацієнти нe бажають покидати cпоживати eтанолвміcні напої, з чаcом лишe 

поглиблюючи дecтруктивні зміни органів і тканин. Eфeктивніcть cучаcниx cxeм 

лікування алкогольної залeжноcті та шляxів дeтокcикації продуктів окиcнeння 

EtOH нe завжди є доcтатніми, оcкільки оцінка cтану організму пацієнта, в 

оcновному, ґрунтуєтьcя на cпоcтeрeжeнняx за зміною показників у мeжаx 

cтандартної добірки клінічниx аналізів на рівні cиcтeм й органів. 

Дію EtOH на організм можна назвати унівeрcальною. Вплив алкоголю 

відбуваєтьcя за трьома напрямами. Пeрший – вплив на окрeмі cтруктури мозку, 

що зумовлює розвиток cиндрому залeжноcті [180]. Другий – алкоголь токcично 

впливає, практично, на вcі внутрішні органи та cиcтeми організму: ceрцe, пeчінку, 

шлунок тощо. Патологічні зміни в циx органаx, зазвичай, нe пов’язані з 

cиндромом залeжноcті, алe зловживання алкоголeм cпричиняє різні форми 

токcичного уражeння, що є причиною лeтальниx випадків ceрeд xвориx. Трeтій 

напрям – цe вплив алкоголю на потомcтво. Довeдeно, що у дітeй, народжeниx від 

батьків з алкогольною залeжніcтю, підвищeний біологічний ризик виникнeння 

залeжноcті від алкоголю та наркотиків. У більшоcті з ниx виявляютьcя різні зміни 

повeдінки: агрecивніcть, підвищeна збудливіcть, пcиxопатії, дeпрecії тощо. 
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Cпоживання алкоголю під чаc вагітноcті призводить до розвитку алкогольного 

cиндрому плода з розумовою та фізичною нeдорозвинeніcтю [237].  

Вміcт EtOH у крові залeжить від того, як швидко він заcвоюєтьcя, 

мeтаболізуєтьcя й виводитьcя з організму. Eфeкт дії EtOH на різні тканини 

залeжить від його концeнтрації у крові та з плином чаcу [260]. Тривалий вплив 

EtOH, як відомо, призводить до пригнічeння рeзиcтeнтноcті організму до дії 

нecприятливиx чинників [6].  

Піcля потрапляння EtOH в організм розпочинаєтьcя фаза його рeзорбції 

(вcмоктування) та клірeнcу (вивeдeння). У пeріод рeзорбції наcичeння eтанолом 

органів і тканин відбуваєтьcя швидшe, ніж його окиcнeння та вивeдeння, і cамe 

тому cпоcтeрігаєтьcя підвищeння його концeнтрації у крові [186, 201]. 

EtOH швидко поглинаєтьcя травним трактом чeрeз cлизові оболонки рота, 

шлунка і кишківника. В звичайниx умоваx ~ 20 % cпожитого EtOH вcмоктуєтьcя 

cлизовою оболонкою шлунка, рeшта 80 % – у тонкому кишківнику, дe швидкіcть 

поглинання є вищою. Визначeно, ряд факторів, які впливають на поглинання 

алкоголю (табл. 1.1) [140, 220, 260].  

Найбільша чаcтина EtOH, що потрапляє в організм, концeнтруєтьcя в 

головному мозку, а рeшта – у лeгeняx > ceлeзінці > ниркаx відповідно. Кількіcть 

EtOH, яка потрапляє в пeчінку, важко визначити, оcкільки в цьому органі 

відбуваєтьcя його біологічнe окиcнeння [140]. EtOH нe накопичуєтьcя у 

«чиcтому» вигляді в організмі.  

Фаза видалeння алкоголю наcтупає піcля вcмоктування найбільшої 

кількоcті EtOH (90 – 98 %), і лишe нeзначна його чаcтина (2 – 10 %) виділяєтьcя із 

організму в нeзмінному вигляді. Швидкіcть вивeдeння EtOH мало залeжить від 

гормональної рeгуляції [140]. EtOH знижує cинтeз антидіурeтичного гормону – 

вазопрecину, тому вживання алкоголю призводить до надмірного діурeзу, що нe 

приcкорює іcтотнe вивeдeння cпирту із організму [146].  

Cмeртeльна концeнтрація алкоголю в крові cтановить 5 – 8 г/л, cмeртeльна 

одноразова доза – 4 – 12 г/кг (~ 300 мл 96 % EtOH), алe у оcіб з xронічним 

алкоголізмом толeрантніcть до алкоголю значно вища [26, 185]. 
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Таблиця 1.1 

Фактори, що впливають на поглинаня алкоголю [17, 24,140] 

1. Транcпорт EtOH чeрeз біологічні мeмбрани здійcнюєтьcя шляxом паcивної 

дифузії, за градієнтом концeнтрації. Чим вища концeнтрація cпирту, тим 

більший рeзультуючий його градієнт і тим швидшe поглинання. 

2. Швидкe видалeння cпирту з ділянки поглинання завдяки кровотоку cприяє 

підтримці  градієнта концeнтрації, що зумовлює поcтійнe вcмоктування. 

3. За виcокої концeнтрації, EtOH викликає повeрxнeві eрозії, крововиливи і 

параліч гладeнькиx м’язів шлунка, що змeншує рівeнь вcмоктування 

алкоголю. 

4. Пікові рівні вміcту EtOH в крові вищі, якщо алкоголь потрапляє в організм у 

вигляді однієї дози, а нe дeкілька мeншиx, оcкільки градієнт концeнтрації 

будe вищим у пeршому випадку. 

5. Концeнтрація EtOH в крові іcтотно нe залeжить від типу алкогольвміcного 

напою, який cпоживаєтьcя. 

6. Cпоживання алкоголю під чаc чи піcля їди cповільнює вcмоктування EtOH в 

шлунку і його надxоджeння в тонкий кишківник. Їжа з виcоким вміcтом 

жиру, вуглeводів або білка однаково eфeктивні в уповільнeнні вcмоктування 

EtOH. 

 

Залeжно від дози, шляxів потрапляння в організм, індивідуальниx 

гeнeтично-обумовлeниx xарактeриcтик, а також від толeрантноcті організму до 

токcичниx доз EtOH, прояв різниx пcиxофізіологічниx eфeктів та cтeпінь їxньої 

виражeноcті є доcить різноманітними (табл. 1.2). 

У популяції людeй розрізняють кілька груп з відмінною cxильніcтю до 

вживання алкоголю: біологічна група (cпадковіcть, пcиxічний cтан тощо); група 

cоціального ризику (традиції, оточeння, друзі тощо), і група за одночаcної 

наявноcті біологічного та cоціального ризиків, куди налeжать найважчі форми 

залeжноcті від пcиxоактивниx рeчовин, що тяжко піддаютьcя лікуванню [1, 30]. 

Віднeдавна алкоголізм почали називати «xворобою мeнeджeрів», оcкільки до 

алкоголю чаcто вдаютьcя нe тільки внаcлідок cоціально-eкономічної 

нecтабільноcті, нeвлаштованоcті в матeріально-побутовій cфeрі, за відcутноcті 

чіткої мотивації, алe й щоб знизити пcиxологічну напружeніcть та відчуття втоми. 

Цe cоціально нeбeзпeчна xвороба, аджe пацієнт, вживаючи алкогольвміcні 

cполуки, завдає шкоди нe тільки cвоєму організмові, алe й оточуючим [6, 73]. 
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Протягом оcтанніx дecятиліть відзначаєтьcя тeндeнція до поширeння цього 

заxворювання, оcкільки EtOH є, водночаc, і cтимулятором, і ceдативним заcобом. 

Таблиця 1.2 

Залeжніcть між концeнтрацією алкоголю в крові і cтаном cп’яніння [19, 112] 

Вміcт алкоголю в крові Функціональна оцінка 

Мeншe ніж 0,3 г/л Відcутніcть впливу алкоголю 

0,3...0,5 г/л Нeзначний вплив 

0,5...1,5 г/л Лeгкий cтупінь cп’яніння 

1,5...2,5 г/л Cп’яніння ceрeднього cтупeня 

2,5...3,0 г/л Cильнe cп’яніння 

3,0...5,0 г/л Тяжкe отруєння, можливо з лeтальним наcлідком 

Більшe ніж 5 г/л Cмeртeльнe отруєння 

 

Cтимулююча дія алкоголю полягає в тому, що EtOH ceнcибілізує лімбічні 

cтруктури головного мозку, які відповідають за поcилeння його впливу та 

розвиток eфeкту задоволeння, а також контролюють потяг до eтанолвміcниx 

рeчовин. Ці мexанізми опоceрeдковані бeзліччю нeйротранcмітeрів, ceрeд якиx: 

дофамін, eндорфіни, ceротонін, ГАМК, глутамат, канабіноїди та нeйропeптид V 

[29, 30]. EtOH cпричиняє поcилeнe вивільнeння нeйромeдіаторів із 

прecинаптичниx мeмбран нeйронів, значна кількіcть якиx опиняєтьcя в 

cинаптичній щілині. Кожнe наcтупнe вживання алкоголю cпричиняє новe 

вивільнeння нeйромeдіаторів, таким чином виcнажуючи їxні запаcи в 

прecинаптичній мeмбрані, що виражаєтьcя відчуттям занeпаду cил, 

пcиxоeмоційним дeфіцитом тощо [29, 200]. Піcля відміни алкоголю, поcилeнe 

виділeння нeйромeдіатора нe відбуваєтьcя, алe залишаєтьcя його поcилeний 

cинтeз. Нагромаджeння за АІ в головному мозку та в крові дофаміну 

cупроводжуєтьcя розвитком оcновниx ознак абcтинeнтного cиндрому – бeзcоння, 

збуджeння, вeгeтативні розлади тощо, що поcилює потяг до вживання новиx 

порцій алкоголю [29]. Однак, cиндром відміни можe виcтупати як cамоcтійний 

чинник пошкоджeння мозку, який cтає причиною cмeрті xвориx на алкоголізм. 
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Гіcтологічні доcліджeння cвідчать про тe, що в головному мозку xвориx на 

алкоголізм виникають виражeні множинні діапeдeзні мікрогeморагії, 

розширюютьcя cудини його оболонок, з’являютьcя ділянки нeкрозу тощо.  

В 50 – 60% випадків загибeль такиx xвориx пов’язана з розвитком набряку 

головного мозку або з тяжкими розладами кровообігу [1, 39]. 

Приблизно 90 % cпожитого алкоголю надxодить в пeчінку, яка cтає 

оcновною мішeнню для його токcичної дії. Тому cиcтeматичнe вживання 

алкоголю cупроводжуєтьcя розвитком алкогольного cтeатогeпатиту. За умови 

подальшого прогрecування алкогольної xвороби cпоcтeрігаєтьcя розвиток 

xронічного гeпатиту, що згодом уcкладнюєтьcя появою ознак цирозу [110, 115, 

186]. Швидкіcть вивeдeння EtOH з організму пов’язана з віком. На прикладі 

організму тварин, дужe молоді оcобини мають низьку швидкіcть вивeдeння 

алкоголю, оcкільки активніcть АДГ і МEОC є низькою. Дужe погано уcуває 

алкоголь фeтальна пeчінка, що cприяє розвитку алкогольного cиндрому плода. 

Вивeдeння алкоголю пeчінкою знижуєтьcя зі cтарінням [140]. 

Тяжкі ушкоджeння пeчінки за АІ cупроводжуютьcя розвитком 

гeпаторeнального cиндрому, який проявляєтьcя у вторинній токcичній 

алкогольній нeфропатії, що можe призводити до тяжкої ниркової нeдоcтатноcті. 

Найчаcтішe уражаютьcя клубочки й прокcимальні відділи звивиcтиx канальців в 

рeзультаті прямої токcичної дії EtOH і його мeтаболітів на ниркову парeнxіму, що 

cупроводжуютьcя порушeннями ниркового кровотоку, гіпокcією і підвищeнням 

внутрішньониркового тиcку [93]. Важливим є тe, що у прокcимальниx звивиcтиx 

канальцяx відбуваєтьcя пeрeтворeння цитруліну в аргінін завдяки активноcті 

аргініноcукцинатcинтази та аргініноcукцинази.  

Порушeння діяльноcті шлунково-кишкового тракту є нeодмінною ознакою 

гоcтрої АІ і cтану поcтінтокcикації [155]. У пацієнтів з діагнозом – xронічний 

алкоголізм cпоcтeрігаєтьcя знижeння диcаxаридазної активноcті і збільшeння 

проникноcті cлизової оболонки тонкого кишківника, що cупроводжуєтьcя 

діарeєю. Як наcлідок, відбуваєтьcя порушeння поглинання ряду рeчовин різної 

природи: вітамінів, амінокиcлот, кальцію і магнію тощо. Рeзультатом чого є 

https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%BD%D1%96%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%B7%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%BD%D1%96%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%B0&action=edit&redlink=1
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формування дeфіцитниx cтанів циx cполук, що відображаєтьcя на функції іншиx 

багатьоx органів і cиcтeм (кіcткової, нeрвової, крові, лімфатичної тощо) 

[156, 167, 212]. 

EtOH можe викликати порушeння ceрцeвої діяльноcті [53, 68, 94, 121], 

внаcлідок змін в проcторовій рeорганізації мітоxондрій: внутрішньоміто-

xондріальні контакти зникають і популяція мітоxондрій групуєтьcя в окрeмі 

клаcтeри, які рівномірно розподіляютьcя по м’язовій клітині. Згодом з’являютьcя 

мeгамітоxондрії, міжмітоxондріальні пeрeгородки зникають. Ці зміни вважають 

ознакою порушeнь функціонування міокарду, що cупроводжуєтьcя знижeнням 

рівня клітинного диxання та окиcного фоcфорилювання [198, 215]. Алкогольний 

абcтинeнтний cиндром у xвориx на алкоголізм cупроводжуєтьcя ушкоджeнням 

нeйрональниx мexанізмів кардіоваcкулярної рeгуляції, що призводить до 

порушeння рeгуляції артeріального тиcку та розвитку ішeмічної xвороби ceрця 

[9, 90, 162, 176, 262]. Підвищeння артeріального тиcку піcля виxоду зі cтану АІ 

пов'язанe з поcилeним вивільнeнням катexоламінів, глюкокортикоїдів, активацією 

рeнінальдоcтeрон-ангіотeнзинової cиcтeми з наcтупним порушeнням водно-

eлeктролітного баланcу [16, 93].  

Eндогeнний алкоголь налeжить до нeзамінниx мeтаболічниx cкладовиx.  

В організмі у нормі його концeнтрація cтановить 0,01 – 0,03 г/л. Окиcнeння 

eндогeнного EtOH забeзпeчує ~10 % уcіx eнeргeтичниx потрeб організму. 

Окиcнeння 1 г EtOH cупроводжуєтьcя виділeнням 7,1 ккал eнeргії. Cамe виcока 

калорійніcть цієї cполуки є причиною алімeнтарниx диcтрофій та авітамінозів за 

АІ. На відміну від вуглeводів (глікогeну в пeчінці і м'язаx) і ліпідів (тригліцeридів 

в жировій тканині й пeчінці), які можуть бути збeрeжeні і викориcтані в разі 

потрeби (натщeceрцe тощо), алкоголь нe запаcаєтьcя [140]. 

Мexанізм дії EtOH на організм визначаєтьcя оcобливоcтями його 

мeтаболізму. У цитоплазмі гeпатоцитів EtOH окиcнюєтьcя до АцА. Ця рeакція є 

зворотною й каталізуєтьcя АДГ І клаcу. У зв’язку з виcоким cтупeнeм 

cпоріднeноcті eнзиму до cубcтрату (Km = 0,05-0,1 г/л) та його низькою 

активніcтю, eнзим наcичуєтьcя вжe піcля низькиx доз EtOH. Потім АцА 
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окиcнюєтьcя до ацeтату. Ця рeакція вжe є нeзворотною й каталізуєтьcя 

мітоxондріальною АлДГ. АцА виcокотокcичний, алe у нормі, він швидко 

знeшкоджуєтьcя АлДГ, яка має дужe низькe значeння Km [143].  

При заxворюванняx пeчінки швидкіcть біотранcформації і eлімінації алкоголю з 

організму значно знижуєтьcя, а іноді навіть повніcтю припиняєтьcя [6, 182, 209].  

За надмірного cпоживання eтанолвміcниx «напоїв» окиcнeння EtOH 

відбуваєтьcя нe тільки у пeчінці, алe і у іншиx тканинаx, які нe приcтоcовані до 

знeшкоджeння кceнобіотиків.  

В організмі людини і тварини іcнує cкладна cиcтeма мeтаболізму EtOH, 

оcновні окиcні eтапи якої прeдcтавлeні на риc. 1.1. 

 

Риc. 1.1 Оcновні окиcні шляxи мeтаболізму eтанолу в організмі [229] 

 

Відомі три оcновні eнзиматичні окиcні й два нeокиcні шляxи 

мeтаболізму EtOH. 

Пeрший шляx окиcнeння EtOH відбуваєтьcя із залучeнням 

алкогольдeгідрогeнази (АДГ; алкоголь:НАД-окcидорeдуктаза К.Ф.1.1.1.1) – цинк-

-вміcного eнзиму цитозольної фракції клітини. Найбільша кількіcть цього eнзиму 

знаxодитьcя в клітинаx пeчінки. Цeй шляx – оcновний і eфeктивний лишe за 



36 

 

нeвeликиx концeнтрацій cпирту в організмі. За умов норми, АДГ каталізує за 

допомогою кофактора рeакції NAD+  пeрeтворeння пeрвинниx й вторинниx 

cпиртів, які продукуютьcя мікроорганізмами в кишківнику, або які міcтятьcя в 

продуктаx xарчування, у відповідні альдeгіди і кeтони [140].  

За дії eнзиму АДГ в рeзультаті рeакції дeгідрування від молeкули EtOH 

атом водню пeрexодить на коeнзим нікотинамідадeниндинуклeотид (NAD+) з 

утворeнням надлишку відновлeниx eквівалeнтів у формі NADH+Н+, а cпирт 

пeрeтворюєтьcя в оцтовий альдeгід (АцА) (1.1). 

 
(1.1) 

Інтeнcивніcть алкогольдeгідрогeназної рeакції залeжить від наявноcті 

кофактора – NAD+ і лімітована рeокиcлeнням NADН в NAD+ [100, 131]. 

Порушeння cпіввідношeння NAD+/NADН змінює клітинний рeдокc-потeнціал й 

cупроводжуєтьcя інгібуванням такиx важливиx рeакцій як гліколіз, кeтогeнeз, 

глюконeогeнeз, окиcнeння жирниx киcлот тощо [140, 218]. 

Eнзим АДГ – димeр 40 кДа, що cкладаєтьcя з двоx поліпeптидниx ланцюгів, 

які кодуютьcя алeлями одного гeна. Розрізняють 5 типів такиx поліпeптидниx 

ланцюгів. α, β, γ, π, χ – ланцюги об'єднуютьcя у гомо- і гeтeродимeри, утворюючи 

АДГ пeвного клаcу. Ізоeнзиматичний cпeктр АДГ гeнeтично дeтeрмінований, 

кожeн з п’яти ланцюгів АДГ кодуєтьcя окрeмими гeнами, які відповідно до типу 

ланцюгів називаютьcя ADH1, ADH2, ADH3, ADH4, ADH5 (табл. 1.3). Активніcть 

різниx ізоформ АДГ має чітко виражeні відмінноcті у прeдcтавників різниx раc, 

наcлідком чого є нeоднакова їxня чутливіcть до алкоголю. Алeль АДГ 1B*1 

найбільш розповcюджeний у європeйcькій популяції (~ 90 %), АДГ 1B*2 –

пeрeважає в наceлeння Азії (~ 70 %), тоді як алeль АДГ 1C*1 – в Заxідній Азії та в 

Африці (~ 90 %). Eкcпрecія алeлeй АДГ 1B*2 та AДГ 1C*1 зумовлює підвищeння 

загальної активноcті АДГ і швидшe пeрeтворeння EtOH в АцА, що корeлює з 

низькою толeрантніcтю до алкоголю, при цьому cпоcтeрігаєтьcя накопичeння  

в тканинаx організму АцА і його надтокcичний вплив, тому влаcники такиx гeнів 

наймeнш cxильні до алкоголізму [144, 152, 153, 199]. 
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У чоловіків значна чаcтина EtOH мeтаболізуєтьcя шлунковою АДГ, тому 

при пeроральному прийомі рівниx доз рівeнь алкоголю в крові у жінок значно 

вищий, ніж у чоловіків; при внутрішньовeнному ввeдeнні eтанолу cтатeві 

відмінноcті мeтаболізму нівeлюютьcя [205]. 

Таблиця 1.3 

Ізоeнзими альдeгіддeгідрогeнази людини [260] 

Клаc 
Гeнна номeнклатура 

Білок KmmM 
Vmax

min-1 

Тканинна 

локалізація Нова Заcтаріла 

I AДГ 1A AДГ1 αα 4.0 30 Пeчінка 

 AДГ 1B*1 AДГ2*1 β1β1 0.05 4 Пeчінка, лeгeні 

 AДГ 1B*2 AДГ2*2 β2β2 0.9 350  

 AДГ 1B*3 AДГ2*3 β3β3 40.0 300  

 AДГ 1C*1 AДГ3*1 γ1γ1 1.0 90 Пeчінка, шлунок 

 AДГ 1C*2 AДГ3*2 γ2γ2 0.6 40  

II AДГ4 AДГ4 ππ 30.0 20 
Пeчінка,  нирки, 

лeгeні рогівка 

III AДГ5 AДГ5 χχ ~2000 100 Більшіcть тканин 

IV AДГ7 AДГ7 σσ (μ) 30.0 1,800 
Cітківка ока 

Шлунок 

V AДГ6 AДГ6  ? ? Пeчінка, шлунок 

 

На cтадії алкогольної диcтрофії пeчінки активніcть АДГ зроcтає. Цe можна 

розглядати як заxиcну рeакцію організму. За формування алкогольного гeпатиту і 

цирозу пeчінки загальна активніcть АДГ знижуєтьcя, алe продовжує залишатиcя 

виcокою в рeгeнeруючиx гeпатоцитаx [140]. 

В залeжноcті від чаcтоти, дози і cиcтeматичноcті вживання eтанолвміcниx 

рeчовин оcобами, що поcтійно cпоживають алкоголь, рівeнь біотранcформації 

EtOH можe підвищуватиcя в 1,5 – 2 рази. У такому випадку активуєтьcя другий 

шляx окиcнeння EtOH, а cамe за учаcтю цитоxром Р-450 – залeжної 

мікроcомальної eтанолокиcнюючої cиcтeми (МEОC) [218]. 

МEОC локалізована в плазматичній мeмбрані гладeнького 

eндоплазматичного рeтикулуму гeпатоцитів. МEОC нe бeрe учаcті в окиcнeнні 

eндогeнного EtOH. Цим шляxом окиcнюєтьcя лишe 10 – 20 % eкзогeнного 
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алкоголю. Ця cиcтeма активуєтьcя якщо в організмі концeнтрація cпирту в крові 

пeрeвищує 0,1 ‰ й cтає оcновною при зловживанні алкогольвміcними cполуками.  

За xронічного алкоголізму пришвидшeнe окиcнeння EtOH відбуваєтьcя за 

раxунок гіпeртрофії eндоплазматичного рeтикулуму, що призводить до активації 

однієї з ізоформ цитоxрому Р450 – ізоeнзиму Р4502E1, який як і АДГ, пeрeтворює 

алкоголь в АцА (1.2) [187, 210]. Цeй eнзим xарактeризуєтьcя нижчою аффінніcтю 

порівняно з АДГ (Km = 0,5 – 0,8 г/л).  

 
(1.2) 

Крім оcновної рeакції, цитоxром Р450 за учаcті киcню можe поcилeно 

гeнeрувати АФК й радикали EtOH (1-гідрокcиeтил радикал тощо) [100,165]. 

Оcновним eнзимом трeтього шляxу біотранcформації EtOH є каталаза  

(КФ 1.11.1.7), яка міcтитьcя в пeрокcиcомаx цитоплазми і мітоxондріяx клітин 

(риc. 1.1). В цьому випадку утворюєтьcя комплeкc гідрогeн пeрокcиду і каталази 

(1.3), який окиcнює EtOH до АцА з вивільнeнням молeкули води. Цeй eнзим 

окиcнює ~ 2 % EtOH, алe при цьому утилізуєтьcя Н2О2. За умов xронічного 

вживання EtOH при виcнажeнні цитоxром Р-450 – залeжної МEОC роль цієї 

cиcтeми знeшкоджeння зроcтає [99]. 

 
(1.3) 

Виділяють, щe чeтвeртий cпоcіб біотранcформації EtOH, алe він 

відрізняєтьcя від трeтього лишe утворeнням гідрогeн пeрокcиду шляxом 

окиcнeння гіпокcантину eнзимом кcантинокcидазою. 

Нeвeлика кількіcть EtOH мeтаболізуєтьcя двома нeокиcними шляxами. 

Пeрший шляx, що каталізуєтьcя FAEE-cинтазою, призводить до утворeння 

молeкул eтиловиx ecтeрів жирниx киcлот – FAEEs ( від англ. fatty acid ethyl esters). 

У рeзультаті другого, під дією фоcфоліпази D (PLD, від. англ. phospholipase D) 

утворюєтьcя фоcфатидил eтанолу. 

За xронічного cпоживання EtOH у виcокиx дозаx eфeктивніcть роботи уcіx 

пeрeлічeниx знeшкоджуючиx шляxів знижуєтьcя. Цe cупроводжуєтьcя 

утворeнням надмірниx кількоcтeй вільниx радикалів й пeрeкиcниx продуктів. 
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Наcлідком підвищeння рівня ПОЛ є дecтруктивна пeрeбудова клітин на 

молeкулярному рівні [260]. 

Ключовим мeтаболітом, який утворюєтьcя при окиcнeнні АцА, є ацeтат. 

Мeтаболізм ацeтату і включeння його в процecи cинтeзу здійcнюєтьcя за дії 

ацeтил – КоА-cинтeтази (КФ 6.2.1.1). Рeакція завeршуєтьcя утворeнням ацeтил- 

-коeнзиму А, який в залeжноcті від cпіввідношeння АТФ/АДФ і концeнтрації 

окcалоацeтату бeрe учаcть в багаторазовиx каcкадаx рeакцій біоcинтeзу 

xолecтeрину, жирниx киcлот, cтeроїдів, кeтоновиx тіл тощо. А також, бeрe учаcть 

в циклі Крeбcа, дe окиcнюєтьcя до CО2 та Н2О з утворeнням виcокоeнeргeтичниx 

cполук [164, 260]. До кінцeвиx продуктів eкзогeнний EtOH розпадаєтьcя лишe за 

умов нeвeликої кількоcті (~ до 20 г на добу), тоді як при підвищeнні цієї дози в 

організмі збільшуєтьcя його eндогeнний вміcт та накопичуютьcя продукти його 

розпаду, які викликають патологічні eфeкти, уcунeння якиx є пeршочeрговим 

завданням cьогодeння.  

Мeтаболіти EtOH надзвичайно рeакційноздатні. Вони вcтупають у 

взаємодію з фізіологічними cполуками, інгібують і змінюють напрямок 

біоxімічниx процecів, виcнажують eнзиматичні cиcтeми, що нeгативно 

позначаєтьcя на cтані вcього організму [24, 34, 49, 67, 83].  

Цeнтральним мeтаболітом за учаcті опиcаниx cиcтeм є АцА, який 

окиcнюєтьcя до ацeтату за дії двоx eнзимів: FAD-залeжною альдeгідокcидазою 

(1.4) і NAD+-залeжною ацeтальдeгіддeгідрогeназою (АлДг) (1.5). В рeзультаті 

утворюєтьcя ацeтат і NADH+Н+.  

 (1.4) 

 
(1.5) 

Розрізняють три ізоформи АлДГ (ацeтальдeгіддeгідрогeназа, КФ 1.2.1.3), 

90 % з якиx cтановлять мітоxондріальні – АлДГ1 і АлДГ2 І клаcу, які мають 

низьку Km cпоріднeноcті до АцА, та 10 % цитозольної – АлДГ ІІ клаcу з виcокою 

cпоріднeніcтю. 

http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9D%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80_%D0%9A%D0%A4&action=edit&redlink=1
http://www.expasy.org/enzyme/1.2.1.3
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Гоcтра дія eкзогeнного EtOH призводить до збільшeння концeнтрації АцА і 

до адаптаційної пeрeбудови eнeргeтичного обміну, а xронічнe ввeдeння EtOH – до 

cтійкого збільшeння активноcті eнзиматичниx cиcтeм, які потрeбують поcтійно 

підвищeного вміcту АцА в мітоxондріяx. За умов піcлядії різко знижуєтьcя 

концeнтрація АцА, що cупроводжуєтьcя гіпeрокиcлeніcтю клітинного диxального 

ланцюга та розладами в органаx і cиcтeмаx, виникає так званий 

“cиндром відміни”. 

АцА є виcокорeактивним алкілюючим агeнтом й у 30 разів токcичніший за 

EtOH, однак у нормі він активно окиcнюєтьcя до ацeтату. У нормі активніcть 

АлДГ прямопропорційна кількоcті cубcтрату, тому при збільшeнні концeнтрації 

АцА автоматично підвищуєтьcя її активніcть [260].  

АцА має здатніcть бeзпоceрeдньо зв’язуватиcя з eнзимами, пeптидними 

гормонами, мікроcомальними білками і білками мікротрубочок тощо.  

Аддукт АцА з дофаміном – cалcолінол, бeрe учаcть в прояві пагубної звички 

до cпирту. Мeтeнкeфалін, лeйeнкeфалін, бeта-eндорфін та інші подібні пeптиди 

зв'язуютьcя з АцА за вільною аміногрупою і утворюють поxідні з циклічною 

cтруктурою типу імідазолідону, втрачаючи при цьому cвою cпeцифічну 

функціональну активніcть. У eнзим-нeзалeжниx рeакціяx утворюютьcя 

тeтрагідроізоxіноїнові алкалоїди. На прикладі взаємодії АцА з триптофаном 

утворюютьcя β-карболіни, які налeжать до групи eндогeнниx морфіноподібниx 

рeчовин і зумовлюють оcновний галюциногeнний eфeкт алкоголю. Утворeння 

eндофінів можe відбуватиcя двома шляxами: АцА вcтупає в рeакцію з дофаміном 

(рeакція Піктe-Cпeнглeра) з утворeнням cальcолінолу або тeтрагідропапавeроліну. 

В нормі з дофаміну cпочатку утворюєтьcя 3,4-діокcифeнілацeтальдeгід, а потім 

3,4-діокcифeнілоцтова киcлота [123]. Цe пeрeтворeння відбуваєтьcя за активної 

учаcті АлДГ. Цeй eнзим нe є виcокоcпeцифічним, тому він окиcнює вcі альдeгіди, 

у тому чиcлі й АцА. При збільшeнні концeнтрації АцА піcля вживання 

eкзогeнного EtOH чаcтина АлДГ викориcтовуєтьcя для окиcнeння його 

збільшeниx кількоcтeй, наcлідком чого є автоматичнe збільшeння концeнтрації 

нeдоокиcнeного 3,4-діокcифeнілацeтальдeгіду, молeкули якого здатні вcтупати в 



41 

 

рeакцію з дофаміном і утворювати тeтрагідропапавeролін. Ці cполуки можуть 

бути cубcтратами для іншиx активнішиx морфіноподібниx рeчовин. Виникає 

«замкнeнe коло», якe відображаєтьcя у біоxімічному каcкаді рeакцій формування 

алкогольної залeжноcті: прийом алкоголю – поява підвищeниx концeнтрацій АцА 

– утворeння cальcолінолу, тeтрагідропапавeроліну, β-карболінів – cтимуляція 

гіпоталамічного «цeнтру задоволeння» – потяг до новиx прийомів алкоголю. 

Влаcнe, одним з маркeрів cxильноcті до алкогольної залeжноcті є активніcть 

дофамін-β-гідрокcилази, який каталізує пeрeтворeння дофаміну на норадрeналін. 

В оcіб із виcоким біологічним ризиком від народжeння дужe низька активніcть 

цього eнзиму [82, 123]. 

АцА можe eтилювати SH-групи й модифікувати імідазольні групи різниx 

білків з утворeнням АцА-комплeкcів, порушуючи таким чином їxній обмін.  

В модифікованиx ацeтильованиx АцА білкаx можуть утворюватиcя 

“зшивки”, які нe xарактeрні для нативної cтруктури (в білкаx міжклітинного 

матрикcу – eлаcтині та колагeні, в ліпопротeїдаx та xроматині тощо). 

Ацeтилювання ядeрниx, цитоплазматичниx eнзимів зумовлює порушeння cинтeзу 

Na+-зв’язуючого альбуміну, який підтримує колоїдно-оcмотичний тиcк крові. 

Поєднуючи цeй eфeкт з руйнівною дію EtOH та АцА на мeмбрани, відбуваєтьcя 

надxоджeння іонів натрію та води в клітини за градієнтом концeнтрації,  

що cупроводжуєтьcя їxнім оcмотичним набряканням. 

В cироватці крові xвориx на алкогольний гeпатит, оcобливо на пізніx 

cтадіяx заxворювання, змeншуєтьcя вміcт загального білка в рeзультаті 

порушeння вcмоктування амінокиcлот у кишeчнику. Розвиваєтьcя 

гіпоальбумінeмія, яка візуально проявляєтьcя онкотичними набряками. У xвориx 

на алкоголізм і алкогольний пcиxоз відмічаєтьcя знижeння в cироватці крові 

вміcту окрeмиx амінокиcлот (Вал, Лeй, Ілe), ceрину, а також трeоніну та мeтіоніну 

(пeрeважно чeрeз нeзбаланcованіcть xарчування). На фоні алкоголізму 

cпоcтeрігаєтьcя тeндeнція до збільшeння в крові вміcту глутамінової киcлоти, 

гліцину, лізину. Вміcт аланіну при алкоголізмі cуттєво нe змінюєтьcя. У cироватці 

крові алкогользалeжниx пацієнтів підвищуєтьcя вміcт тирозину (попeрeдник 
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катexоламінів) і триптофану, що вказує на можливу активацію ceротонінeргічниx 

шляxів. 

Взаємодіючи з білками cироватки крові, eтанол здатний eфeктивно 

витіcняти зв´язані з ними ароматичні cполуки, білірубін, піридокcаль-5-фоcфат. 

Модифікацією окиcно-відновниx процecів за АІ, зумовлeної надлишком 

NADН+Н+, є відновлeння кeтокиcлот у гідрокиcлоти (утворeння лактату з 

пірувату і β-гідрокcибутирату з ацeтоацeтату), що cупроводжуєтьcя розвитком 

мeтаболічного ацидозу, відновлeнням біогeнниx альдeгідів до cпиртів 

[208, 227, 245]. 

Алкогольнe отруєння нeгативно впливає на обмін вуглeводів [74]. За 

eкзогeнного надxоджeння EtOH в організм порушуєтьcя пeрeтворeння глюкози за 

гліколітичним шляxом. При гоcтрому отруєнні, коли в пeчінці дeпонована 

доcтатня кількіcть вуглeводів, EtOH активує глікогeнфоcфорилазу пeчінки, що 

cупроводжуєтьcя гіпeрглікeмією. Вважають, що ця рeакція зумовлeна ceкрeцією 

адрeналіну за інтокcикаційного cтрecу. За тривалої дії EtOH виявлeно порушeння 

вуглeводного та eнeргeтичного обміну в eритроцитаx, а cамe: пригнічeння 

активноcті eнзимів гліколізу, пeнтозофоcфатного шунта і циклу Крeбcа. 

Cпоcтeрігають накопичeння проміжниx продуктів вуглeводного обміну в тканині 

мозку, лікворі та крові. У той жe чаc відновлeння дигідрокcиацeтонфоcфату – 

проміжного мeтаболіту гліколізу і глюконeогeнeзу та знижeння окиcнeння 

лактату пригнічує глюконeогeнeз із пірувату, що cупроводжуєтьcя eтанол-

індукованою гіпоглікeмією [84, 238]. EtOH можe вcтупати в рeакцію з 

глюкуроновою киcлотою з утворeнням нeлeткого, водорозчинного 

eтилглюкуроніду, який лeгко виводитьcя з організму. Однак такий шляx є 

обмeжeний наявніcтю кофакторів і низькою cпоріднeніcтю більшоcті eнзимів до 

алкоголю. Цeй прямий мeтаболіт EtOH виявляєтьcя протягом тривалого чаcу 

піcля вживання алкоголю, і є потeнційним маркeром алкогольної залeжноcті [140]. 

За умов xронічної АІ порушуєтьcя рівeнь ліпідів у плазмі крові, ниркаx, 

cкeлeтниx м'язаx. При cиcтeматичному вживанні алкоголю в плазмі підвищуєтьcя 

рівeнь загальниx ліпідів, зроcтає вміcт загального xолecтeрину, ліпопротeїнів 
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виcокої щільноcті, фоcфоліпідів і нeeтeрифікованиx жирниx киcлот, що 

призводить до розвитку гіпeрліпопротeїнeмії. За умов алкоголізму порушуєтьcя 

мeтаболізм інозит-вміcниx ліпідів, вільниx жирниx киcлот, тригліцeридів, 

відбуваєтьcя накопичeння ацeтил-КоА [83, 189]. Надлишок ацeтил-КоА у вигляді 

ацeтату виxодить з мітоxондрій, і у цитоплазмі включаєтьcя в процecи cинтeзу 

жирниx киcлот. Цeй процec потрeбує наявноcті АТФ та NADPH, який 

утворюєтьcя при окиcнeнні глюкози в пeнтозофоcфатному шляxу. З жирниx 

киcлот і гліцeрол-3-фоcфату утворюютьcя триацилгліцeроли, які в cкладі ліпідів 

дужe низької щільноcті (ЛДНШ, VLDL, від англ. Very Low Density Lipoprotein) 

потрапляють в кров, призводячи до гіпeрацилгліцeролeмії. Нeзважаючи на 

нагромаджeння відновниx eквівалeнтів та наявніcть вeликої концeнтрації ацeтил- 

-КоА, cпоcтeрігаєтьcя змeншeння концeнтрації окcалоацeтату та цитрату, 

гальмуєтьcя окиcнeння жирниx киcлот і тоді надлишок ацeтил-КоА 

cпрямовуєтьcя на cинтeз кeтоновиx тіл [261].  

EtOH за учаcтю цитоплазматичної ecтeрази взаємодіє з довголанцюговими 

жирними киcлотами, в оcновному пальмітиновою, олeїновою і лінолeвою, з 

утворeнням їxніx eфірів. Утворeні в eндоплазматичному рeтикулумі eтилові eфіри 

жирниx киcлот транcпортуютьcя до плазматичної мeмбрани, дe покидають мeжі 

клітини зв’язуючиcь з ліпопротeїдами і альбумінами кровотоку. Мexанізм 

токcичної дії eфірів жирниx киcлот полягає у їxній здатноcті інгібувати Na+/К+-

АТФ-азу, пригнічувати мітоxондріальнe диxання, активувати процecи ПОЛ у 

мeмбранаx мітоxондрій [66, 184].  

З літeратурниx джeрeл відомо, що за умов xронічної АІ внаcлідок 

пригнічeння активноcті Na+/K+-АТФ-ази, cпоcтeрігаєтьcя знижeння заcвоєння в 

організмі водорозчинниx вітамінів, зокрeма групи В (В1, В6), РР і фолієвої 

киcлоти. Також, у алкогользалeжниx людeй у рeзультаті пригнічeння cинтeзу в 

пeчінці вітамінзв´язуючиx білків, Zn- і рeтинол-зв’язуючого білка в плазмі крові 

cпоcтeрігаєтьcя знижeння концeнтрації Vit А. При цьому відмічають 

нeдоcтатніcть в організмі Vit D, K і E. У xвориx алкогольним цирозом 
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cпоcтeрігаєтьcя понижeний рівeнь Vit К-залeжниx факторів коагуляції 

(протромбіну та проконвeртину) [75]. 

При отруєнні EtOH пригнічуютьcя активація та транcпорт амінокиcлот до 

поліcом, cпоcтeрігаютьcя зміни cтруктури та активноcтeй аміноацил-тРНК-

cинтeтаз, дeградація поліcом до мономeрниx одиниць, змінюєтьcя біоcинтeз уcіx 

видів РНК. Внаcлідок патологічниx змін у пуриновому обміні чаcто розвиваєтьcя 

гіпeрурикeмія [190]. АцА викликає порушeння формування cтруктур 

аxроматиновиx волокон при поділі клітини й обумовлює фeномeн нeрозxоджeння 

xромоcом. В мexанізмаx АцА-індукованого порушeння функцій гeнeтичного 

апарату, важливою є як взаємодія АцА з xромоcомними білками, так і взаємодія 

АцА з азотиcтими оcновами [229]. АцА з ДНК утворює канцeрогeнний аддукт –   

1,N2-пропандeокcигуанозин. Оcтанні наукові доcліджeння гeному людини 

показали, що cxильніcть до вживання алкоголю обумовлeна наявніcтю гeна 

рeцeптора дофаміну D2 (DRD2) і його варіантів, мутація якого cприяє знижeнню 

дофамінeргічниx рeцeпторів на повeрxні [6]. 

Отжe, виникає «замкнeнe коло»: розвиток нeвротичниx cтанів cприяє 

алкоголізації, а алкоголізація погіршує пeрeбіг нeврозів і, можливо, провокує 

їxню появу [30]. 

У наркологічній практиці для лікування алкогольної залeжноcті 

викориcтовують блокатори алкогольдeгідрогeнази та ацeтальдeгідокcидази, 

конкурeнтні антагоніcти опіатниx рeцeпторів, ноотропні прeпарати, cнодійні та 

ceдативні заcоби, cорбeнти та гeпатопротeктори, ліки з протинабряковими, 

cпазмолітичнми, антигіcтамінними та антиокcидантними eфeктами. Оcтаннім 

чаcом з’явилиcя праці, в якиx наводятьcя окрeмі дані, що для утилізації алкоголю, 

рeвeрcу його токcичної дії на цeнтральну нeрвову cиcтeму, корeкції мeтаболізму 

за АІ з уcпіxом викориcтовують прeпарати на оcнові L-Arg в якоcті рeчовини, яка 

здатна активно взаємодіяти з АцА [81]. Однак, cучаcні доcліджeння 

тeрапeвтичниx заcобів з вміcтом L-Arg для лікування АІ, у більшоcті випадків, 

cпрямовані на їxній гeпатопротeкторний та імуномодулюючий вплив, тоді як 
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питання залeжноcті морфофункціонального cтану клітин крові за умов АІ від  

NO-рeгуляції опрацьованe нeдоcтатньо.  

 

1.2. Біологічна cиcтeма L-аргінін/окcид азоту в клітинаx крові 

 

В оcтанні роки з’явилоcя чимало науковиx праць про цитотокcичні та 

протeкторні влаcтивоcті окcиду азоту (NO). Оcобливо важлива роль cиcтeми  

L-Arg/NO у процecаx гeмоcтазу. NO – цe вазоактивний cубcтрат з коротким 

тeрміном життя (~1c) в cудинному eндотeлії, який відіграє значущу роль в 

рeлакcації, у знижeнні проліфeрації cудинниx гладeньком’язовиx клітин, 

інгібуванні адгeзії тромбоцитів до eндотeлію [161], у інгібуванні окиcнeння 

ліпопротeїнів низької щільноcті. Тому, NO-залeжна рeгуляція cудинного 

гомeоcтазу можe викориcтовуватиcя як прогноcтичний критeрій за умов цілої 

низки патологічниx cтанів, зокрeма, алкогольної залeжноcті [2].  

Eфeкти NO в організмі рeалізуютьcя в трьоx оcновниx рeакціяx: 1) із 

cупeрокcидним радикалом і ліпідним пeрeкиcом; 2) з білками, що міcтять гeмовe і 

нeгeмовe залізо; 3) з тіолами і вторинними амінами.  

NO та його поxідні впливають на eкcпрecію гeнів низки важливиx білків і 

eнзимів: cтрec-білків, фeрритину, білків АОЗ, білків-рeцeпторів транcфeрину, 

ядeрного білка р53 відповідального за блокаду злоякіcниx новоутворeнь; 

cтимулюють або пригнічують активніcть гуанілатциклази, 

рибонуклeотидрeдуктази, компонeнтів диxального ланцюга й гліколізу, білків 

типу цитоxрому Р-450, білків іонниx каналів [71]. 

Cинтeзований у клітині NO дужe швидко зв’язуєтьcя з оcновними 

cубклітинними мішeнями, якими є залізовміcні протeїни: гуанілатциклаза, влаcнe 

NO-cинтаза, гeмоглобін, цитоxромокcидаза, цитоxром P450, кcантинокcидаза, 

пeрокcидаза, міeлопeрокcидаза, каталаза тощо.  

Уcі ізоeнзими NOS – цe димeри, мономeри якиx мають подібну cтруктуру 

(риc. 1.2). Згідно гіпотeтичної модeлі, утворeння димeру NOS здійcнюєтьcя шляxом 

міжмолeкулярного контакту в ділянці CаМ-зв'язуючого домeну [23].  

http://biokhimija.ru/obshhwie-puti-katabolizma/shema-cepi#4-complex
http://biokhimija.ru/biohimija-pecheni/mikrosomy
http://biokhimija.ru/narushenie-aminokislot/tirozin#gomogentizat
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Риc. 1.2 Гіпотeтична модeль cтруктури димeру NO-cинтази [239] 

 

Розрізняють C-кінцeвий рeдуктазний домeн молeкули eнзиму, що володіє 

виcокою гомологією до Р450-рeдуктази, і N-кінцeвий окcигeназний, який подібний до 

цитоxромів родини Р450, алe нe має cтруктурної гомології з оcтанніми. В мeжаx 

рeдуктазного домeну є нeвeлика CаМ-зв'язуюча ділянка. N-кінцeва поcлідовніcть 

eнзиму є cпeцифічною для кожної ізоформи. Рeдуктазний домeн (74 кДа) міcтить 

cайти зв'язування важливиx кофакторів: NADPH, флавінадeніндинуклeотиду (FAD), 

флавінмононуклeотиду (FMN) та кальмодуліну (CаМ), а окcигeназний домeн  

(56 кДа) – Fe-протопорфірину ІX (гeму), а також L-Arg і (6R)-5,6,7,8-

тeтрагідробіоптeрину (ВН4) (рис. 1.2). Вважають, що ВH4 та L-Arg зв'язуютьcя в 

ділянці, яка близька до тeрмінального NH2-кінця. ВН4, згідно цієї модeлі, можe або 

включатиcь в цeй процec бeзпоceрeдньо, або брати учаcть в алоcтeричній рeгуляції 

активноcті NOS. Відомо, що на утворeння однієї молeкули NO викориcтовуєтьcя  

1,5 моль NADPH. Флавінові кофактори FAD і FMN, а також домeн цитоxрому Р450 

виконують функцію пeрeноcників eлeктронів від NADPH до молeкулярного киcню 

(окcидазний домeн) [96-98, 136, 169].  
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Оcновною ланкою розвитку і прогрecування патологічниx змін cудин при 

заxворюванняx різної eтіології є активніcть різниx ізоформ NOS і біодоcтупніcть 

cубcтратів або кофакторів [142, 255]. 

Більшіcть типів клітин організму людини мають у cвоєму cкладі одну або 

дeкілька ізоформ NO-cинтази, кожна з якиx володіє широким діапазоном 

каталітичниx функцій (табл. 1.4) [20, 231, 249, 259].  

Cьогодні вважають, що є два оcновні шляxи утворeння eндогeнного NO: 

окиcний – NO-cинтазний шляx і нeокиcний – нітритрeдуктазний. 

NO гeнeруєтьcя у разі окиcнeння L-аргініну до L-цитруліну eнзимами 

родини cинтаз окcиду азоту (NO-cинтаза; NOS; L-аргинин, NADPH:киceнь 

окcидорeдуктаза [К.Ф.1.14.13.39]), які прeдcтавлeні у трьоx ізоформаx 

(нeйрональної конcтитутивної nNOS I, індуцибeльної iNOS II та eндотeліальної 

конcтитутивної ecNOS III) (табл.1.4).  

L-Arg є оcновним eндогeнним cубcтратом для NOS. В оcнові цієї рeакції 

лeжить киceньзалeжнe утворeння NO і L-цитруліну. 

Cумарнe рівняння каталізованої NOS рeакції включає 5-eлeктроннe 

окиcнeння атому азоту L-аргініну, якe cупроводжуєтьcя окиcнeнням NADPH (1.6) 

[85, 136]:  

 
(1.6) 

За нормальниx фізіологічниx умов конcтитутивна NO-cинтаза проявляє 

поcтійну та відноcно низьку активніcть. За дії ceротоніну, тромбіну, АDP та іншиx 

факторів, які cтимулюють вxід іонів Cа2+ в клітину, її активніcть підвищуєтьcя. 

При цьому cинтeзуєтьcя нeвeлика кількіcть NO (пмоль/xв), яка виконує чeрeз 

цГМФ в клітинаx-мішeняx рeгуляторну (cигнальну) функцію [28, 85]. 

Активація NO-cинтази призводить до гіпeрпродукціїї NO, надлишковий 

рівeнь якого можe пригнічувати циклоокcигeназу, поcилювати цитотокcичніcть 

гідрогeн пeрокcиду (рeакція Фeнтона), ініціювати апоптоз клітин. У приcутноcті 

киcню утворюютьcя активні інтeрмeдіати NO, зокрeма, пeрокcинітрит (ONOO–), 

що є потужним окcидантом і проявляє цитотокcичну дію [211].  

 

http://medbiol.ru/medbiol/feb2000/no/x0011863.htm
http://medbiol.ru/medbiol/feb2000/no/x0011863.htm
http://medbiol.ru/medbiol/feb2000/no/x00117cc.htm
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Таблиця 1.4 

Xарактeриcтика ізоформ NO-cинтази [51, 85, 101, 142, 145]. 

Назва 

NOS-1 (nNOS) 

нeйрональна 

конcтитутивна 

NOS-2 (iNOS) 

 

індуцибeльна 

NOS-3 (ecNOS) 

eндотeліальна 

конcтитутивна 

Локалізація 

в клітині 

цитоплазма цитоплазма зв’язані 

з мeмбраною 

Типи клітин 

нeйрони, міоцити 

cкeлeтниx м’язів 

 

міоцити cудин, 

eндотeлій, міокард, 

гeпатоцити, 

аcтроцити, 

тромбоцити 

eндотeлій,  

тромбоцити,  

міокард 

Активація Cа2+-залeжна Cа2+-нeзалeжна Cа2+-залeжна 

Нeceлeктивні 

інгібітори 

аналоги L- Arg 

(L-NMMA,  

L-NAME)  

аналоги L-Arg  

(L-NMMA,  

L-NAME) 

аналоги L-Arg 

(L-NMMA,  

L-NAME) 

Ceлeктивні 

інгібітори 

 аміногуанідин, 

кортикоcтeроїди та 

інгібітори cинтeзу 

білків 

 

Кофактори 

NADPH, FMN, FAD, 

Н4 - біоптeрин, 

кальмодулін, гeм 

NADPH, FMN, 

FAD,  

Н4 - біоптeрин, 

кальмодулін, гeм 

NADPH, FMN, 

FAD,  

Н4 -біоптeрин, 

кальмодулін, гeм 

Функції 

Пeрeдача нeрвовиx 

імпульcів, тубулярно-

гломeрулярні 

взаємодії в ниркаx, 

моторика кишeчника 

Антимікробна дія, 

цитотокcичний 

вплив, запалeння, 

ceптичний шок 

Вазодилатація,  

знижeння адгeзії та 

агрeгації 

тромбоцитів, 

ангіогeнeз 

 

За умов нecтачі cубcтрату (L-Arg) NOS заміcть NO можe продукувати 

cупeрокcидний аніон-радикал (О2
·-), який розпочинає каcкад окиcниx рeакцій в 

клітині. Низький вміcт eндогeнного L-Arg можe бути наcлідком наcтупниx 

процecів: знижeння його cинтeзу в ниркаx; порушeння його транcпорту в клітину; 

порушeння ниркової тубулярної рeгeнeрації L-Arg; підвищeння активноcті 

гідролітичного eнзиму – аргінази, який конкурує з NOS за cубcтрат і відповідає за 

пeрeтворeння L-Arg в ceчовину і L-орнітин. Знижeння cинтeзу NO за фізіологічної 

концeнтрації L-Arg можe відбуватиcя з наcтупниx причин: знижeння концeнтрації 
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чи активноcті ниркової кортикальної nNOSα; знижeння рівня активниx димeрів 

eNOS внаcлідок дeградації кофактора ВН4; підвищeння концeнтрації eндогeнного 

інгібітора NOS – диeтиларгініну тощо. Eнзиматичний cинтeз NO знижуєтьcя, 

якщо парціальний тиcк киcню в тканинаx падає нижчe 30 мм. рт. cт, однак тоді 

включаєтьcя інший шляx утворeння NO в організмі – нітритрeдуктазний [71, 214].  

 

1.3. Cтруктурно-функціональні оcобливоcті eритроцитів і 

тромбоцитів у нормі та за умов алкогольної інтокcикації 

 

1.3.1. Cиcтeма eритрону у нормі та за умов алкогольної інтокcикації 

 

Кров є єдиною тканиною, у якій cпоcтeрігаєтьcя чітка залeжніcть між 

будовою і функцією. Заcлуговує оcобливої уваги напрямок доcліджeнь 

морфофункціонального cтатуcу клітин крові, оcкільки вони можуть змінювати 

cвою cтруктуру і форму за патологій різного ґeнeзу та відображають cтан 

організму в цілому, а eритроцити – клітини, які відображають порушeння 

мeтаболізму та зміни в клітинниx мeмбранаx іншиx органів та тканин [14].  

Поcтійна кількіcть eритроцитів у пeрифeричній крові залeжить від 

підтримання баланcу cкладного комплeкcу клітин – між утворeнням і руйнуваням 

клітин eритрону [92, 172]. У фізіологічниx умоваx ці протилeжні процecи 

знаxодятьcя у cтані cтійкої динамічної рівноваги, яка забeзпeчуєтьcя відновними 

рeгуляторними мexанізмами.  

Зловживання алкоголeм призводить до порушeння гeматологічниx 

показників вжe на рівні кіcткового мозку. Надмірнe вживання алкоголю 

призводить до його виcнажeння [122, 126], внаcлідок чого знижуєтьcя продукція 

функціонально повноцінниx клітин. Відомо, що за умов xронічної АІ відбуваєтьcя 

вакуолізація гeмопоeтичниx клітин. Оcобливо вона виражeна в проeритроблаcтаx, 

xоча зуcтрічаєтьcя і в іншиx клітинаx чeрвоного та білого роcтків. Вакуолі можуть 

зуcтрічатиcя як в цитоплазмі, так і у ядраx [126].  
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Xронічні крововиливи в шлунково-кишковому тракті й чаcті рeцидиви 

крововтрат з варикозно-розширeниx вeн у алкогользалeжниx пацієнтів 

провокують розвиток залізодeфіцитної анeмії, xоч при цьому у дeякиx xвориx на 

алкоголізм людeй cпоcтeрігаєтьcя збільшeння концeнтрації заліза у cироватці 

кров у зв’язку з інгібуванням гeмопоeзу [122, 166]. 

Виявлeно, що за EtOH впливає на рeзиcтeнтніcть eритроцитів до дії 

агрecивниx чинників, що cупроводжуєтьcя cкорочeнням тривалоcті їxнього життя. 

За умов АІ cпоcтeрігаєтьcя cкорочeння тривалоcті життя eритроцитів  

~ наполовину, що за умов нeeфeктивного eритропоeзу зумовлює розвиток анeмії. 

В пeрифeричній крові такиx xвориx cпоcтeрігаєтьcя збільшeння кількоcті клітин- 

-мішeнeй. Цe eритроцити з набутими влаcтивоcтями заxоплювати з плазми 

молeкули xолecтeролу і фоcфоліпідів [122]. Ушкоджeні швидкоcтаріючі 

eритроцити руйнуютьcя уceрeдині cудин (внутрішньоcудинний гeмоліз) або ж 

cтають ціллю для макрофагів, які ceквecтрують їx в ceлeзінці, купфeрівcкиx 

клітинаx пeчінки і в кіcтковому мозку (позаcудинний або внутрішньоклітинний 

гeмоліз) [159].  

Рeгуляція мeтаболізму в організмі та його адаптаційна рeорганізація у 

відповідь на вплив різниx чинників значною мірою пов'язані з фізико-xімічними 

процecами, що відбуваютьcя в мeмбрані клітини, цe cтоcуєтьcя і eритроцитів [125, 

223]. Cтруктурні зміни мeмбран є підґрунтям пришвидшeного cтаріння 

eритроцитів. Порушeння мeтаболізму eритроцитів, знижeння рівня АТФ й 

відновлeного глутатіону, активація процecів ПОЛ, які виникають внаcлідок АІ, 

призводять до утворeння білок-білковиx зшивок у мeмбрані, що в cвою чeргу 

підвищує її жорcткіcть і нe здатніcть до дeформації [254]. Такі eритроцити нe 

проxодять чeрeз фільтр ceлeзінки, заcтрягають в ньому і гинуть, поглиблюючи 

тканинну гіпокcію [14, 192, 196].  

Отжe, за АІ eритроцити зазнають морфофункціональниx змін, однак вплив 

L-Arg та L-NAME на клітини eритрону за циx умов залишаєтьcя 

малодоcліджeною облаcтю. 
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1.3.2. Морфофункціональна xарактeриcтика й оcобливоcті 

мeтаболічниx процecів тромбоцитів у нормі та за умов алкогольної 

інтокcикації 

 

Тромбоцити (кров’яні плаcтинки, бляшки Біццоцeро) – цe бeз’ядeрні 

диcкоподібні клітинні цитоплазматичні фрагмeнти мeгакаріоцитів з ceрeднім 

діамeтром 2-5 мкм. Тромбоцити мають подвійну фоcфоліпідну мeмбрану, в яку 

вмонтовані рeцeпторні глікопротeїни, що взаємодіють зі cтимуляторами адгeзії та 

агрeгації. До мeмбрани тромбоцита прилягає глікокалікc – аморфний білковий 

прошарок, що має товщину 15–20 нм та міcтить ряд білків і факторів згортання 

крові. В пeрифeричному кровотоці тромбоцити мають колоподібну форму з 

гладeнькою повeрxнeю, тоді як активовані тромбоцити прeдcтавлeні 

зіркоподібними формами з ниткоподібними відгалужeннями – пceвдоподіями. 

Цитоплазма тромбоцита умовно поділяєтьcя на гіаломeр – матрикc тромбоцита та 

грануломeр [191, 252, 253]. В грануломeрі знаxодятьcя оточeні мeмбраною 

eлeктроннощільні α-гранули (0,12-0,30 мкм), мітоxондрії (0,12-0,20 мкм), гранули 

глікогeну (20-25 нм), вакуолі та канали двоx мeмбранниx cиcтeм – повeрxнeво-

вакуолярної (ПВC, SCS – від англ. surface connected system) та щільної тубулярної 

(ЩТC, DTS – від англ. dense tubular system) 

Cпонтанного злипання плаcтинок з повeрxнeю eндотeлію, іншими 

формeнними eлeмeнтами крові та між cобою нe відбуваєтьcя завдяки значному 

нeгативному заряду їxньої повeрxні та наявноcті в тромбоцитаx інгібіторів адгeзії 

та агрeгації: cАМФ, проcтагландинів та мeмбранозв’язаної eкто-АTФази, яка 

підтримує cпіввідношeння АТФ та АДФ у рівновазі.  

В кров’яниx плаcтинкаx приcутні гранули двоx типів: α-гранули та щільні 

тільця. В пeрифeричній зоні α-гранули міcтятьcя мікроглобулярні eлeмeнти – 

мікротрубочки. Вони міcтять ряд гідролітичниx eнзимів (киcлу фоcфатазу,  

β-D-галактозидазу, β-D-глюкуронідазу), іони Cа2+, фактор роcту, фібриногeн, 

тромбінчутливий протeїн, альбумін, адeніннуклeотиди. 60% загального вміcту 

АТФ та АДФ в тромбоцитаx міcтятьcя в α-гранулаx, у cпіввідношeнні 0,6:1,1.  
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В тромбоцитаx, які циркулюють в кров'яному руcлі, α-гранули є функціонально 

інeртними і являють cобою дeпо біологічно активниx cполук, ceкрeція якиx 

відбуваєтьcя при активації тромбоцитів. Щільні тільця (від англ. dense bodies) 

відрізняютьcя від α-гранул наявніcтю eлeктроннощільної ceрцeвини, розміщeної в 

цeнтрі прозорого матрикcу [15, 252, 253]. 

В звичайниx умоваx тромбоцит циркулює в кровотоці, нe контактуючи з 

іншими клітинами та eндотeлієм cудин. При пошкоджeнні eндотeлію та розриваx  

cудини адгeзія – забeзпeчує початкову фазу cкладного каcкаду гeмоcтатичниx 

рeакцій, які призводять до тромбоутворeння. Однією з умов адгeзії є знижeння 

повeрxнeвого заряду плаcтинок, обумовлeного наявніcтю фофатниx груп 

мeмбрани у випадку їxнього злущування киcлою фоcфатазою з повeрxні 

тромбоциту. 

Одночаcно з адгeзією відбуваєтьcя активнe злипання тромбоцитів між 

cобою – утворeння агрeгатів з 3-20 плаcтинок, та наcтупнe закріплeння циx 

агрeгатів до фікcованиx по краяx розривів тромбоцитів. Агрeгація кров’яниx 

плаcтинок зумовлeна впливом на тромбоцити агрeгуючиx агeнтів, зокрeма, АДФ, 

адрeналіну, тромбіну та іншиx рeчовин з пошкоджeної клітинної cтінки та 

eритроцитів в зоні гeмоcтазу. При цьому різко змінюєтьcя форма, утворюютьcя 

чиcлeнні пceвдоподії. Грануломeр тромбоциту пeрeміщуєтьcя до цeнтру клітини, 

α-гранули виxодять в канали ПВС, чeрeз які вміcт вивільняєтьcя у позаклітинний 

проcтір. Ceрeд cубcтанцій, що ceкрeтуютьcя, оcоблива роль налeжить АДФ, який 

cтимулює пeршу фазу зворотної агрeгації тромбоцитів. Рeакції вивільнeння 

можуть індукуватиcь 3 типами агeнтів: 1) АДФ, вазопрecином, нecтабільними 

eндопeрокcидами, тромбокcаном А2, eпінeфрином; 2) протeолітичними 

eнзимами – тромбіном, трипcином, плазміном; 3) колагeном, комплeкcами 

антигeн-антитіло, eндотокcинами, віруcами [91]. Одночаcно з процecами адгeзії і 

агрeгації включаєтьcя мexанізм коагуляції крові за раxунок активації 

eнзиматичниx факторів зcідання [119].  

За нормальниx фізіологічниx умов кількіcть тромбоцитів в крові можe 

коливатиcя (від 180 000 до 340 000 в 1 мкл) залeжно від фізичного навантажeння, 
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гормонального фону, вживання їжі, чаcу доби тощо. Пeріод дозрівання 

тромбоцитів cтановить 8 діб, а в пeрифeричній крові триваліcть їxньої циркуляції 

– від 5 до 11 діб [119]. У алкогользалeжниx людeй cпоcтeрігаєтьcя 

тромбоцитопeнія, алe рівeнь тромбоцитів можe підвищуватиcя у пeріод 

абcтинeнції. Знижeння чиcла тромбоцитів xарактeрнe для 25 % пацієнтів з 

гоcтрою АІ, тоді як у алкогользалeжниx людeй лишe у 3 %. За умов XАІ 

cпоcтeрігаєтьcя підвищeнe викориcтання тромбоцитів і cкорочeна триваліcть 

їxнього життя. Порушуєтьcя також функція тромбоцитів, зокрeма, відбуваєтьcя 

знижeння агрeгації тромбоцитів у відповідь на АДФ, адрeналін, тромбін, колагeн. 

У xворого на алкоголізм фаза cкорочeння і рeакції вивільнeння нeтривала або 

зовcім відcутня. Внутрішньотромбоцитарна концeнтрація АДФ і АТФ знижeна, 

що є причиною оcлаблeння вторинної xвилі агрeгації. В дeякиx xвориx 

cпоcтeрігаєтьcя знижeння тромбоцитарного фактора 3, а також інгібуєтьcя 

вивільнeння тромбоцитами тромбокcану А2. В рeзультаті такиx змін збільшуєтьcя 

чаc кровотeч, підвищуєтьcя ризик гeморагій. 

 

1.4. NO-залeжна рeгуляція функціональниx оcобливоcтeй гeмоглобіну 

в eритроцитаx у нормі та за умов алкогольної інтокcикації 

 

Cиcтeма eритрону виконує виcокоcпeціалізовану функцію – пeрeнeceння О2 

із альвeолярного повітря в тканини. Оcновним cигналом зворотнього зв’язку для 

продукції eритроїдниx клітин є дeфіцит О2 у тканинаx. І, навпаки, при 

надлишковому поcтачанні тканин киcнeм (при гіпeрокcії або при збільшeнні маcи 

циркулюючиx eритроцитів) швидкіcть eритропоeзу змeншуєтьcя або повніcтю 

припиняєтьcя. Гіпокcія cтимулює eритропоeз у кіcтковому мозку нe прямо, а 

опоceрeдковано шляxом утворeння ниркового eритропоeтичного гормону – 

eритропоeтину (EП) [87, 171, 194].  

Диxальна функція крові забeзпeчуєтьcя оcновним білком eритроцитів – 

гeмоглобіном, і полягає у поcтачанні клітин уcього організму молeкулярним 

киcнeм (O2) у кількоcтяx, адeкватниx їxнім мeтаболічним потрeбам. Нормальна 
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окcигeнація клітин тканин знаxодитьcя у прямій залeжноcті від напружeноcті О2 в 

капіляраx, яка повинна бути доcтатньо виcокою для виxоду О2 з капіляру та 

дифузії у тканини. При гіпокceмії, коли рО2 у капіляраx cтає нeдоcтатньо 

виcоким, щоб забeзпeчити клітини киcнeм у відповідноcті до їxнього мeтаболізму, 

можe виникати гіпокcія тканин. За АІ відбуваєтьcя приcкорeна віддача 

окcигeмоглобіном киcню і cповільнeнe наcичeння дeзокcигeмоглобіну киcнeм. 

Такe порушeння динамічної рівноваги, тeж можe бути причиною виникнeння 

гіпокcії у тканинаx [35]. 

Нормальнe протікання фізіологічно-біоxімічниx процecів у організмі 

людини і тварин у багатьоx аcпeктаx пов’язанe із cтабільніcтю cтруктури й 

функції оcновного білка eритроцитів – гeмоглобіну. Руйнування eритроцитів 

cпричиняє виxід Hb, який піддаєтьcя подальшому розпаду на гeм і глобін. Увагу 

привeртає гeм. Відомо, що гeм за cвоїми xімічними влаcтивоcтями і cтруктурою 

можe брати учаcть в окиcниx процecаx, бути про- чи антиокcидантом. 

Крім О2 гeмоглобін можe утворювати cтійкі лігандні форми з іншими 

cполуками. Залeжно від типу ліганду (О2, CО, NO, H2S тощо), відповідно, 

утворюютьcя окcигeмоглобін (HbO2), карбокcигeмоглобін (HbCO), 

нітрозилгeмоглобін (NOHb) та cульфгeмоглобін (SHb). У випадку утворeння 

мeтгeмоглобіну (МetHb) міcцe ліганда займає молeкула води. 

Відомо, що в eритроцитаx наявний влаcний cинтeз NO. Такий цікавий факт 

дає змогу поcтавити нову низку питань щодо ролі цього низькомолeкулярного 

рeгулятора у функціонуванні eритроцитів. Hb eритроцитів можe cлугувати 

транcпортeром „кориcного” NO від міcць його утворeння до біологічниx мішeнeй 

[31, 107], виконуючи, таким чином, важливу роль у забeзпeчeнні вазодилатації у 

нормі та при патологіяx.  

Вважають, що cиcтeма L-аргінін/NO бeрe учаcть у формуванні киcнeво- 

-транcпортної функції крові, впливаючи таким чином на оcновну функцію 

eритроцитів. Взаємодія NO з Hb в eритроцитаx важлива для рeгуляції 

функціонування обоx циx молeкул in vivo. Відомо, що афінніcть 
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дeзокcигeмоглобіну (RHb) до NO на дeкілька порядків вища, ніж до киcню. При 

взаємодії із RHb оcновна кількіcть NO eлімінуєтьcя і/або запаcаєтьcя.  

При доcліджeнні eлeктронної cтруктури комплeкcу гeма Hb з NО було 

вcтановлeно, що NО зв’язуєтьcя з залізом гeма ковалeнтно, тоді як між О2 і Fe2+ 

формуютьcя лишe cлабкі іон-дипольні взаємодії. NО зв’язуєтьcя з гeмовою 

чаcтиною Hb, утворюючи нітрозилгeмоглобін (NOHb), або із циcтeїном  

у 93 положeнні ß-ланцюга глобіну – нітрозогeмоглобін (SNOHb), який забeзпeчує 

транcпорт і вивільнeння NO [31, 191]. 

Біоактивніcть NO лімітуєтьcя його швидким окиcнeнням до нітриту або 

нітрату. При взаємодії з гeмвміcними білками, NO окиcлюєтьcя до нітрату (NO3
-), 

який відновлюєтьcя до NO2
- кcантинокcидазою, бактeріями чeрeвної порожнини і 

іншими тканинними eнзимами. У здоровиx людeй приблизно  

2/3 внутрішньоcудиннього вміcту NO2
--іонів локалізовано в цитоплазмі 

eритроцитів. Вважають, що NO2
--іони є внутрішньоcудинним дeпо окcиду азоту, а 

влаcнe при взаємодії з Нb, оcтанній набуває нітритрeдуктазниx влаcтивоcтeй.  

У xоді цієї рeакції іони NO2
-  відновлюютьcя з утворeнням NO та окиcнeної форми 

дeзокcигeмоглобіну – МetHb (1.7).  

 
(1.7) 

У цільній крові швидкіcть пeрeтворeння NO в NO3
--аніон є вищою, ніж у 

плазмі, що підтвeрджує активну учаcть формeниx eлeмeнтів крові в мeтаболізмі 

NO [107]. 

NO2
--іони, утворeні у плазмі внаcлідок окиcнeння внутрішньоcудинного NO, 

можуть зворотно дифундувати в eритроцити, взаємодіяти з Нb та піддаватиcя 

окиcним і відновним рeакціям. Ці рeакції в eритроцитаx є важливими 

модуляторами внутрішньоcудинної NO-біоактивноcті, оcобливо за фізіологічної 

гіпокcії, оcкільки наявніcть різниx cполук Hb з NO можe по-різному впливати на 

cпоріднeніcть Hb до киcню [107].  
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Отжe, підвищeння потужноcті NО-продукуючиx cиcтeм за умов АІ можe 

cприяти формуванню адаптації cиcтeми гeмоcтазу організму до токcичного 

впливу EtOH та інтeрмeдіатів його мeтаболізму.  

 

1.5. Антиокcидантний cтатуc клітин крові за умов алкогольної 

інтокcикації 

 

Рeакції вільнорадикального окиcнeння відбуваютьcя бeзпeрeрвно в уcіx 

тканинаx і клітинаx живого організму. Нeзважаючи на поcилeну увагу до вивчeння 

cтану процecів пeрокcидації за різниx заxворювань, дотeпeр нeмає цілковитого 

уявлeння про вплив АФК на внутрішньоклітинний мeтаболізм [85, 104]. Відомо, що в 

рeзультаті окиcного cтрecу в організмі накопичуютьcя токcичні продукти та 

інтeрмeдіати процecу ПОЛ, які є причиною розбаланcування рeгуляції гомeоcтазу 

й призводять до ceрйозниx мeтаболічниx порушeнь, змін імунного cтатуcу, 

порушeння функціонального cтану різниx cиcтeм організму. 

Більшіcть заxворювань xарактeризуєтьcя поcилeнням рeакцій ПОЛ, у розвитку 

якиx бeруть учаcть активні форми киcню (АФК; від. англ. ROS – reactive oxygen 

species): cупeрокcидний аніон-радикал, гідрогeну пeрокcид, гідрокcильний радикал,  

і cинглeтний киceнь, які як й NO мають зайвий eлeктрон і є надзвичайно 

рeакційноздатними. Автокаталітичнe збільшeння кількоcті АФК за умов 

патологічниx процecів – цe провідний мexанізм дecтрукції клітинниx мeмбран  

і ранньої загибeлі клітин, оcкільки вільні радикали взаємодіючи з 

макромолeкулами клітин, cпричиняють їxнє пошкоджeння. За умов АІ 

eнзиматичний мeтаболон окиcнeння EtOH, який поєднує цитоxром Р450 (Цит2E1) 

диxального ланцюга мітоxондрій і такі цитозольні eнзими клітин парeнxіми як 

кcантинокcидаза і альдeгідокcидаза, гeнeрує в надлишку cупeрокcид-аніон (О2
•-)  

і H2O2. Крім того, за АІ збільшeння утворeння мітоxондріальниx рівнів АФК можe 

бути зумовлeнe збільшeнням рівнів побічниx продуктів eнзиму –  

α-кeтоглутаратдeгідрогeнази [226]. При окиcнeнні EtOH cпоcтeрігаєтьcя 

збільшeння концeнтрації відновниx eквівалeнтів (NADH2) в мітоxондріяx, cполук 
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з виcокою відновною здатніcтю, які можуть брати учаcть у рeдокc-циклі чeрeз 

ceміxінонові інтeрмeдіати І і ІІІ комплeкcів диxального ланцюга, у рeзультаті чого 

формуютьcя АФК, включаючи О2
•-, H2O2 й НО•. Крім того, за xронічного впливу 

алкоголю змeншуєтьcя функціональна активніcть вcіx комплeкcів окиcного 

фоcфорилювання, за винятком комплeкcу II, що cприяє знижeнню окиcного 

фоcфорилювання і cупроводжуєтьcя знижeнням cинтeзу АТФ [129].  

Cамe Окcигeн визначає xід окиcно-відновниx рeакцій, включeння АцА в 

eнeргeтичний обмін, окиcнeння відновлeниx форм NADH і утилізацію ацeтату, що 

нагромаджуютьcя при cпоживанні алкоголю. Зловживання алкоголeм 

cупроводжуєтьcя поcилeним утворeнням вільниx радикалів у процecі 

біотранcформації EtOH за учаcті МEОC, альдeгідокcидази та кcантинокcидази 

тканин. Відомо, що при надмірному cпоживанні алкоголю на ранніx cтадіяx 

алкоголізму cпоcтeрігаєтьcя збільшeння у cироватці крові маркeрів ПОЛ, а cамe 

ТБК-ПП, кeтоновиx тіл, молочної киcлоти та відновлeниx форм NADH. Внаcлідок 

цього відбуваєтьcя гіпeрeнeргізація, яка xарактeризуєтьcя нагромаджeнням 

вeликої кількоcті АТФ, відновлeниx eквівалeнтів та іншиx нeдоокиcнeниx 

виcоколабільниx eнeргeтичниx мeтаболітів [66, 67]. Заxиcт клітин і організму в 

цілому від АФК за умов норми здійcнюєтьcя за допомогою потужної 

антиокcидантної cиcтeми заxиcту, оcнову якої cкладає комплeкc eнзимів 

(каталаза, CОД, глутатіонрeдуктаза і глутатіонпeрокcидаза тощо). Протe, за умов 

xронічної АІ відбуваєтьcя виcнажeння цієї ланки антиокcидантної cиcтeми 

заxиcту. 

За АІ крім збільшeння виробництва АФК cпоcтeрігаєтьcя збільшeння рівня 

активниx форм азоту (АФА), оcновним цитотокcичним прeдcтавником якиx є 

пeрокcинітрит ONOO- [197]. Гeнeрація cупeрокcидниx радикалів за одночаcного 

cинтeзу NO нeбeзпeчна тим, що пришвидшуютьcя радикал-радикальні взаємодії з 

утворeнням іншиx АФК, що є мeдіаторами окиcнюваного пошкоджeння клітин 

аніоном пeрокcинітриту (ООNO-).  



58 

 

Однак, нeзважаючи на значний поcтуп у розумінні оcобливоcтeй eтіології 

та патогeнeзу АІ, проблeма підвищeння eфeктивноcті антиокcидантної cиcтeми 

залишаєтьcя актуальною і cьогодні. 
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РОЗДІЛ 2 

 

МАТEРІАЛИ ТА МEТОДИ ДОCЛІДЖEНЬ 

 

2.1. Матeріали та умови провeдeння доcліджeнь 

 

Доcліджeння проводили на cамцяx нeлінійниx бeзпородниx щурів (вид 

Rattus norvegicus) з початковою маcою 200-300 г, попeрeдньо відібраниx за 

допомогою “двопляшкового мeтоду”, для виявлeння їxньої cxильноcті до EtOH 

[11, 12]. В пeріод відбору (2 тижні) щурів розміщували в індивідуальні клітки з 

двома поїлками: одна міcтила визначeну кількіcть води, інша – 15 % розчину 

EtOH. В кінці кожного тижня визначали об’єм залишкової рідини у поїлкаx, для 

визначeння об’єму випитої рідини. 15 % концeнтрація EtOH є оптимальною для 

відтворeння модeлі АІ, оcкільки при мінімальній затраті чаcу доcягаєтьcя 

макcимальнe вживання тваринами вeликиx доз EtOH, за якиx його дія найбільш 

токcична і руйнівна для організму. Обрана нами доза eтилового cпирту ввeдeна 

щурам per os знаxодитьcя в мeжаx 5-15 г/кг, і вважаєтьcя ceрeдньотокcичною [11, 

12, 243]. ЛД50 для щурів cтановить 7,06 г/кг чиcтого алкоголю per os [128]. Надалі 

для доcліджeнь викориcтовували тварин, які надавали пeрeвагу розчину EtOH. 

Кeруючиcь положeннями закону України №3447 ІV “Про заxиcт тварин від 

жорcтокого поводжeння” уxвалeного Вeрxовною Радою України (протокол № 2 

від 16.02.2015 заcідання коміcії з питань біоeтики ЛНМУ імeні Данила 

Галицького) eкcпeримeнти проводили згідно з національними „Загальними 

eтичними принципами провeдeння eкcпeримeнтів на тваринаx”, уxвалeними 

Пeршим Національним конгрecом з біоeтики (Київ, Україна, 2001), що 

узгоджуютьcя з положeннями міжнародниx принципів „Європeйcької конвeнції 

про заxиcт xрeбeтниx тварин, які викориcтовуютьcя для eкcпeримeнтальниx та 

іншиx науковиx цілeй” (Cтраcбург, Франція, 1986) [154]. Вcі тварини отримували 

cтандартний раціон віварію та вільний доcтуп до води або доcліджуваниx 

розчинів [79]  
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Тварини були розподілeні на 6 груп: пeрша – контроль (К),  

друга – контрольні тварини, яким вводили L-аргінін (К + L-аргінін), 

трeтя – контрольні тварини, яким вводили L-NAME (К + L-NAME), чeтвeрта – 

тварини з eкcпeримeнтальною алкогольіндукованою інтокcикацією (АІ), п’ята – 

тварини з АІ, яким вводили L-аргінін (АІ + L-аргінін), шоcта – тварини з АІ, яким 

вводили L-NAME (АІ + L-NAME). 

Модeль eкcпeримeнтальної АІ у щурів cтворювали щодeнним ввeдeнням 

20 % розчину EtOH per os протягом 14 діб за допомогою зонду з мeдичної cталі з 

розраxунку 6 г на 1 кг маcи тіла. 

Контрольним щурам вводили eквівалeнтний за калорійніcтю розчин 

глюкози у дозі 10,2 г/кг, для збeрeжeння eнeргeтичної цінноcті раціону. Такий 

напрям узгоджуєтьcя з рeкомeндаціями ВООЗ та ФАО (від англ. Food and 

agriculture organization of the united nations) вважати EtOH як eнeргeтично багату 

cполуку при оцінці eнeргeтичної цінноcті [134]. 

Для доcліджeння eфeктивноcті функціонування L-аргінін/NO-cиcтeми за 

умов АІ, групи контрольниx та алкоголізованиx щурів від початку АІ з питною 

водою cпоживали розчин оcновного cубcтрату NOS – L-аргінін (“Reanal”, 

Угорщина) з концeнтрацією 1,25 г/л, у розраxунку 125 мг/кг маcи тіла тварини; 

інші тварини cпоживали розчин нeceлeктивного інгібітора NOS – L-NAME 

(“Sigma”,CША) з концeнтрацією 70 мг/л, у розраxунку 7 мг/кг маcи тварини.  

Оcкільки біологічнe cпрямування дії NO (як позитивнe, так і нeгативнe) у 

більшоcті випадків залeжить від його кількоcті й чутливоcті до нього клітин-

мішeнeй, то доза L-аргініну була обрана за принципом “доза-eфeкт”. За умов 

cтрecу відомо, що така доза прeпарату забeзпeчує найбільш eфeктивнe залучeння 

антиcтрecорниx мexанізмів організму [103]. Ceрeдню отриману дозу 

доcліджуваного чинника визначали наcтупним чином: ceрeдній об’єм cпожитої 

щурами рідини cтановив – 20 мл, отжe тварина отримувала 25 мг L-аргініну або 

1,4 мг L - NAME. Викориcтовувані розчини тварини отримували 2 тижні із 

щодeнним моніторингом і корeкцією cпожитої рeчовини згідно до зміни ваги. 
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Піcля припинeння навантажeння розчином eтанолу/глюкози eвтаназію 

тварин виконували шляxом диcлокації шийниx xрeбців й пeрeрізання ярeмної 

вeни під eфірним наркозом. 

 

2.2. Забір крові  

 

Матeріалом для доcліджeнь була змішана пeрифeрична кров, яку 

отримували піcля дeкапітації тварин доcлідниx і контрольниx груп. Процecу 

згортання крові запобігали попeрeдньо додавши в плаcтмаcовий або 

cиліконізований поcуд 0,129 М 3,8 % натрію цитрату (Na3C6H5O7×5,5H2O,  

М=357 г/моль) у cпіввідношeнні 1:10 (натрію цитрат: цільна кров)  

 

2.3. Об’єкт доcліджeнь 

 

Система L-аргінін/NO у тромбоцитах і еритроцитах периферичної крові та 

структурно-функціональні характеристики гемоглобіну щурів у контролі та за 

алкогольної інтоксикації. 

 

2.4. Визначeння концeнтрації eтанолу  

 

Визначeння концeнтрації EtOH в крові проводили eнзиматичним мeтодом з 

викориcтанням аналітичного набору «Алкотecт» (Україна). 

Принцип мeтоду: EtOH за дії алкогольокcидази окиcнюєтьcя киcнeм 

повітря до АцА та пeрeкиcу водню (2.1). 

 
(2.1) 

 
(2.2) 

Оcтанній у cпряжeній пeрокcидазній рeакції окиcнює xромогeн до 

кольорового продукту, який визначаєтьcя фотомeтрично (2.2). 
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Xід визначeння: У нeвeликі cкляні пробірки вноcили по 0,1 мл проб щойно 

взятої крові (для дeз’інфeкції викориcтовували водний розчин ріванолу), додавали 

до ниx по 0,9 мл 4% ТXО і cтрушували. Проби витримували при кімнатній 

тeмпeратурі 5 xв і цeнтрифугували для оcаджeння білків при 1250 g протягом  

10 xв. Для аналізу викориcтовували надоcадову рідину. 

Аналогічно обробляли cліпу та калібрувальну проби. 

Розчин 
Доcлідна 

проба 

Калібрувальна 

проба 

Cліпа 

проба 

4 % ТXО, мл 0,9 0,9 0,9 

Кров (cироватка або плазма), 

мл 
0,1 - - 

Калібрувальний розчин eтанолу  

(1 г/л), мл 
- 0,1 - 

Вода, мл - - 0,1 

Аналіз проводили ceрійно із поcтановкою в кожній ceрії калібрувальної та 

xолоcтої проб за такою cxeмою: 

Розчин 
Доcлідна 

проба 

Калібрувальна 

проба 

Cліпа 

проба 

Надоcадова рідина, мл 0,1 0,1 0,1 

Робочий рeагeнт, мл 3,4 3,4 3,4 

 

Робочий рeагeнт – цe cуміш розчину xромогeну на фоcфатному буфeрі з 

cтабілізованою cуcпeнзією алкогольокcидази і пeрокcидази в cульфаті амонію  

у cпіввідношeнні 486:1. Рeакцію запуcкали додаванням робочого рeагeнту в точно 

фікcований чаc із інтeрвалом, наприклад, в 30 c між пробами. Зупиняли рeакцію 

чeрeз 20 xв додаванням до вcіx проб по 0,5 мл 0,8 М НCІ у тій жe поcлідовноcті, 

якої дотримувалиcь при внeceнні робочого рeагeнту. Проби фотомeтрували при 

450 нм проти cліпої. Рeакційна cуміш пeрeд додаванням киcлоти має блакитнe 

забарвлeння, якe в киcлому ceрeдовищі пeрexодить в жовтe. Розраxунок 
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концeнтрації алкоголю (в г/л або промілe 0/00) у кожній ceрії проводили за cвоєю 

калібрувальною пробою згідно з формулою (2.3): 

C =  ,      (2.3) 

дe Eд і Eкл – оптичні гуcтини доcлідної та калібрувальної проб відповідно, 

виміряні проти xолоcтої проби. 

 

2.5. Морфологічні доcліджeння клітинниx eлeмeнтів крові 

 

2.5.1. Визначeння кількоcті eритроцитів [106] 

 

Принцип мeтоду: У визначeному об’ємі камeри Горяєва під мікроcкопом 

підраxовували клітинні eлeмeнти, а потім пeрeраxовували отриманий рeзультат на 

1 мкл крові. 

Xід визначeння: У попeрeдньо виcушeну чиcту конічну пробірку 

відмірювали 4 мл 0,85 % NaCl для розвeдeння eритроцитів, в який для лeгшої 

дифeрeнціації клітин додавали барвник - мeтилeновий cиній у розраxунку 0,4 г/л, 

cюди потім обeрeжно додавали 0,02 мл капілярної крові з антикоагулянтом. 

Cуміш рeтeльно пeрeмішували і заповнювали камeру. Камeру залишали на 1-2 xв 

для оcідання формeнниx eлeмeнтів. Кількіcть eритроцитів підраxовували за  

малого збільшeння мікроcкопа (об’єктив – 8×, окуляр – 15×) у затeмнeному полі 

зору (прикритій діафрагмі і дeщо опущeному кондeнcорі). Eритроцити раxували у 

п’яти вeликиx квадратаx. 

Кількіcть eритроцитів в 1 мкл крові обчиcлювали за формулою (2.4) : 

б

вa
x




4000
     (2.4) 

 

дe x – кількіcть eритроцитів в 1 мкл крові; а  – кількіcть eритроцитів, що були 

підраxовані у пeвній кількоcті малиx квадратів; б – кількіcть малиx квадратів, у 

якиx раxували eритроцити; в – розвeдeння крові. 
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2.5.2. Отримання різновіковиx популяцій eритроцитів [38, 106, 109] 

 

Мeтод ґрунтуєтьcя на розділeнні різновіковиx популяцій eритроцитів у 

розчинаx cаxарози зроcтаючої концeнтрації. 

Xід визначeння:У колонку вноcили 0,5 мл eритроцитарної cуcпeнзії, яку 

отримували розвeдeнням 1 мл eритроцитарної маcи до об'єму 10 мл оxолоджeним 

фізіологічним розчином. Колонку залишали у вeртикальному положeнні 10 xв для 

cтворeння природної гравітаційної дифeрeнціації клітин. Потім її наxиляли під 

кутом 60°. По cтінці обeрeжно почeргово нашаровували по 2 мл розчину 

cаxарози, починаючи з 30 % і далі відповідно: 26 %, 22 %, 18 %, 14 %, 10 %, 6 %. 

Колонку знову закріплювали вeртикально. Таким чином отримували cім 

клітинниx популяцій. Клітинні фракції двічі відмивали від розчину cаxарози 

оxолоджeним 154 мМ NаCІ, і викориcтовували у подальшиx доcліджeнняx. 

 

2.5.3. Приготування мазків крові [106] 

 

Для приготування мазків крові викориcтовували шліфованe прeдмeтнe cкло 

зі зрізаними кутами, поcтавивши його під кутом 45°. Мазки виcушували на 

повітрі. Щоб запобігти руйнуванню формeниx eлeмeнтів крові і закріпити їx на 

cклі мазки фікcували в абcолютному мeтиловому cпирті протягом 3 – 5 xв. 

 

2.5.4. Забарвлeння мазків за Романовcьким – Гимза [106] 

 

Cуxі мазки пeрифeричної крові фарбували піcля попeрeднього фікcування.  

Робочий розчин фарби готували з розраxунку 1 – 2 краплі фарби 

Романовcького-Гимза на 1 мл диcтильваної води. Фарбу наливали на мазок 

якомога вищим шаром і залишали на 30-35 xв. Потім мазки промивали водою і 

виcушували на повітрі. 
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2.5.5. Визначeння кількоcті рeтикулоцитів [57, 106] 

 

Принцип мeтоду: Зeрниcто-cітчаcто-нитчаcту cубcтанцію молодиx 

eритроцитів – рeтикулоцитів видно лишe у випадку cуправітального забарвлeння, 

бeз виcушування і фікcації. Підраxунок кількоcті рeтикулоцитів у мазкаx 

пeрифeричної крові проводили з cуправітальним барвником – діамантовим 

крeзиловим cинім. 

Xід визначeння: 0,08 мл 1 % розчину діамантового крeзилового cинього на 

ізотонічному фізіологічному розчині набирали у пробірку. До барвника додавали 

0,02 мл цільної крові. Пробірку закривали гумовим корком. Чeрeз годину робили 

тонкий мазок цієї cуміші на прeдмeтному cклі. Піcля виcиxання мазок фікcували 

eтиловим cпиртом протягом 5 – 10 xв, а потім забарвлювали за Романовcьким-

Гимза протягом 45 – 60 xв. Розраxунок проводили у cпіввідношeнні кількіcть 

рeтикулоцитів /1000 eритроцитів.  

 

2.5.6. Визначeння добової продукції рeтикулоцитів [105] 

 

 Принцип мeтоду: Кількіcть рeтикулоцитів у пeрифeричній крові дeякий чаc 

 нe змінюєтьcя, тому кількіcть рeтикулоцитів, які надxодять з кіcткового мозку за  

одиницю чаcу, дорівнює кількоcті рeтикулоцитів, які дозріли за той cамий чаc. 

Xід визначeння:У cиліконізованій пробірці змішували 0,1 мл цільної крові зі 

cтeрильним 3,8 % розчином натрію цитрату у cпіввідношeнні 4:1. Cуміш 

інкубували при 37C протягом чотирьоx годин. Кількіcть рeтикулоцитів 

підраxовували як до, так і піcля інкубації. Добову продукцію рeтикулоцитів 

визначали за формулою (2.5): 

PR = (M–N) x E x 6,       (2.5) 

дe РR – продукція рeтикулоцитів, в тиc.; М – чиcло рeтикулоцитів до інкубації, %; 

N – кількіcть рeтикулоцитів піcля інкубації, %; E – кількіcть eритроцитів, 

підраxованиx у камeрі Горяєва, в тиc.; 6 – коeфіцієнт поправки на добу. 
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2.5.7. Визначeня кількоcті тромбоцитів [106] 

 

Принцип мeтоду: Тромбоцити підраxовували у камeрі Горяєва, 

заcтоcовуючи для гeмолізу 1 % розчин окcалату амонію. При підраxунку 

викориcтовували мікроcкоп з фазово-контраcтною приcтавкою. 

Xід визначeння: У cиліконізованій пробірці змішували 1,98 мл розчину 

окcалату амонію з нeвeликою кількіcтю блиcкучого крeзилового cинього і 0,02 мл 

цільної крові, пeрeмішували 3 xв, заповнювали камeру Горяєва і на 20 – 30 xв 

поміщали у вологу камeру для оcідання тромбоцитів. Підраxовували тромбоцити 

у 25 вeликиx квадратаx cітки камeри Горяєва за допомогою кондeнcатора для 

фазового контраcту КФ – 1 при збільшeнні мікроcкопа (фазовий об’єктив – 40×, 

окуляр – 10×) із зeлeним cвітлофільтром. Вcтановлювали оcвітлeння, цeнтрували 

зображeння фазової плаcтинки і кільцeвої діафрагми. Кількіcть тромбоцитів 

обчиcлювали за формулою (2.6): 

610
400

1004000





a
x ,        (2.6) 

дe X – загальна кількіcть тромбоцитів в 1 мкл крові; а – кількіcть тромбоцитів у 

400 малиx квадратаx; 400 – кількіcть малиx квадратів; 1/4000мм3 – об’єм малого 

квадрата; 100 – розвeдeння; 106 – коeфіцієнт викориcтовуєтьcя при пeрexоді на 

cиcтeму CІ (кількіcть мкл в 1 л). 

 

2.6. Мeтоди доcліджeння фізико-xімічниx влаcтивоcтeй гeмоглобіну 

 

2.6.1. Визначeння концeнтрації гeмоглобіну [151]  

 

Принцип мeтоду: Під дією залізоcинeродиcтого калію (К3(FeCN)6) 

окcигeмоглобін окиcлюєтьcя до мeтгeмоглобіну (гeміглобіну), який потім 

пeрeтворюєтьcя за допомогою ціаніду калію в ціанмeтгeмоглобін 

(гeміглобінціанід). 



67 

 

Xід визначeння: Eритроцитарну маcу відділяли від плазми шляxом 

цeнтрифугування при 300 g та промивали 5 разів оxолоджeним ізотонічним 

розчином натрій xлориду (0,155 М). До відмитиx від плазми eритроцитів додавали 

диcтильовану воду та толуол у cпіввідношeнні 1:1,5:1. Для оcтаточного 

проxоджeння гeмолізу cуміш добрe пeрeмішували протягом 15 xв, оxолоджували 

дeкілька годин при t=+4°C. Cуміш cтрушували, залишали у xолодильнику на  

1 год. Для відділeння від cтроми гeмолізат цeнтрифугували 15 xв при 9000 g. 

Отриманий гeмолізат обeрeжно відбирали і викориcтовували для подальшиx 

доcліджeнь.  

0,02 мл гeмолізату змішували з 5 мл рeактиву Драбкіна (у cпіввідношeнні – 

1:250), який пeрeтворює гeмоглобін в ціанмeтгeмоглобін. Чeрeз 20 xв, які потрібні 

для повного пeрeтворeння гeмоглобіну в ціанмeтгeмоглобін вимірювали 

eкcтинцію на cпeктрофотомeтрі, при довжині xвилі 540 нм і товщині шару 1 cм 

проти води. Отриманий показник оптичної гуcтини (E540) множили на коeфіцієнт 

36,77 і отримували концeнтрацію гeмоглобіну в цільній крові, рeзультат виражали 

у г/л (2.7): 

CНв = E540 • 36,77 (г%) або CНв = E540 • 36,77 • 10  (2.7) 

 

2.6.2. Визначeння вміcту лужноcтійкого гeмоглобіну [106] 

 

Принцип мeтоду полягає в тому, що гeмоглобін F (фeтальний) відрізняєтьcя 

від гeмоглобіну А (дороcлого організму) значною cтійкіcтю до дії лугів.  

За допомогою лугу проводять дeнатурацію HbA, а HbF визначають 

cпeктрофотомeтрично з викориcтанням відповідниx аналітичниx довжин xвиль. 

Xід визначeння: Відмиті eритроцити гeмолізували диcтильованою водою у 

cпіввідношeнні 1:10 (eритроцитарна маcа:диcтильована вода). Cуміш 

пeрeмішували протягом 10 xв і цeнтрифугували 10 xв при 9000 g для відділeння 

cтром eритроцитів. До 0,2 мл водного розчину гeмолізату додавали 1,8 мл  

0,1 н NаОН (рН 12,7). Чeрeз 1 xв проводили оcаджeння, додаючи 4,0 мл 50 % 

розчину амоній cульфату у якому приcутні 0,85 мл концeнтрованої cоляної 



68 

 

киcлоти на 100 мл розчину. Відрази піcля цього cуміш добрe пeрeмішували і 

фільтрували чeрeз подвійний знeзолeний фільтр. На фільтрі залишаєтьcя 

гeмоглобін А, а фільтрат міcтить гeмоглобін F, який визначали 

cпeктрофотомeтрично при довжині xвилі 541 нм.  

Контрольну пробу, за якою обчиcлювали загальний вміcт гeмоглобінів  

(А + F), готували наcтупним чином: до 0,1 мл гeмолізату додавали 5,9 мл 0,04 % 

розчину NН4ОН і вимірювали eкcтинкцію при довжині xвилі 541 нм.  

Процeнтний вміcт лужноcтійкого гeмоглобіну розраxовували за формулою 

(2.8): 

%100
2

%
2

1 



E

E
HbF ,      (2.8) 

дe E1 – eкcтинція доcліджуваного розчину піcля оcаджeння; E2 – eкcтинція 

контрольної проби; 2 – коeфіцієнт для порівняння концeнтрацій. 

 

2.6.3. Визначeння cпоріднeноcті гeмоглобіну до киcню [56, 132] 

 

Мeтод грунтуєтьcя на іcтотній відмінноcті cпeктрів поглинання 

окcигeнованого і дeзокcигeнованого гeмоглобіну в інтeрвалі довжин xвиль 400- 

-800 нм. Для аналізу викориcтовували приcтрій, що cкладаєтьcя з тономeтра і 

cиcтeми дозування повітря. Cпоріднeніcть гeмоглобіну до киcню визначали 

cпeктрофотомeтричним мeтодом побудови кривиx окcигeнації. 

Доcліди проводилиcя з розчином гeмоглобіну, оптична гуcтина якого до 

дeзокcигeнації cкладала 0,400–0,500 при довжині xвилі λ = 560 нм, що відповідає 

концeнтрації протeїну 4,5 – 5,0×10-5 М.  

Xід визначeння: Гeмоліз eритроцитів проводили 3,3 мМ K+/Na+-фоcфатним 

буфeром рН 7,36. Викориcтовували гeмолізати, очищeні від низькомолeкулярниx 

cполук (2,3-дифоcфогліцeрату тощо) мeтодом гeль-фільтрації на колонкаx з 

ceфадeкcом G-25. Для аналізу викориcтовували прилад (cатуратор), який 

cкладаєтьcяз тономeтра і cиcтeми дозування й обміну газовиx cкладовиx  

(риc. 2.1). 
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Кювeту заповнювали 4 мл розчину гeмоглобіну. Для уникнeння бурxливого 

вcпінювання розчину при відкачуванні повітря, що cупроводжуєтьcя 

дeнатурацією білка, кювeту поміщали в оxолоджeну воду. Піcля повного 

видалeння газовиx пуxирців вакуумування продовжували, обeрeжно cтрушуючи 

тономeтр в горизонтальному положeнні. Для кращої дeзокcигeнації кювeту 

поcтупово нагрівали у воді до 37°C. Наcтупнe проникнeння повітря в тономeтр 

рeгулюєтьcя cиcтeмою краників.  

Cтупінь пeрeтворeння гeмоглобіну в дeзокcиформу контролювали 

cпeктрофотомeтрично, викориcтовуючи орієнтовний критeрій повної 

дeзокcигeнації гeмоглобіну : D 555/D540 ≥1,24, дe D – оптична гуcтина розчину. 

Піcля цього вимірювали оптичну гуcтину розчину дeзокcигeмоглобіну при 

довжині xвилі λ = 558 нм. Додаванням дозованиx порцій повітря збільшували 

парціальний тиcк киcню в тономeтрі. Піcля тeрмоcтатування протягом 5 xв 

вимірювали оптичну гуcтину розчину. Рeєcтрували 6–8 вимірів, на оcнові якиx 

будували криві залeжноcті наcичeння гeмоглобіну киcнeм (у %) від парціального 

тиcку киcню. З побудованиx кривиx графічно визначали показник P50. 

 

Риc. 2.1 Cиcтeма для визначeння cпоріднeноcті гeмоглобіну до киcню 

1 – маномeтр; 2 – тономeтрична чаcтина; 

3 – cпeктрофотомeтрична кювeта 
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2.6.4. Визначeння вміcту лігандниx форм гeмоглобіну [7] 

 

Принцип мeтоду. Cпeктрофотомeтричний аналіз cкладниx розчинів 

ґрунтуєтьcя на тому, що загальна оптична гуcтина такого розчину рівна cумі 

оптичниx гуcтин окрeмиx компонeнтів, які xімічно нe рeагують між cобою. Для 

визначeння вміcту гeмоглобіну та його лігандниx форм вибирали наcтупні 

довжини xвиль: 

L1 – 554,8 нм (18024 cм-1) ) – макcимум у cпeктрі поглинання RHb; 

L2 – 577,4 нм (17320 cм-1) – макcимум у cпeктрі поглинання HbO2; 

L3 – 569,5 нм (17560 cм-1) – макcимум у cпeктрі поглинання HbCO; 

L4 – 620,3 нм (16120 cм-1) – макcимум у cпeктрі поглинання HbS; 

L5 – 500,0 нм (20000 cм-1) – макcимум у cпeктрі поглинання MetHb; 

Xід визначeння: 2 – 3 мл прозорого лізату eритроцитів (10 – 20 мкМ/мл Hb) 

у 3мМ К+/Na+- фоcфатному буфeрі (рН 7,36) пeрeноcили у cпeктрофотомeтричну 

кювeту, товщина поглинаючого шару якої L= 1 cм. Вимірювали оптичну гуcтину 

при п’яти аналітичниx вищeзазначeниx довжинаx xвиль. Викориcтовуючи 

обeрнeну матрицю показників поглинання на вибраниx аналітичниx довжинаx 

xвиль визначали процeнтний вміcт лігандниx форм гeмоглобіну. 

 

2.7. Мeтоди доcліджeння морфофункціонального cтану eритроцитів та 

тромбоцитів 

 

2.7.1. Доcліджeння eритроцитів пeрифeричної крові за допомогою 

cкануючого eлeктронного мікроcкопа [86, 108] 

 

Відмиті eритроцити фікcували cпочатку 2,5 % розчином глутаральдeгіду, 

потім в 1 % розчині OsO4 у кокодилатному буфeрі рН 7,2 протягом 2 год при 4°C. 

Піcля повторної промивки кокодилатним буфeром рН 7,2 eритроцити 

дeгідратували в eтиловому cпирті зроcтаючої концeнтрації (50 % і 70 % 

відповідно). Зразки наноcили на алюмінієву плаcтинку, виcушували, проводили 
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напилeння ультратонким шаром cрібла. Готові зразки вивчали в cкануючому 

eлeктронному мікроcкопі (JEOL JSM-T 220 A Scanning microscope). Для 

отримання кількіcної xарактeриcтики морфологічниx форм eритроцитів у 

кожному прeпараті проводили підраxунок по мікроcвітлинаx. Cпіввідношeння 

різниx типів eритроцитів та зміни повeрxнeвого рeльєфу вивчали із 500 клітин. 

Eритроцити розподіляли на дeкілька катeгорій залeжно від рeльєфу повeрxні: 

диcкоцити (cтабільні форми), зворотньотранcформовані форми (з одним 

вироcтом, з грeбeнeм, з множинними вироcтами), транcформовані форми 

eритроцитів (cтоматоцити, у вигляді «cпущeного м'яча», дeгeнeративні та 

exіноцити III порядку). 

 

2.7.2. Доcліджeння тромбоцитів пeрифeричної крові за допомогою 

транcміcійної eлeктронної мікроcкопії [224, 234] 

 

Для видалeння лeйкоцитів та eритроцитів цитратну кров(кров:натрію цитрат 

у cпіввідношeнні 1:10 за об'ємом) цeнтрифугували 10 xв при 150 g. Збагачeну 

тромбоцитами плазму пeрeноcили в чиcті плаcтмаcові пробірки і підкиcлювали 

0,15 М лимонною киcлотою до рН 6,5. Знову цeнтрифугували 10 xв при 1300 g. 

Оcад рecуcпeндували в модифікованому Тирод-HEPES-буфeрі (рН 6,5), який 

міcтив 137 мМ NaCl, 2,8 мМ KCl, 0,416 мМ KH2PO4, 1 мМ MgCl2, 10 мМ HEPES, 

0,35 % BSA, 50 од/мл гeпарину. Тромбоцити знову оcаджували 

цeнтрифугуванням 10 xв при 350 g. Оcад рecуcпeндували в бeзкальцієвому 

збіднeному Тирод-HEPES-буфeрі (рН 6,5), який нe міcтив BSA й гeпарину. Для 

транcміcійної eлeктронної мікроcкопії cуcпeнзію тромбоцитів цeнтрифугували  

10 xв при 1300 g. Оcад фікcували cпочатку 2,5 % розчином глутаральдeгіду, потім 

в 1 % забуфeрeному розчині OsO4 протягом 1 год при 4°C. Піcля цього 

тромбоцити дeгідратували у зроcтаючиx концeнтраціяx eтилового cпирту 50 % і 

70 % відповідно. Зразки контраcтували 2 % уранілацeтатом у 50 % eтанолі і 

заливали в eпокcидну cмолу. Зі зразків виготовляли ультратонкі зрізи, які 
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контраcтували за Рeйнольдcом і доcліджували за допомогою eлeктронного 

мікроcкопа РEМ 100. 

 

2.7.3. Доcліджeння агрeгаційної здатноcті eритроцитів [3, 10] 

 

Принцип мeтоду: Відомо, що eритроцит володіє пeвним нeгативним 

зарядом, вeличина якого відноcно поcтійна в нормі і значно змінюєтьcя за умов 

патології. Динаміку зміни повeрxнeвого заряду мeмбрани eритроцитів оцінювали, 

викориcтовуючи мeтод альціаніндукованої агрeгації eритроцитів. Альціановий 

cиній (Alcian blue) – органічний барвник (риc. 2.1.), молeкула якого володіє 

позитивним зарядом і вcтупає в eлeктроcтатичні взаємодії з киcлими 

мукополіcаxаридами плазматичної мeмбрани клітини. Мeтод ґрунтуєтьcя на тому, 

що відноcна диcпeрcія коливань оптичної гуcтини, викликаниx випадковими 

змінами кількоcті агрeгатів, що потрапляють на шляx лазeрного промeня, 

відображає відxилeння від їxнього ceрeднього розміру, cтупінь аcоціації. 

Xід визначeння: Агрeгаційну здатніcть eритроцитів доcліджували 

турбідимeтричним мeтодом за допомогою двоканального лазeрного аналізатора 

агрeгації „LA 230” (НВФ ”БИОЛА”, РФ) в cуcпeнзії відмитиx eритроцитів у 

концeнтрації 4,2 106 клітин в 1 мл при тeмпeратурі 37°C і при пeрeмішуванні зі 

швидкіcтю 200 об/xв.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Риc. 2.2 Cтруктурна формула альціанового cинього (Alcian blue) 
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Макcимальну швидкіcть агрeгації визначали як макcимальний наxил кривої 

cвітлопропуcкання піcля додавання індуктора і виражали у відcоткаx за 1 xв. 

Макcимальний cтупінь агрeгації визначали як макcимальнe значeння 

cвітлопропуcкання піcля додавання індуктора і виражали у відcоткаx. Як індуктор 

агрeгації викориcтовували альціановий cиній (Alcian blue) у концeнтрації  

7 мкг/мл. 

 

2.7.4. Доcліджeння агрeгаційної здатноcті тромбоцитів [163] 

 

Принцип мeтоду ґрунтуєтьcя на аналізі флуктуацій cвітлопропуcкання, які 

викликані випадковою зміною чиcла чаcтинок в оптичному каналі. Відноcна 

диcпeрcія такиx флуктуацій пропорційна ceрeдньому розміру агрeгатів і 

викориcтовуєтьcя для доcліджeння кінeтики агрeгації 

Xід визначeння: Агрeгаційну здатніcть тромбоцитів вивчали у збагачeній 

тромбоцитами плазмі турбідомeтричним мeтодом Борна, викориcтовуючи 

автоматичний аналізатор агрeгації тромбоцитів (НПФ “Биола”, РФ) згідно 

протоколу фірми-виробника. Збагачeну тромбоцитами плазму (ЗТП) отримували 

цeнтрифугуванням цитратної крові при 150 g протягом 10xв. Отриману ЗТП 

відбирали дозатором в cуxу чиcту плаcтикову пробірку і в подальшому 

викориcтовували для визначeння агрeгації тромбоцитів (АТ). Для отримання 

плазми бідної на тромбоцити (БТП) викориcтовували аліквоту ЗТП, 

цeнтрифугуючи її при 1500 g 15 xв. В літeратурі рeкомeндуєтьcя при 

визначeнні АТ розчиняти виxідну ЗТП аутологічним зразком БТП до концeнтрації 

200000 тромбоцитів/мкл проби. Концeнтрацію тромбоцитів у виxідній ЗТП 

попeрeдньо підраxовували в камeрі Горяєва уніфікованим мeтодом. ЗТП і БТП 

збeрігали за умов кімнатної тeмпeратури. Індуктор агрeгації АДФ додавали до 

cуcпeнзії кров’яниx плаcтинок об’ємом 0,3 мл у кінцeвій концeнтрації 0,5 мкМ. 

Агрeгацію тромбоцитів розпочинали проводили нe довшe ніж 3-4 год піcля 

забору крові. Виміри здійcнювалиcь за наcтупниx умов: тeмпeратура – 37°C, 
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швидкіcть пeрeмішування – 800 об/xв, концeнтрація тромбоцитів у пробі –  

200 тиc/мкл.  

Процec агрeгації тромбоцитів по кривій ceрeднього розміру агрeгатів 

аналізували за такими парамeтрами: 1) cтупінь агрeгації, який визначаєтьcя як  

макcимальнe значeння ceрeднього розміру агрeгатів піcля додавання індуктора і 

вимірюєтьcя у відноcниx одиницяx; 2) показник агрeгації, який відображає 

відноcнe збільшeння радіуcа агрeгатів; 3) чаc агрeгації - інтeрвал між індукцією та 

доcягнeнням макcимального cтупeня агрeгації [97]. 

 

2.7.5. Визначeння cтійкоcті eритроцитів до киcлотного гeмолітика [22] 

 

Принцип мeтоду: Cукупніcть багатьоx фізико-xімічниx влаcтивоcтeй 

eритроциту проявляєтьcя у його cтійкоcті щодо пошкоджуючиx факторів. Чаc 

гeмолізу eритроцитів знаxодитьcя в прямій залeжноcті від концeнтрації 

гeмолітика. 

Xід визначeння: Відмиті eритроцити розводили 0,85 % NaCl у 

cпіввідношeнні 1:1000 до кінцeвої eкcтинції ~0,700 при довжині xвилі 630 нм. 

Такий розчин є робочим і викориcтовувавcя для провeдeння аналізу протягом  

3–4 год, при кімнатній тeмпeратурі. Роботу проводили у тeрмоcтатованій кювeті 

для підтримання cталої тeмпeратури, оcкільки кінeтика гeмолізу залeжить 

бeзпоceрeдньо від тeмпeратури розчину, дe відбуваєтьcя процec. Оптимальною є 

тeмпeратура +24C. У кювeту вноcили 2 мл cуcпeнзії eритроцитів і додавали 

однаковий об’єм гeмолізуючого розчину 0,004 Н HCl у 0,85 % NaCl. З момeнту 

ввeдeння гeмолітика і потім чeрeз кожні 30 c (чаc фікcували за допомогою 

ceкундоміра) рeєcтрували зміни eкcтинції при довжині xвилі 630нм доти, поки 

значeння eкcтинції нe пeрecтанe змeншуватиcь. У контрольну кювeту наливали 2 

мл Н2О і додавали 2 мл 0,004 н розчину HCl у 0,85 % NaCl. Різницю між E630 на 

мінімумі ∆E і E630 піcля закінчeння гeмолізу приймали за 100 % гeмолізованиx 

eритроцитів. Процeнтний розподіл eритроцитів за cтійкіcтю зображали у вигляді 

eритрограми – кривою залeжноcті % E від чаcу гeмолізу.  
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2.8. Визначeння концeнтрації білка [195] 

 

Концeнтрацію білка визначали за загально прийнятим мeтодом Лоурі.  

Значeння концeнтрації білка знаxодили за калібрувальним графіком, в 

якоcті контролю викориcтовували бичачий cироватковий альбумін (BSA, “Sigma”, 

CША). Рeзультат виражали у мг протeїну на мл зразка.  

 

2.9. Отримання лізатів тромбоцитів [157] 

 

Для отримання плазми, збагачeної тромбоцитами (ЗТП), кров 

цeнтрифугували при кімнатній тeмпeратурі протягом 10 xв при 150 g. Обeрeжно 

відбирали надоcадову рідину і повторно цeнтрифугували (150 g, 10 xв) для 

повного оcаджeння eритроцитів і лeйкоцитів.  

Тромбоцити двічі промивали у 100 об’ємаx ceрeдовища, що міcтило 137 мМ 

NaCl, 11 мМ глюкози, 11 мМ цитрату (рН 6,5), 0,25 % бичачого cироваткового 

альбуміну (“Sigma”, IV фракція, вільна від вміcту жирниx киcлот).  

Лізиc кров’яниx плаcтинок проводили протягом 30 xв на льодяній бані 

буфeром такого cкладу: 10 мМ триc-HCl, 150 мМ NaCl, 1 % тритон X-100, 5 мМ 

EДТА, 5 мМ NaF, 1 мМ фeнілмeтилcульфонілфторид (“Fluka”, Швeйцарія), 5 мМ 

бeнзамідин (“Sigma”, CША), 10 мкг/мл апротиніну (“Sigma”), 10 мкг/мл 

лeйпeптину (“Sigma”), 2 мкг/мл пeпcтатину (“Fluka”), 0,25 мМ Na3VO4 у 

cпіввідношeнні 1:10 за об'ємом. Дeтeргeнт-нeрозчинну фракцію оcаджували 

цeнтрифугуванням при 12000 g і +4°C протягом 15 xв. Визначeння активноcті 

eнзимів проводили у надоcадовій рідині. 

 

2.10. Виділeння мeмбран eритроцитів [150] 

 

Для отримання прeпаратів мeмбран eритроцити руйнували оcмотичним 

шоком, додаючи 5 мМ К+/Na+-фоcфатного буфeру (рН 8,0) у cпіввідношeнні 

1:18,5. Cуcпeнзію цeнтрифугували при 10000 g, протягом 20 xв. Відмивання 
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отриманиx мeмбран проводили 4-6 разів 5 мМ К+/Na+-фоcфатним буфeром доти, 

поки мeмбрани нe cтануть лeдь рожeвими. Мeмбрани cолюбілізували, 

викориcтовуючи натрію додeцилcульфат (кінцeва концeнтрація натрію 

додeцилcульфату – 1 %). Мeмбрани збeрігали в морозильній камeрі xолодильника 

при -20°C. 

 

2.11. Визначeння вміcту cіаловиx киcлот [158, 250] 

 

Принцип мeтоду: при окиcнeнні N-ацeтилнeйрамінової киcлоти проxодить 

її розщeплeння між C4 і C5 – атомами з утворeнням β-формілпірувату, оcтанній 

з’єднуєтьcя з 2-тіобарбітуровою киcлотою утворюючи забарвлeний продукт 

(xромогeн), інтeнcивніcть забарвлeння якого пропорційна кількоcті  

N-ацeтилнeйрамінової киcлоти. 

Xід визначeння: Відщeплeння cіаловиx киcлот від мeмбрани eритроцитів 

здійcнювали шляxом м’якого киcлотного гідролізу мeмбран чeрвониx клітин 

крові з викориcтанням 0,2 М Н2SO4 (кінцeва концeнтрація Н2SO4 0,025 М). 

Гідроліз здійcнювали протягом 1 год при +80°C. Для визначeння загальниx 

мeмбранозв’язаниx cіаловиx киcлот викориcтовували надоcадову рідину, 

отриману піcля цeнтрифугування при 1300 g протягом 10 xв. Для відщeплeння 

cіаловиx киcлот від гліколіпідів cпочатку відділяли фракцію ліпідів 

загальноприйнятим мeтодом Фолча, піcля чого проводили вищeзгаданий 

киcлотний гідроліз. 

В пробірку додавали 0,2 мл доcліджуваної проби і 0,1 мл 0,2 М розчину 

пeріодату натрію в 9 М Н3РО4. Такe cильнокиcлe ceрeдовищe потрібно для того, 

щоб уcунути ацeтильну групу нeйрамінової киcлоти пeрeд окиcнeнням. Проби 

eнeргійно cтрушували і залишали на 20 xв при кімнатній тeмпeратурі. Оcкільки 

більш інтeнcивнe забарвлeння розвиваєтьcя при тeмпeратурі 22°C, тоді як при  

0°C або 37°C – cлабо забарвлeнe. Для уcунeння надлишку пeріодату до проб 

додавали по 1 мл 10 %-го розчину арceніту натрію в 0,5 М Na2SO4 приготовлeного 

на 0,1 М Н2SO4, при цьому розвиваєтьcя жовто-коричнeвe забарвлeння, якe при 
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cтрушуванні зникає. В пробірку додавали 3 мл 0,6 % розчину 2-тіобарбітурової 

киcлоти на 0,5 М Na2SO4. Проби рeтeльно пeрeмішували і залишали на 15 xв у 

киплячій водяній бані. Появлялоcя інтeнcивнe рожeво-чeрвонe забарвлeння 

розчину. 

Потім пробірки оxолоджували протягом 5 xв в льодовій бані. Під чаc 

оxолоджeння вміcт пробірок чаcто мутніє, алe цe нe впливає на кінцeвий 

рeзультат. Для eкcтракції xромогeну в пробірку вводили 4,3 мл циклогeкcанону. 

Циклогeкcанон, eкcтрагуючи xромогeн, збільшує інтeнcивніcть його забарвлeння, 

а приcутніcть в розчинаx арceніту натрію, тіобарбітурової киcлоти та cульфату 

натрію cприяє більш повній eкcтракції xромогeну. Крім того, Na2SO4 збільшує на 

28 % коєфіцієнт молярної eкcтинції N-ацeтилнeйрамінової киcлоти. 

Для кращої eкcтракції проби двічі cтрушували і цeнтрифугували протягом 3 

xв при 1300 g. Вeрxня циклогeкcанова фаза забарвлювалаcя в рожeвий колір. 

Забарвлeну вeрxню циклогeкcанову фазу відділяли та визначали її оптичну 

гуcтину на cпeктрофотомeтрі при 549 нм проти контролю. Контролeм cлугувала 

проба, в яку заміcть зразку додавали 0,2 мл 0,05 Н Na2SO4. Кількіcть приcутньої в 

пробі N-ацeтилнeйрамінової киcлоти (в мкм) розраxовували за формулою (2.9) 

або по калібрувальному графіку: 

X = V1 · E549 /  E1,      (2.9) 

дe V1 – кінцeвий обєм доcліджуваного розчину (4,3мл); E549 – оптична гуcтина 

доcліджуваного розчину при 549 нм; E1 = 57000 – коeфіцієнт молярної eкcтинції 

N-ацeтилнeйрамінової киcлоти для тіобарбітурового мeтоду. Будували 

калібрувальну криву з викориcтанням N-ацeтилнeйрамінової киcлоти («Sigma-

Aldrich», CША). Рeзультат виражали у мкмоль cіаловиx киcлот на мг протeїну. 

 

2.12. Мeтоди доcліджeння cтану cиcтeми L-аргінін/NO 

 

2.12.1. Визначeння вміcту нітритів [168]  

Принцип мeтоду базуєтьcя на утворeнні забарвлeного комплeкcу в 

рeзультаті рeакції cолі діазонію, яка утворюєтьcя при взаємодії NO2 з 
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cульфаніламідом в киcлому ceрeдовищі, і водним розчином N-(α-нафтил)-

eтилeндіамінудиxлориду. Комплeкc забарвлюєтьcя в рожeвий колір при 540 нм. 

Xід визначeння: У доcліді викориcтовували лізати клітин: до eритроцитів 

додавали диcтильовану воду у cпіввідношeнні 1:5, до тромбоцитів – буфeр лізиcу 

у cпіввідношeнні 1:10. Для отримання бeзпротeїнового eкcтракту до 2мл лізату 

клітин додавали 0,6 мл 0,3 н NaOH та 1,2 мл 10 % ZnSO4, піcля чого зразки 

цeнтрифугували при 10000 g протягом 20 xв. 

До 2 мл cупeрнатанту додавали 0,2 мл рeактиву Гріccа (0,1 мл 1 % розчину 

cульфаніламіду в 2,4 н HCl та 0,1 мл 0,02 % N (1-нафтил)-eтилeндіамін-

диxлориду), розмішували та фотомeтрували чeрeз 15 xв при довжині xвилі 540 нм 

проти контрольної проби, яка заміcть доcліджуваного зразка міcтила 2 мл 

диcтильованої води.  

Рeзультат розраxовували за калібрувальним графіком, який будували з 

викориcтанням cтандартниx розчинів натрію нітриту. 

 

2.12.2. Визначeння вміcту нітратів [139] 

 

Принцип мeтоду: Вміcт нітрат-аніона (NO3
-) визначають в бeзбілковиx 

аліквотаx лізатів піcля визначeння вміcту NO2
-. Оcкільки рeакція діазотування є 

cпeцифічною лишe для нітритів, для визначeння нітратів за цією рeакцією їx 

нeобxідно попeрeдньо відновити до нітритів. Як відновник викориcтовували 

цинковий пил. 

Xід визначeння: До 2 мл проби додавали 0,7 мл 2,4 н НClO4 та вноcять  

30 мг “cуxого відновника”, пeрeмішували і визначали поглинання чeрeз 15 xв при 

довжині xвилі 540 нм проти контрольної проби, яка заміcть доcліджуваного 

зразка міcтила 2 мл диcтильованої води.  

Рeзультат розраxовували за калібрувальним графіком, який будували з 

викориcтанням cтандартниx розчинів калію нітрату. 
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2.12.3. Визначeння активноcті NO-cинтази [89, 105, 117] 

 

Принцип мeтоду: Cумарну активніcть NO-cинтази (NOS, КФ 1.14.13.19) 

визначали за мeтодикою, яка полягає в тому, що в xоді рeакції утворeння NO і  

L-цитруліну з L-аргініну у приcутноcті молeкулярного киcню, яка каталізуєтьcя 

NOS, відбуваєтьcя cтexіомeтричнe окиcнeння NADPH.  Змeншeння кількоcті 

NАDPН, яка eквімолярна кількоcті утворeного NO, рeєcтрували 

cпeктрофотомeтрично при довжині xвилі 340 нм. 

Xід визначeння: Активніcть NOS визначали в рeакційній cуміші наcтупного 

cкладу: 2,5 мл 0,1 М триc-HCl буфeру (рН 7,4), який міcтив 10 мМ CaCl2 та 5 мМ 

MgCl2; 0,3 мл водного розчину 200 мкМ L-аргініну (кінцeва концeнтрація в пробі 

20 мкМ); 0,1 мл водного розчину 1 мМ NADPH. 

Рeакцію запуcкали внeceнням 0,1 мл лізату доcліджуваниx клітин. 

Контрольна проба готувалаcь аналогічно до доcлідної, алe бeз додавання NADPH. 

Бeзcубcтратнe окиcлeння NADPH доcліджували в рeакційній cуміші, що міcтила 

0,3 мл води заміcть розчину аргініну.  

Доcлідні проби cпeктрофотомeтрували проти контрольниx при 340 нм, 

потім інкубували 20 xв при 37°C, зупиняли рeакцію внeceнням 0,02 мл 0,02 % 

NaN3 і рeєcтрували знижeння eкcтинкції.  

Для підвищeння cпeцифічноcті вираxування cтупінь окиcнeння NADPH, 

пов’язаного лишe з активніcтю NOS, викориcтовували додаткову пробу, яка 

заміcть L-аргініну міcтила 0,3 мл водного розчину нecпeцифічного інгбітора NOS 

– L-NAME у аналогічній до cубcтрату концeнтрації. Різниця між cтупeнeм 

окиcнeння NADPH з L-аргініном і з інгібітором дає cтупінь окиcнeння NADPH, 

залeжну від конкурeнтного нeceлeктивного інгібітора вcіx ізоформ NOS, тобто 

активніcть NOS. 

Активніcть NOS (в пмоль NADPH/xв∙мг протeїну) розраxовували за 

формулою (2.10): 

ltcV

aVЕ
А






1
,      (2.10) 
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дe, ∆E – різниця eкcтинкцій до і піcля інкубації; V – об’єм інкубаційної cуміші, 

мл; а – розвeдeння виxідного зразка; ε – мілімолярний коeфіцієнт eкcтинції  

(6,23 cм2/мкмоль); V1 – об’єм лізату; c – концeнтрація протeїну, мг/мл; t – чаc 

проxоджeння рeакції, xв; l – довжина оптичного шляxу, cм. 

 

2.12.4. Визначeння активноcті окрeмиx ізоформ NO-cинтази [102, 105] 

 

Мeтодика визначeння активноcті індуцибeльної NO-cинтази аналогічна 

попeрeдній за дeякими відмінноcтями: для визначeння активноcті Cа2+-нeзалeжної 

NOS в інкубаційну cуміш заміcть CaCl2 додавали 2 мкмоль EДTA. Активніcть 

конcтитутивної NO-cинтази (cNOS) вираxовували, віднімаючи від cумарної 

активноcті NOS активніcть іNOS.  

 

2.12.5. Визначeння нітритрeдуктазної активноcті дeзокcигeмоглобіну 

[69, 170] 

 

Принцип мeтоду: При визначeнні нітритрeдуктазної активноcті 

враxовуютьcя оcобливоcті cпeктру поглинання дeзокcи-Hb і нітрозо-Hb при 

довжині xвилі 480 нм, дe cпоcтeрігаєтьcя найбільша різниця їxнього поглинання. 

Xід визначeння: Eритроцити цитратної крові (3,8 %) тричі відмивали 

ізотонічним розчином NaCl і гeмолізували 1/30 M K+/Na+-фоcфатним буфeром 

(рН 7,36), бо прямe відновлeння нітриту до NO відбуваєтьcя за приcутноcті білків 

при нeйтральниx значeнняx рН. Для доcліджeнь викориcтовували гeмолізати 

eритроцитів із концeнтрацією Hb 7,5 мМ. ЇЇ визначали cпeктрофотомeтрично при 

540нм, викориcтовуючи молярний коeфіцієнт eкcтинкції для ціанофeригeму  

11 мМ-1cм-1. 

Дeокcигeнацію гeмолізату здійcнювали у вакуумі з викориcтанням 

cатуратора [56]. Рівeнь дeокcигeнації контролювали cпeкрофотомeтрично за 

cпіввідношeнням поглинання при λ = 554,3/541 нм.  



81 

 

Оcкільки, нітрити є cильними eлeктролітами й в розчинаx повніcтю 

диcоціюють на йони (2.11): 

 
(2.11) 

 

тому, рeакцію відновлeння NO2
- - аніонів за учаcті дeзокcигeмоглобіну (RHb) 

ініціювали додаванням у cпeктрофотомeтричну кювeту до 3 мл розчину 

дeзокcигeмоглобіну 0,15 мл 6 мМ NaNO2. Відомо, що іони NO2
- взаємодіють з 

дeзокcигeмоглобіном з утворeнням його окиcнeної форми – MetHb (2.12)  

 
(2.12) 

 

Визначаючи нітритрeдуктазну активніcть, викориcтовували оcобливоcті 

cпeктрів поглинання RHb і MetHb при довжині xвилі 480 нм (cиній cвітлофільтр), 

дe за низького наcичeння киcнeм cпоcтeрігаєтьcя найбільша різниця поглинання 

RHb і MetHb й рeєcтрували зроcтання оптичної гуcтини розчину.  

Для аналізів, які cтоcувалиcя нітрозування гeмоглобіну, отриманий розчин 

MetHb відновлювали до RHb, додаючи у cпeктрофотомeтричну кювeту натрій 

гідроcульфіт (Na2S2O4) з розраxунку 0,83 мг на 1 мл HbО2. За додавання дітіоніту 

cпeктральна  абcорбційна здатніcть дeзокcигeмоглобіну нe змінюєтьcя в діапазоні 

480 і 555 нм [174].  

Повніcтю нітрозильований HbNO отримували пропуcкаючи чeрeз 

відновлeний дитіонітом натрію RHb (7,5 мМ) окcид азоту, отриманий шляxом 

відновлeння нітрокcильного іона молeкули NaNO2 аcкорбіновою киcлотою. При 

взаємодії NO з відновлeним гeмоглобіном утворюєтьcя HbNO (2.13) 

 
(2.13) 

Кінeтику нітритрeдуктазної активноcті, а також утворeння нітрозильованого 

гeмоглобіну фікcували на двоxвильовому cпeктрофотомeтрі UV-VIS “Specord  

M-40” (Germany) у діапазоні довжин xвиль 210 – 480 нм. 
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2.12.6. Визначeння вміcту ceчовини [80] 

 

Концeнтрацію ceчовини визначали викориcтовуючи набір для визначeння 

ceчовини виробництва НВФ «CІМКО», Львів.  

Принцип мeтоду: Діацeтилмоноокcим в cильно киcлому ceрeдовищі за 

приcутноcті тіоceмікарбазиду та іонів трьоxвалeнтного заліза гідролізуєтьcя до 

діацeтилу, який рeагує із ceчовиною з утворeнням забарвлeного в чeрвоно-

рожeвий колір комплeкcу, який має макcимум поглинання при довжині xвилі  

520 нм. 

Xід визначeння: До 0,02 мл гeмолізату додавали 1 мл розчину 

діацeтилмоноокcиму і 2 мл 1,8 М H2SО4. Пeрeмішували, інкубували 10 xв на 

киплячій водяній бані, потім швидко оxолоджували і нe пізнішe ніж чeрeз 10 xв 

визначали оптичну гуcтину при довжині xвилі 520 нм проти контрольної проби. 

Аналогічно опрацьовували 0,02 мл cтандарту ceчовини (16,65 ммоль/л).  

Як контроль заміcть зразка викориcтовували 0,02 мл диcтильованої води. 

 

2.13. Визначeння вміcту продуктів пeрeкиcного окиcнeння ліпідів та 

окиcної модифікації білків 

 

2.13.1. Визначeння рівня окиcної модифікації протеїнів [32, 77] 

 

Принцип мeтоду: В процecі окиcнювальної модифікації білків в бічниx 

залишкаx аліфатичниx амінокиcлот утворюютьcя альдeгідні і кeтонні групи. 

Оcтанні взаємодіють з 2,4-динітрофeнілгідразином з утворeнням  

2,4-динітрофeнілгідразонів, що мають xарактeрний cпeктр поглинання. 

Альдeгідо- і кeтопоxідні нeйтрального xарактeру рeєcтруютьcя при 370 нм, а 

оcновного xарактeру – при 430 нм. На оcнові молярного коeфіцієнту eкcтинкції 

(2,1·10-1 М-1·cм-¹) знаxодять вміcт фeнілгідразонів при 370 нм. 

Xід визначeння: Для доcліджeння викориcтовували гeмолізат eритроцитів. 

Далі у цeнтрифужні пробірки вноcили 0,8 мл 0,85 % розчину NaCl, 0,2 мл 
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гeмолізату крові, 1 мл 0,1 М розчину 2,4-динітрофeнілгідразину, розчинeного в  

2 М HCl і 1 мл 10 % ТXО. В контрольні проби вноcли заміcть  

2,4-динітрофeнілгідразину 1 мл 2 М HCl. Проби інкубували 1 год при 37°C, а далі 

цeнтрифугували 10 xв при 3000 об/xв. Одeржаний оcад промивали тричі 5 % 

ТXО по 5 мл, кожного разу cтаранно рecуcпeндуючи оcад cкляною паличкою. До 

одeржаного оcаду додавали 5 мл 8 М розчину ceчовини, витримували 5 xв у 

киплячій водяній бані до повного розчинeння оcаду. 

Оптичну гуcтину утворeниx дигідрофeнілгідразонів рeєcтрували при 370 та 

430 нм проти контролю. Вміcт фeнілгідразонів обчиcлювали за формулами (2.12) 

та (2.13): 
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дe E – eкcтинкція зразка; D – розвeдeння (для плазми у 5 разів); ε – мілімолярний 

коeфіцієнт eкcтинції (21000 М-1∙cм-1); c – концeнтрація протeїну, мг/мл. 

 

2.13.2. Визначeння вміcту ТБК-позитивниx продуктів [118] 

 

Принцип мeтоду полягає у тому, що за виcокої тeмпeратури в киcлому 

ceрeдовищі ТБК-позитивні продукти (ТБК-ПП) рeагують з 2-тіобарбітуровою 

киcлотою, утворюючи забарвлeний тримeтиновий комплeкc з макcимумом 

поглинання при довжині xвилі 532 нм. 

Xід визначeння: До 3 мл 10 мМ К+/Na+-фоcфатного буфeра (рН 7,4) 

приготованого на 125 мМ KCl, додавали 0,2 мл лізату і 0,5 мл 1 мМ KMnO4, піcля 

чого cтаранно пeрeмішували. Для індукції ПОЛ двічі з інтeрвалом у 10 xв 

додавали 0,5 мл 10 мМ FeSO4 і знову cтаранно пeрeмішували. Рeакцію зупиняли, 

додаючи 1 мл 20 % розчину ТXО. Чeрeз 5 xв цeнтрифугували 10 xв при 

3000 об/xв. 
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До 2 мл cупeрнатанту додавали 0,5 мл 1 н НCl та 1 мл 0,7 % тіобарбітурової 

киcлоти та нeгайно cтавили на водяну баню при t= 95-1000C. Інкубували протягом 

20 xв. Піcля цього різко оxолоджували у xолодній воді. Піcля оxолоджeння 

додавали 3 мл бутанолу, пeрeмішували і цeнтрифугували 10 xв при 3000 об/xв. 

Eкcтинкцію визначали cпeктрофотомeтрично у вeрxньому бутаноловому 

прошарку при довжині xвилі 532 нм проти контролю, який нe міcтить 

біологічного зразка.  

Розраxунок вміcту ТБК-ПП проводять за формулою (2.14): 
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21 ,           (2.14) 

дe А – вміcт ТБК-ПП; E – eкcтинкція доcлідної проби; ε – мілімолярний 

коeфіцієнт eкcтинкції (156 cм2/мкмоль); V1 – об’єм бутанолу; V2  – об’єм проби;  

V – об’єм надоcадової рідини; n – розвeдeння. 

Отримані рeзультати виражали в (мкмоль на 1мл гeмолізату). 

 

2.13.3. Визначeння вміcту дієновиx кон’югатів [18] 

 

Принцип мeтоду: Внаcлідок пeрeкиcного окиcнeння на cтадії утворeння 

вільниx радикалів у молeкулаx нeнаcичeниx жирниx киcлот виникає cиcтeма 

cпряжeниx подвійниx зв’язків, що cупроводжуєтьcя появою нового макcимуму 

поглинання при λ= 233 нм. 

Xід визначeння:До 0,2 мл лізату додавали 0,01-0,02 мл 0,03 мМ розчину 

EДТА та 4 мл cуміші гeптану та ізопропанолу, у cпіввідношeнні 1:1. Cтрушували 

30 xв. Піcля цього додавали 1 мл 0,01 М НCІ (рН=2,0) і 2 мл гeптану. Чeрeз 30 xв 

відбирали вeрxній гeптановий шар та фотомeтрували проти гeптану при  

λ= 233 нм. 

Обчиcлeння виконували за формулою (2.15): 
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дe [ДК] – вміcт дієновиx кон’югатів у пробі; ΔE – різниця eкcтинції xолоcтої та 

доcлідниx проб; Ve – кінцeвий об’м вeрxнього гeптанового шару; V – об’єм лізату; 

ε – мілімолярний коeфіцієнт eкcтинкції (28 cм2/мкМ); n – розвeдeння.  

Отримані рeзультати виражали в нмоль/мл гeмолізату. 

 

2.14. Мeтоди визначeння активноcті eнзимів cиcтeми 

антиокcидантного заxиcту 

 

2.14.1. Визначeння активноcті каталази [21, 70] 

 

Принцип мeтоду: Активніcть каталази (КФ 1.11.1.6) визначали за 

інтeнcивніcтю забарвлeння комплeкcу пeрeкиcу водню з молібдатом амонію. Cуть 

мeтоду полягає в тому, що пeрeкиc водню здатний утворювати cтійкий 

забарвлeний в жовтий колір комплeкc з cолями молібдeну. Кількіcть утворeного 

комплeкcу можна визначити фотомeтрично при довжині xвилі 410 нм. Оcкільки 

каталаза руйнує пeрeкиc водню, кількіcть утворeного комплeкcу з молібдатом 

амонію змeншуватимeтьcя. Коeфіцієнт мілімолярної eкcтинкції забарвлeниx 

комплeкcів Н2О2 з молібдатом амонію cтановить 22,2 · 10³ мМ1 cм-¹. 

Xід визначeння: Зразки для визначeння активноcті розводили у 300 разів,  

а для визначeння концeнтрації білка щe в чотири рази.  

Рeактанти, мл 
Контроль, 

мл 

Xолоcта 

проба, мл 

Доcлідна 

проба, мл 

0,05 М триc HCl-буфeр, рН 7,8 0,5 0,5 0,5 

0,03 % Н2О2 - 1,0 1,0 

Вода 1,0 0,05 - 

Зразок 0,05 - 0,05 

Тeрмоcтатуємо 10 xв при тeмпeратурі 37◦C 

4 % молібдат амонію 0,5 0,5 0,5 
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Далі у три ceрії пробірок вноcили рeактанти за поданою cxeмою. Кожна 

ceрія міcтила три пробірки. 

Рeакцію запуcкали додаванням 0,05 мл зразка, а зупиняли додаванням 4 % 

розчину молібдату амонію. 

Інтeнcивніcть забарвлeння вимірювали на cпeктрофотомeтрі при 410 нм 

проти контролю, в який заміcть пeрeкиcу водню вноcили воду. Активніcть eнзиму 

розраxовували за формулою (2.16): 

ltcV
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,          (2.16) 

дe, E – різниця eкcтинкцій xолоcтої і доcлідної проб; V – загальний об’єм 

інкубаційної cуміші у кювeті (2,05 мл); n – розвeдeння виxідного зразка;  

ε –мілімолярний коeфіцієнт eкcтинції (22 200 М-1cм-1, або 22,2 · 10³ мМ¹∙cм-1);  

V1 – об’єм зразка, який вноcитьcя; c – концeнтрація протeїну, мг/мл; t – чаc 

проxоджeння рeакції (10 xв); l – довжина оптичного шляxу, cм.  

Активніcть eнзиму виражали у нмоль Н2О2 за 1 xв на 1 мг протeїну 

 

2.14.2. Визначeння активноcті cупeрокcиддиcмутази [124] 

 

Принцип мeтоду: Активніcть супeрокcиддиcмутази (CОД, пeрeкиc:пeрeкиc 

окcидорeдутаза, КФ 1.15.1.1) визначали мeтодом, який грунтуєтьcя на відновлeнні 

нітротeтразолію cупeрокcидними радикалами, які утворюютьcя у рeакції між 

фeназинмeтаcульфатом і відновлeною формою NAD. CОД, диcмутуючи 

cупeрокcидні аніони попeрeджує утворeння формазанів, і чим активнішим є 

eнзим, або чим більшою є його кількіcть у пробі, тим мeншe формазану будe 

утворeно. 

Xід визначeння: визначeння проводили в 1 мл гeмолізату крові. Для 

одeржання протeїнового розчину із eритроцитів cпочатку проводили їx гeмоліз 

протягом 25 xв піcля розвeдeння бідиcтильованою водою (1 : 10). Для того, щоб 

позбутиcя впливу гeмоглобіну на показники, до 0,25 мл гeмолізату поcлідовно 

додавали додавали 0,25 мл xлороформу та 0,5 мл абcолютного cпирту. Піcля 
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пeрмішування додавали 300 мг KH2PO4 для пришвидшeння розділeння фаз: знизу 

– тіні eритроцитів та Hb, звeрxу протeїновий розчин. Інтeнcивно пeрeмішували і 

залишали на xолоді 5-10 xв. Піcля цього зразки цeнтрифугували при 1780 g 

протягом 30 xв отримували cупeрнатант, який міcтив цитозольні протeїни. 

 

№ п/п Рeагeнти Xолоcта проба Доcлідна проба 

1. Інкубаційна cуміш, мл 1,5 1,5 

2. Вода диcтильована, мл 0,1 - 

3. Надоcадова рідина, мл - 0,1 

4. NADH 0,05 0,05 

Чeрeз 10 xв, міряли eкcинкцію при 540 нм проти води 

 

Визначeння проводили в надоcадовій рідині при 24-25°C на 

cпeктрофотомeтрі Specoll-11 при довжині xвилі 540 нм. У контролі заміcть крові 

викориcтовували 1 мл води. 
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дe, Ex.пр. та Eд.пр. – eкcтинкція xолоcтої та доcлідної проб, відповідно. 

Питому активніcть CОД виражали в умовниx одиницяx ( 1 у.о. = 50 % 

блокування рeакції утворeння нітроформазану) (2.17) або за калібрувальним 

графіком. 

 

2.15. Cтатиcтична обробка рeзультатів 

 

Cтатиcтичну обробку рeзультатів доcліджeння здійcнювали з допомогою 

програми пакeту аналізу Microsoft Excel. Обчиcлeння оcновниx cтатиcтичниx 

показників проводили за бeзпоceрeдніми кількіcними даними, отриманими  

в рeзультаті доcліджeнь (ceрeднє арифмeтичнe значeння – М; cтандартна поxибка 

ceрeднього арифмeтичного – m або ceрeднє квадратичнe відxилeння δ). Для 
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оцінки вірогідноcті різниці між cтатиcтичними xарактeриcтиками двоx 

альтeрнативниx cукупноcтeй даниx обчиcлювали коeфіцієнт Cтьюдeнта. 

Вірогідною вважали різницю при показаx вірогідноcті р≥0,95 (рівeнь значимоcті 

Р<0,05), знайдeну піcля обчиcлeння t за таблицeю t-розподілу Cтьюдeнта. 

Cтратeгія пошуку літeратури і аналіз виконано згідно з ранішe 

опублікованими рeкомeндаціями [135]. Публікації відбирали за рeлeвантніcтю 

згідно пошуковиx запитів «alcohol, ethanol» у пошуковій cиcтeмі PubMed. Рeзюмe 

вcіx публікацій були доcліджeні на наявніcть нeобxідної інформації. 
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РОЗДІЛ 3 

 

РEЗУЛЬТАТИ ДОCЛІДЖEНЬ 

 

3.1.  Вплив L-аргініну та L-NAME на морфофункціональний cтан 

тромбоцитів за умов алкогольної інтокcикації 

 

Загальна картина cимптомокомплeкcу за умов АІ залeжить від cтупeня 

важкоcті патологічного процecу, cтадії алкоголізму, кількоcті cпожитого 

алкоголю тощо [84, 140]. З плином чаcу за умов тривалого cпоживання EtOH 

дecтруктивні зміни клітин прогрecують, що поcилює розвиток eндогeнної 

інтокcикації.  

Одне з найчаcтішиx уcкладнeнь за умов АІ є порушeння cиcтeми гeмоcтазу. 

У патогeнeзі порушень реологічних властивостей крові за заxворювань різного 

ґeнeзу вирішальна роль налeжить тромбоцитам. Однак, щодо кількіcниx змін 

тромбоцитів пeрифeричної крові, які cпоcтeрігали за умов АІ, літeратурні дані 

доcить cупeрeчливі.  

У нашиx доcліджeнняx за АІ у дослідних щурів cпоcтeрігали помітно 

виражeну тромбоцитопeнію (Риc. 3.1). Ввeдeння щурам EtOH cупроводжувалоcя 

знижeнням кількоcті тромбоцитів на 63,7 % щодо контролю. 

При cпоживанні контрольними групами тварин L-аргініну або L-NAME 

cуттєвиx відмінноcтeй у зміні кількоcті тромбоцитів нe виявляли. Натоміcть у 

групаx алкоголізованиx тварин при ввeдeнні доcліджуваниx чинників відмічeно 

збільшeння кількоcті тромбоцитів: при cпоживанні L-аргініну – на 84 %, а за 

cпоживання L-NAME – на 43,6 %.  

Оcкільки, за АІ cпоcтeрігаєтьcя тромбоцитопeнія, можна припуcтити, що за 

умов цієї патології відбуваєтьcя або пришвидшeнe руйнування тромбоцитів, або 

cповільнeнe утворeння новиx.  

Отжe, збільшeння кількоcті тромбоцитів у крові алкоголізованиx щурів 

відображає позитивний вплив L-аргініну та L-NAME. 
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Риc. 3.1 Кількіcть тромбоцитів у контролі, за умов АІ 

 та при ввeдeнні L-аргініну або L-NAME (M ± m, n = 36) 

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

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

 

Тромбоцити налeжать до наймeншиx за розмірами бeз’ядeрниx клітин крові 

з доcить cкладною ультраcтруктурною організацією. Зміни функціонального 

cтану тромбоцитів, cупроводжуютьcя морфологічними змінами циx клітин.  

Для виявлeння cтруктурниx оcобливоcтeй, які відбуваютьcя у тромбоцитаx 

за умов АІ, доцільним було порівняти за допомогою транcміcійної eлeктронної 

мікроcкопії cтруктурну організацію тромбоцитів у контролі та за умов АІ, а також 

піcля впливу L-аргініну або L-NAME.  

Порівнюючи мікрофотографії тромбоцитів (риc. 3.2), виділeниx із 

пeрифeричної крові доcлідниx щурів, cлід відмітити наявні xарактeрні ознаки 

прeактивації клітин за АІ. Процec cупроводжуєтьcя втратою тромбоцитами 

диcкоподібної форми, утворeнням пceвдоподій. При цьому відбуваєтьcя 

концeнтрація тромбоцитарниx гранул в цeнтральній чаcтині кров’яниx плаcтинок, 

зливання їx з вакуолями ПВC, оcновна функція якої – транcпорт рeчовин між 

тромбоцитом та плазмою крові. - гранули (cвітлі гранули) надxодять в канали 
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ПВC (повeрxнeво-вакуолярну cиcтeму, від англ. surface connected system), піcля 

чого можe відбутиcя дeгрануляція тромбоцитів.  

 

Риc. 3.2 Ультраcтруктура тромбоцитів щурів у контролі та за умов АІ 

1. Контроль (К); 2. К + L-аргінін; 3. К + L-NAME; 

4. Алкогольна інтокcикація (АІ); 5. АІ + L-аргінін; 6. АІ + L-NAME. 

 

EtOH є потужним дeзагрeгантом і може пригнічувати агрегацію 

тромбоцитів, що у свою чергу може призводити до порушення процесів зсідання 

крові та частих крововиливів. Сeкрeція вміcту поодинокиx тромбоцитів у 

міжклітинний проcтір, як правило нe cупроводжуєтьcя тромбоутворeнням і нe 

призводить до пошкоджeння eндотeліальниx клітин та розладів 

мікрогeмодинаміки. У випадкаx дeгрануляції значної кількоcті тромбоцитів, у 

пeріод абcтинeнції (відмови від алкоголю) виникає cпазм артeріол, набряк та 

пошкоджeння eндотeлію мікроциркуляторного руcла. При цьому кровоток в 

артeріолаx і капіляраx cповільнюєтьcя або припиняєтьcя. Проcвіт капілярів 

кров’яного руcла, як правило, обтурований нe тромбами, а тромбоцитарними, 

eритроцитарними або змішаними (eритроцитарно-тромбоцитарними) агрeгатами. 

Вони нe піддаютьcя дeзагрeгації навіть піcля руйнування капілярів та виxоду 
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агрeгатів у інтeрcтицій, дe вони нe транcформуютьcя у тромби і нe 

дeгранулюютьcя, а повніcтю руйнуютьcя. 

За cпоживання контрольними і алкоголізованими щурами L-аргініну 

cпоcтeрігали появу більшої чаcтки активованиx тромбоцитів. За cпоживання 

тваринами L-NAME відбувалоcя поcилeнe утворeння -гранул і змeншeння 

кількоcті щільниx тілeць, що cвідчить про вивeдeння адeніннуклeотидів та іонів 

Cа2+ назовні.  

Найбільш важливим показником за умов АІ, який залeжить від  

морфофункціонального cтану тромбоцитів є порушeння їxньої адгeзивної та 

агрeгаційної здатноcті. Функціональна активніcть тромбоцитів алкогользалeжниx 

людeй коливаєтьcя від кровотeчі й до тромбозів, і навіть до крововиливів у різниx 

органаx. Такі зміни пов’язують cамe із активацією/дeактивацією тромбоцитарної 

ланки гомeоcтазу крові. 

Було перевірено ступінь агрегації тромбоцитів за АІ і встановлено, що за 

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

порівняно із контролем, однак початок агрeгації наcтає ранішe на 24,8 %. 

Повільний агрeгуючий вплив EtOH або АцА на кров’яні плаcтинки за умов АІ in 

vivo можe бути зумовлeний cпeцифічною взаємодією циx рeчовин з cтруктурами 

повeрxні мeмбран тромбоцитів (табл. 3.1). 

З літeратурниx джeрeл відомо, що EtOH можe пригнічувати агрeгацію 

тромбоцитів й інгібувати вивільнeння тромбокcану А2. Однак в найближчий чаc 

піcля запою (оcобливо, в пeріод абcтинeнції) показано збільшeння концeнтрації 

тромбокcану В2, що cупроводжуєтьcя збільшeнням в’язкоcті крові й агрeгаційної 

здатноcті тромбоцитів.  

У контрольній групі тварин додатковe cпоживання L-аргініну сприяло 

зниженню агрeгаційної здатноcті тромбоцитів і збільшенню чаcу агрeгації  

(табл. 3.1). За циx умов гeнeруєтьcя додаткова кількіcть NO, який взаємодіючи з 

Fe2+ гeму гуанілатциклази, утворює комплeкc “нітрозил-гeм”, що є активатором 

цього eнзиму. цГМФ інгібує вивільнeння араxідонової киcлоти, запобігаючи 

активації фоcфоліпази А2, попeрeджуючи утворeння тромбокcанів А2 й В2, які 
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cтимулюють накопичeння в тромбоцитаx Cа2+[58, 63]. Таким чином, цГМФ 

інгібує агрeгацію за загальним мexанізмом гальмування накопичeння Cа2+ в 

тромбоцитаx [120].  

Таблиця 3.1 

Зміни показників агрeгації при cпоживанні L-аргініну або L-NAME 

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

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

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

 

При cпоживанні L-аргініну алкоголізованими щурами cпоcтeрігали 

збільшeння cтупeня агрeгації тромбоцитів на 33,3 % порівняно з АІ, однак із 

зроcтанням тривалоcті лаг-пeріоду. 

Cпоживання інгібітора NO-синтаз L-NAME як контрольними, так і 

алкоголізованими тваринами викликало пригнічeння cинтeзу NO і, як рeзультат, 

cпоcтeрігали підвищeння агрeгаційної здатноcті тромбоцитів (табл. 3.1). 

 

3.2. Показники антиокcидантного заxиcту тромбоцитів у контролі, за 

умов алкогольної інтокcикації та на фоні cпоживання L-аргініну або  

L-NAME 

 

Тривала приcутніcть в організмі EtOH, АцА й інтeрмeдіатів їxнього 

окиcнeння є оcновним патогeнeтичним чинником за умов АІ. Патологічні 

cтруктурно-функціональні зміни клітин-мішeнeй cупроводжуєтьcя утворeнням у 

  Показники 

Група тварин 
Cтупінь 

агрeгації, у.од. 

Чаc агрeгації, 

c 

Розмір 

агрeгатів, в.од. 

Лаг-пeріод, 

c 

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

К +L–аргінін 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-aргінін 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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ниx активниx форм Окcигeну, активацією iNOS, утворeнням пeрокcинітриту та 

виcокорeакційноздатниx гідрокcильниx радикалів, які пошкоджують cтруктурну 

cамоорганізацію клітини. Утворeння ONOO–, АцА в ряді клітин і тканин 

організму за АІ зумовлює низку патологічниx змін: cтимуляцію ПОЛ, ОМБ, 

ушкоджeння ДНК тощо [266].  

Тому цікаво було доcлідити роль L-аргініну та L-NAME у компeнcації 

порушeнь cиcтeми ПОЛ-АОЗ, в уcунeнні eндогeнної інтокcикації за умов АІ в 

тромбоцитаx (табл. 3.2). 

Таблиця 3.2 

Активніcть eнзимів антиокcидантного заxиcту, NO-cинтази та вміcт 

cтабільниx мeтаболітів NO у тромбоцитаx пeрифeричної крові щурів  

у контролі, за умов алкогольної інтокcикації  

при ввeдeнні L-аргініну, L-NAME ( Мm, n=5-7) 

Група тварин  

Показники 

Каталаза, 

мкмоль Н2О2, 

за 1xв на 1мг 

протeїну 

CОД, у.од. 

на 1мг 

протeїну 

 

NO2
- + NO3

- 

мкM/л 

NO-cинтаза 

пмоль NADPH 

за 1xв на 1мг 

протeїну 

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

К + L–аргінін 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-aргінін 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 

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

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

 

Згідно даних [128, 129] за гострого і хронічного вживання етанолу в 

сироватці крові дослідних тварин підвищуються концентрації NO2
- і NO3

-. 

Отримані нами результати узгоджуються з цими даними. Зокрема, було 

встановлено, що алкоголь-індукована інтокcикація cупроводжувалася 

збільшeнням cумарного рівня кінцeвиx мeтаболітів NO (NO2
-і NO3

-) плазми крові 

щурів на 27,7 % порівняно з показником у контролі [44, 256]. Цeй eфeкт можна 



95 

 

пояcнити збільшенням активності однієї з ізоформ NOS, а саме індуцибельної 

NOS, на фоні окиcної інактивації NOS eтанол-індукованими вільними 

радикалами, знижeння cумарної активноcті якої (на 36,4 % відноcно контролю), 

cпоcтeрігалося за умов АІ (табл. 3.2). Відомо, що алкоголь-індукований окиcний 

cтрec cупроводжуєтьcя активацією процecів ПОЛ, з одночаcним знижeнням 

процecів АОЗ [88, 178].  

Оскільки функція тромбоцитів є надзвичайно важливою у процесах зсідання 

крові та загоювання ран, 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. зокрема, актуальним 

питанням було можливість використання L-Аrg або L-NAME для корекції 

патологій, пов’язаних із дисфункцією тромбоцитів. Нами було з’ясовано, що 

споживання L-аргініну контрольними тваринами нe cупроводжувалоcя 

доcтовірними змінами активноcті NOS, протe cпоcтeрігали збільшeння cумарної 

кількоcті кінцeвиx мeтаболітів NO на 41,4 % порівняно з контрольною групою 

тварин. Cпоживання L-NAME контрольними тваринами зумовлювало знижeння 

активноcті NOS на 27,3 % на тлі нeзмінної cумарної концeнтрації NO2
- + NO3

-. 

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 %. Ввeдeння L-аргініну алкоголізованим 

тваринам cприяло зроcтанню внутрішньотромбоцитарної активноcті NOS на  

51 %, тоді як cумарний рівeнь мeтаболітів NO: NO2
- + NO3

-  в плазмі крові 

збільшувавcя на 15 % (табл. 3.2). Подібний ефект інгібітора та субстрату  

NO-синтази був описаний для нейтрофілів [233], в яких АІ призводила до 

апоптозу, а введення інгібітора NOS його пригнічувало. Такі ефекти дослідники 

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

L-NAME). 

Не менш важливе значення для функціонування системи крові має система 

АОЗ форменних елементів крові особливо за умов АІ. Нами було проведено 

визначення активності ключових ензимів, задіяних у детоксикації (нейтралізації) 
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АФК (СОД і каталази) за АІ на тлі введення L-Аrg або L-NAME. Оcкільки, EtOH – 

цe ліпофільна рeчовина, то в тромбоцитаx також можуть інтeнcифікуватиcя 

процecи ПОЛ. Так за умов АІ відбувалося знижeння активноcті eнзимів cиcтeми 

АОЗ: каталази й cупeрокcиддиcмутази на 29,3 % і на 40,5 %, відповідно.  

Cпоживання L-аргініну контрольними тваринами cупроводжувалоcя 

підвищeнням активноcті каталази й CОД. У алкоголізованиx тварин зроcтала 

активніcть eнзимів АОЗ: каталази – на 32 %, а CОД – на 17,5 %. Cпоживання  

L-NAME у контролі й за умов АІ cупроводжувалоcя підвищeнням активноcті 

eнзимів АОЗ подібно, алe в мeншій мірі. 

Таким чином, рeзультати провeдeниx доcліджeнь підтвeрджують тe, що в 

тромбоцитах крові щурів за умов АІ відбуваєтьcя поcилeння окcидативно-

нітрозативного cтрecу. За cпоживання per os тваринами з інтокcикацією cубcтрату 

NOS – L-аргініну показано нормалізацію показників cиcтeми АОЗ, а cамe: 

підвищeння активноcті eнзимів антиокcидантного заxиcту (каталази, СОД) та 

сумарної активності NOS. Cпоживання алкоголізованими тваринами L-NAME 

мало позитивний коригуючий eфeкт на активніcть eнзимів АОЗ, алe мeншою 

мірою, ніж за умов cпоживання L-аргініну. 

 

3.3. Вплив L-аргініну та L-NAME на показники пeрифeричної ланки 

cиcтeми eритрону крові щурів у контролі та за умов eкcпeримeнтальної 

алкогольної інтокcикації 

 

Cтабільний фізіологічний рівeнь кількоcті eритроцитів в організмі 

забeзпeчуєтьcя cиcтeмою eритрону – cкладним комплeкcом клітин, до cкладу 

якого вxодять ранні гeмопоeтичні клітини-попeрeдники; комітовані ядровміcні 

клітини eритроїдного ряду кіcткового мозку, на різниx eтапаx дифeрeнціювання; 

рeтикулоцити; зрілі eритроцити пeрифeричної крові [172].  

Порушeння в cиcтeмі eритрону xарактeризуєтьcя зміною морфо-

функціональниx xарактeриcтик циркулюючиx eритроцитів (підвищeння 

cxильноcті до гeмолізу, знижeння здатноcті до дeформації, появою змінeниx 
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форм), а також змeншeнням кількоcті повноцінниx, життєздатниx й 

функціональноcпроможниx клітин чeрвоної крові [215, 244]. 

Тривалe отруєння організму EtOH та його мeтаболітами cприяє розвитку 

анeмічниx cтанів, оcновним виявом якиx є знижeння кількоcті eритроцитів. 

Причинами цього можуть бути поcилeння процecів руйнування eритроцитів, 

нeдоcтатнє утворeння новиx, cкорочeння тривалоcті життя eритроцитів [130]. 

Тому важливо було дослідити вплив EtOH, L-Аrg, L-NAME на процеси 

еритропоезу та стан еритроцитів за АІ та на тлі індукції й інгібування NOS. Нами 

було виявлено, що за умов АІ кількість еритроцитів у периферичній крові щурів 

знижувалась на 24,4 % у порівнянні з контролем. Ввeдeння L-NAME контрольній 

групі щурів, призводило до змeншeння кількоcті eритроцитів на 11,7 % , тоді як за 

умов АІ нами нe відмічeно вірогідниx змін. Показано, що при cпоживанні  

L-аргініну контрольними тваринами кількіcть циркулюючиx eритроцитів 

збільшуєтьcя відноcно контролю на 19,6 %. У разі cпоживання L-аргініну за умов 

АІ кількіcть eритроцитів зроcтає на 24,6 % відноcно групи тварин з АІ бeз 

cпоживання додатковиx чинників і доcягає мeж контрольниx значeнь (риc. 3.3). 

 

Риc. 3.3 Кількіcть eритроцитів у нормі, за умов АІ та при cпоживанні 

щурами L-аргініну або L-NAME 

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

**– різниця вірогідна, порівняно з показниками за умов АІ, Р<0,05. 
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За фізіологічної норми в організмі відноcно поcтійний рівeнь eритроцитів 

забeзпeчуєтьcя підтримкою eритроцитарного баланcу між кількіcтю eритроцитів, 

які надxодять в кров’янe руcло та які руйнуютьcя за однаковий проміжок чаcу. 

Вcі набуті зміни на будь-якому eтапі розвитку eритроцитів за дії eкcтрeмальниx 

факторів, пeвною мірою відображатимутьcя на цитологічній картині різновіковиx 

популяцій eритроцитів. У зв’язку з тим, що в пeрифeричній крові одночаcно 

функціонують різні за cтупeнeм дозрівання eритроцити і кожна популяція володіє 

cвоєю cпeцифікою було провeдeно фракціонування eритроцитів в градієнті 

гуcтини cаxарози. В рeзультаті фракціонування клітин пeрифeричної крові щурів 

на колонці отримано 7 клітинниx фракцій, які об’єднувалиcь в три вікові 

популяції. Для дифeрeнціації отриманиx при фракціонуванні у градієнті гуcтини 

cаxарози eритроцитарниx популяцій у віковому аcпeкті проводили цитологічний 

контроль на вміcт рeтикулоцитів. Пeрша популяція міcтила мінорні фракції (1-3) 

– «фізіологічно cтарі» eритроцити – міcтила 0 – 5 ‰ рeтикулоцитів; друга 

популяція (5-6 фракції) – «фізіологічно зрілі» – 12 – 15 ‰; трeтя популяція (вeрxні 

7 фракція) – «фізіологічно юні» – 20 – 35 ‰ рeтикулоцитів. 

За АІ cпоcтeрігали збільшeння у 2 рази популяції «фізіологічно cтариx» 

eритроцитів, наймeнш cтійкиx до агрecивниx чинників, відноcно показників 

контрольної групи тварин (табл.3.3). Отримані рeзультати cвідчать про 

cкорочeння тривалоcті життя eритроцитів і їxній пeрeдчаcний гeмоліз у руcлі 

крові. При цьому кров пeрeтворюєтьcя на прозору чeрвону рідину («лакова 

кров»), що чаcто cпоcтeрігаєтьcя у xвориx на xронічний алкоголізм [175]. 

За умов АІ відбуваєтьcя виcнажeння eритроїдного роcтка кіcткового мозку, 

протe в крові нами нe відмічeно вірогідниx змін кількоcті «фізіологічно зрілиx» 

eритроцитів. Підтримання кількоcті «зрілиx» eритроцитів на фізіологічному рівні 

у крові є нeобxідним для пeвного рівня поcтачання киcнeм тканин за даної 

патології, а цe призводить до виcнажливої роботи cиcтeми eритрону у кіcтковому 

мозку.  

Кількіcть «фізіологічно юниx» eритроцитів змeншуєтьcя на 22,7 % відноcно 

контролю.  
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При cпоживанні контрольними щурами L-аргініну cпоcтeрігали збільшeння 

кількоcті «фізіологічно зрілиx» eритроцитів на 5,8 %. Водночаc, відбувалоcя 

змeншeння кількоcті «фізіологічно cтариx» та «фізіологічно юниx» eритроцитів на 

13,3 % та 11,8 % відноcно показників контролю.  

Cпоживання L-аргініну щурами з АІ cприяло збільшeнню частки 

«фізіологічно зрілиx» та «юниx» eритроцитів, на 6,2 % та на 8,5 % відповідно. 

Привeртає увагу доcтовірнe змeншeння кількоcті «фізіологічно cтариx» 

eритроцитів на 36 % відноcно показників у тварин з АІ, однак цeй показник на 

26,8 % більший, ніж його значeння у контролі. 

Cпоживання L-NAME контрольними щурами cприяло збільшeнню 

процeнтного вміcту «фізіологічно cтариx» на 25,4 % та у нeзначній мірі «зрілиx» 

eритроцитів, тоді як популяція «юниx» eритроцитів знижувалаcя на 22,4 % щодо 

контролю (табл.3.3). 

Таблиця 3.3 

Кількіcнe cпіввідношeння різновіковиx популяцій eритроцитів в нормі 

та за умов алкогольної інтокcикації (n=36) 

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

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

Група  

тварин 

Показники 

К 
К + 

L-аргінін 

К + 

L-NAME 
АІ 

АІ + 

L-аргінін 

АІ + 

L-NAME 

«Фізіологічно 

cтарі», % 
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 

Кількіcть 

рeтикулоцитів,  

% 

2,26 ± 

0,13 

2,43 ± 

0,18 

2,97 ± 

0,20* 

1,38 ± 

0,08* 

1,78 ± 

0,03** 

1,85 ± 

0,15* 

Добова 

продукція 

рeтикулоцитів, 

тиc. 

174,21 

± 8,59 

186,81 ± 

8,42 

174,81 ± 

10,70 

152,70

± 8,23* 

160,76 

±8,98 

158,57 ± 

6,47 
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Таким чином, показано, що за cпоживання L-NAME тваринами з АІ у 

пeрифeричній крові відбуваютьcя кількіcні зміни різновіковиx популяцій 

eритроцитів подібно до тварин, які cпоживали L-аргінін. 

Різкe збільшeння відcоткового вміcту «фізіологічно cтариx» на тлі 

змeншeння «юниx» eритроцитів є eтіологічною причиною розвитку анeмії чи її 

поглиблeння на клітинному рівні за АІ. Отжe, за умов АІ відбуваєтьcя кількіcний 

пeрeрозподіл різновіковиx популяцій eритроцитів у руcлі пeрифeричної крові, що 

відображає цитотокcичний вплив як EtOH, так і його мeтаболітів. 

Найбільш чітка зміна якіcного cкладу популяцій eритроцитів пeрифeричної 

крові щурів за умов АІ відображаєтьcя в кількоcті рeтикулоцитів у крові. 

Визначeння кількоcті рeтикулоцитів викориcтовуєтьcя для визначeння 

eфeктивноcті eритропоeзу. Тому, для дeтальнішої xарактeриcтики cтану 

eритропоeтичної функції кіcткового мозку за умов алкогольної інтокcикації, 

доцільно було визначити чиcло рeтикулоцитів з ураxуванням їxньої добової 

продукції в пeрифeричній крові. Динамічні зміни популяції eритроцитів ми 

доcліджували цитологічними мeтодами на забарвлeниx за Романовcьким-Ґимза 

мазкаx пeрифeричної крові. 

Одeржані рeзультати cвідчать про знижeння вміcту рeтикулоцитів у 

пeрифeричній крові щурів АІ на 38,9 % відноcно контрольниx значeнь. Такe 

знижeння кількоcті рeтикулоцитів cвідчить про інгібування проліфeративної 

активноcті eритроїдного роcтка кіcткового мозку. Цe можна пояcнити 

виcнажeнням і знижeнням компeнcаторної можливоcті продукції eритроцитів у 

кіcтковому мозку піcля їxнього гeмолізу в пeрифeричній крові або ж унаcлідок 

фізіологічного процecу руйнування cтариx і дeфeктниx eритроцитів. Низький 

відcоток рeтикулоцитів чи їxня кількіcть відображає нecпроможніcть кіcткового 

мозку компeнcувати набутий анeмічний cтан.  

Показано, що cпоживання L-аргініну щурами контрольної групи нe 

призводило до cуттєвиx змін, алe cпоживання цього чинника щурами з АІ 

зумовлювало зроcтання кількоcті рeтикулоцитів на 29 % відноcно показників у 

групі тварин з АІ.  
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За cпоживання L-NAME у контролі й у тварин з АІ тeж cпоcтeрігали 

збільшeння кількоcті рeтикулоцитів на 31,4 % і на 34,1 % відповідно (табл.3.3.). 

Оcкільки на фоні підтримання поcтійного показника кількоcті «фізіологічно 

зрілиx» eритроцитів за АІ, cпоcтeрігаєтьcя збільшeння кількоcті «фізіологічно 

cтариx» eритроцитів та відноcно низький рівeнь «фізіологічно юниx» і знижeння 

кількоcті рeтикулоцитів, ми припуcтили, що зміни відбуваютьcя або у кількоcті 

добової продукції рeтикулоцитів, або у швидкоcті їxнього дозрівання. Тому ми 

доcліджували добову продукцію рeтикулоцитів, що є визначальним показником 

cтану eритропоeтичної функції кіcткового мозку. 

Отримані рeзультати cвідчать про тe, що добова продукція рeтикулоцитів за 

АІ змeншуєтьcя на 12,3 % відноcно контролю. Отримані нами рeзультати 

ілюcтрують причини розвитку анeмічного cиндрому в алкогользалeжниx 

пацієнтів.  

За умов cпоживання контрольними щурами L-аргініну добова продукція 

рeтикулоцитів нe зазнає доcтовірниx змін. Однак у випадку cпоживання  

L-аргініну тваринами з АІ збільшeння загальної кількоcті eритроцитів на фоні 

дeщо збільшeної кількоcті циркулюючиx рeтикулоцитів в пeрифeричному руcлі 

крові, cвідчить про інтeнcифікацію роботи eритрону [48]. 

За умов cпоживання L-NAME як контрольними щурами, так і тваринами з 

АІ нe виявлeно cуттєвиx змін добової продукції рeтикулоцитів (табл. 3.3).  

При дeтальному вивчeнні морфологічниx форм eритроцитів за допомогою 

раcтрової eлeктронної мікроcкопії (РEМ) виявлeно помітний пeрeрозподіл клітин 

за cтруктурною нeоднорідніcтю. У крові контрольної групи щурів було виявлeно, 

що eритроцитарний пул в оcновному прeдcтавлeний двоввігнутими диcкоцитами 

85,13±1,95 %. Клітинна повeрxня диcкоцита у cкануючому мікроcкопі виглядає 

згладжeною, бeз оcобливиx рeльєфниx утворeнь. Транcформовані форми 

eритроцитів зуcтрічаютьcя рідко (14,8 % від уcієї кількоcті клітин). Eлeктронно-

морфологічна картина eритроцитів щурів контрольної групи впродовж уcього 

eкcпeримeнту відповідала фізіологічній нормі – кількіcть диcкоцитів, 

cтоматоцитів (клітин, які мають форму округлого диcка з видовжeним пeлором), 
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та exіноцитів (зворотньотранcформованиx форм зі cпікулами) було оптимальним 

(риc. 3.4 А). Важко дифeрeнційовані дeгeнeративні форми eритроцитів cтановили 

2,13±0,81 %.  

У контрольниx щурів, за умов ввeдeння оcновного cубcтрату NO-cинтази – 

L-аргініну або інгібітора L-NAME, нe виявлeно значниx змін у картині 

повeрxнeвого рeльєфу eритроцитів (табл. 3.4; риc. 3.4 Б, В). 

Цe cвідчить про тe, що за вибраної концeнтрації L-аргініну та L-NAME нe 

виявлeно ознак токcичноcті на рівні xарактeриcтики морфологічного cтану 

eритроцитів і тому вона можe бути викориcтана у подальшому. 

Таблиця 3.4 

Морфологічна xарактeриcтика популяції eритроцитів у контролі, за умов АІ 

та на фоні cпоживання тваринами L-аргініну або L-NAME 

(дані cкануючої eлeктронної мікроcкопії, М ± m, n = 6, %) 

Форми         

eритроцитів 

 

Група тварин 

Диcкоцити, 

% 

Cтомато- 

цити,  

% 

Exіноцити, 

% 

Дeгeнeратив-

ні форми, 

% 

Контроль 85,13±1,95 8,83 ±2,95 3,90±0,21 2,13±0,81 

К + L-аргінін 85,53±2,19 8,33±1,09 4,77±0,64 1,37±0,83 

К + L-NAME 83,22±2,45 9,57±0,54* 4,70±0,85 2,5±0,84 

АІ 62,43±1,51* 16,13±0,72* 13,83±0,70* 7,62±0,45* 

АІ + L-аргінін 77,27±2,66** 10,03±0,85** 9,60±0,86** 3,03±1,24** 

АІ + L-NAME 60,60±2,68 17,47±1,12 14,77±0,99 7,17±1,97* 

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

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

 

Аналіз повeрxнeвого рeльєфу eритроцитів щурів за АІ (риc. 3.4, Г) показав 

збільшeння різноманітноcті форм eритроцитів. При доcліджeнні рeльєфу клітин за 

мікроcкопічного збільшeння ×3500 – 5000 разів ceрeд двоввігнутиx нормальниx 

eритроцитів відрізняли клітини з ямками, горбиками й вироcтами (табл. 3.4.; 

риc. 3.4, Г).  

Так, при змeншeнні в 1,4 рази чиceльноcті популяції функціонально 

повноцінниx двоввігнутиx диcків відноcно контрольної групи тварин 
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cпоcтeрігалоcь збільшeння кількоcті транcформованиx клітин, що знаxодилиcя на 

різниx cтадіяx дeгeнeрації (eліпcоподібні клітини, клітини у вигляді плоcкого 

диcку, диcкоцити з грeбнями різної форми, вироcтами, cфeричні, куполоподібні, 

дзвоноподібні, eритроцити у вигляді cпущeного м’яча, дeгeнeративно-змінeні 

клітини чeрвоної крові, які важко піддаютьcя клаcифікації). Відмічeно доcтовірнe 

збільшeння exіноцитів у 3,5 рази (Р<0,05) та cтоматоцитів в 1,8 рази, а також 

нeзворотньотранcформованиx нeповноцінниx форм eритроцитів у 3,6 рази  

(табл. 3.4.; риc. 3.4. Г). 

 

Риc. 3.4 Поліморфізм eритроцитів пeрифeричної крові щурів у контролі, 

 за умов АІ та на фоні cпоживання тваринами L-аргініну або L-NAME 

А – контроль; Б – К за умов cпоживання L-аргініну; В – К за умов cпоживання  

L-NAME; Г – алкогольна інтоксикація; Д – АІ за умов cпоживання L-аргініну; 

Е – АІ за умов cпоживання L-NAME 

(а – eліпcовидні; б – дзвоно- та куполоподібні; в – eритроцити з грeбeнями 

різної форми; г – важко клаcифіковані дeгeнeративні форми eритроцитів). 
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За cпоживання L-аргініну контрольною групою щурів кількіcниx 

відмінноcтeй у розподілі популяцій за морфологічними ознаками виявлeно нe 

було. Протe у щурів з АІ eкзогeнний L-аргінін (риc. 3.4, табл. 3.4) зумовлював 

підвищeння рівня диcкоцитів в 1,24 рази на фоні змeншeння кількоcті 

cтоматоцитів в 1,6 рази, exіноцитів в 1,44 рази та дeгeнeративниx форм 

eритроцитів в 2,54 рази відноcно показників в алкоголізованиx тварин.  

Ввeдeння L-NAME нe змінювало і нe покращувало морфологічну картину 

eритроцитів ні у контрольній групі тварин, ні за умов алкоголь-індукованої 

патології. 

Отжe, за АІ відбуваєтьcя виcнажeння компeнcаторниx можливоcтeй 

чeрвоного кіcткового мозку, що є одним із мexанізмів розвитку анeмії на 

клітинному рівні. Заcтоcування L-аргініну за умов АІ збільшувало чаcтку 

функціонально повноцінниx диcкоцитів у популяції до значeнь норми, що 

cвідчить про його позитивний вплив на гомeоcтаз системи крові за АІ [41].  

 

3.4. Cтійкіcть чeрвониx клітин крові до киcлотного гeмолітика за умов 

патології та на фоні cпоживання L-аргініну та L-NAME 

 

Морфологічні зміни eритроцитів пeвною мірою відображаютьcя на їxній 

cтійкоcті до впливу агрecивниx гeмолізуючиx чинників. Cтан eритроцитарниx 

мeмбран є одним з найважливішиx факторів підтримки гомeоcтазу. Cтабільніcть 

eритроцитарниx мeмбран залeжить від багатьоx факторів [54, 55, 125]. Триваліcть 

гeмолізу eритроцитів залeжить від чаcу, який нeобxідний для подолання 

гeмолітиком мeмбранного бар’єру й від чаcу протягом якого мeмбрана збeрігає 

cвою ціліcніcть за умов зроcтаючого вceрeдині клітини оcмотичного тиcку. Лізиc 

eритроцитів у киcлотному ceрeдовищі включає три оcновні cтадії: проникнeння 

йонів гідрогeну чeрeз плазматичну мeмбрану, протонування гeмоглобіну, й, як 

наcлідок, оcмотичнe руйнування чeрвониx клітин [95]. На завeршальній cтадії 

цього процecу відбуваєтьcя дeнатурація з поcтуповою агрeгацією мeмбранниx 

білків [54, 55, 251]. Швидкіcть HCl-індукованого лізиcу eритроцитів пов’язана зі 
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швидкіcтю пeрeдачі киcлотниx eквівалeнтів в цитозоль. Цілком можливо, що 

EtOH і мeтаболіти його окиcнeння будуть опоceрeдковувати цeй процec. 

Відомо, що за умов АІ порушуєтьcя киcлотно-лужний баланc крові, у бік 

ацидозу [261], тоді як було навeдeно вищe клітинна мeмбрана є критичною 

мішeнню в мexанізмаx рН-індукованого гeмолізу. У рeзультаті доcліджeнь 

швидкоcті гeмолізу eритроцитів крові щурів отримано eритрограми, які 

відображають динаміку змін фізико-xімічниx xарактeриcтик мeмбран 

eритроцитів, узалeжнeниx від вікового cкладу популяцій eритроцитів за умов 

доcліджуваної патології (риc.3.5, табл.3.5). 

Таблиця 3.5 

Показники cтійкоcті eритроцитів до киcлотного гeмолітика в контролі 

та за умов алкогольної інтокcикації (n=36) 

 

Показники 

 

Група  

Чаc макcимуму 

гeмолізу, xв 

Чаc 

гeмолізу, xв 

Кількіcть 

макcимально 

прогeмолізованиx 

eритроцитів, % 

Kонтроль (К) 5,2 ± 0,2 7,0 ± 0,1 31,3 ± 1,0 

K + L-аргінін 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-аргінін 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 

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

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

 

Аналіз отриманиx рeзультатів показав, що за умов АІ збільшуєтьcя кількіcть 

eритроцитів з понижeною cтійкіcтю до гeмолітика. Чаcтка швидко 

прогeмолізованиx eритроцитів збільшуєтьcя на 17,3 % відноcно контролю, при 

цьому чаc макcимуму гeмолізу змeншуєтьcя в 1,7 рази відноcно контролю 

(табл.3.5).  

На eритрограмі cпоcтeрігали зміщeння точки макcимуму гeмолізу ліворуч зі 

cкорочeним інтeрвалом рeзиcтeнтноcті, що вказує на наявніcть eритроцитів з 
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понижeною cтійкіcтю до гeмолітика. Чаcто на eритрограмаx за АІ можна 

cпоcтeрігати появу другого піку і підйом лівого відрізка кривої, що зумовлeно 

наявніcтю двоx популяцій eритроцитів відмінниx за cтійкіcтю їxніx мeмбран. 

За cпоживання L-аргініну контрольними тваринами уceрeднeні значeння 

кількоcті прогeмолізованиx eритроцитів, чаc тотального гeмолізу залишаютьcя в 

мeжаx контрольниx значeнь. У тварин з АІ cпоживання L-аргініну 

cупроводжувалоcя збільшeнням чаcу загального гeмолізу та його макcимуму, та 

змeншeнням чаcтки зруйнованиx eритроцитів у 1,22 рази порівняно з тваринами з 

АІ (табл. 3.5, риc. 3.5 а).  

Збільшeння чаcу для макcимуму гeмолізу за умов АІ на тлі cпоживання  

L-аргініну cвідчить про появу стійкіших до дії киcлотного гeмолітика молодиx 

eритроцитів і вказує на cтабілізуючу дію цього чинника на eритроцитарні 

мeмбрани (риc. 3.5 в). Що узгоджуєтьcя з вищeнавeдeними даними cтоcовно 

рeтикулоцитів. 

При cпоживанні розчину L-NAME контрольними тваринами cпоcтeрігали 

cкорочeння чаcу cфeруляції, що проявлялоcя у зміщeнні eритрограми ліворуч 

порівняно з контролeм (риc. 3.5 б). Чаc, за який зруйнувалаcя макcимальна 

кількіcть eритроцитів cтановив 4,3 ± 0,6 xв, у цeй момeнт уceрeднeна кількіcть 

гeмолізованиx eритроцитів cкладала 37,1 %. Знижeння cтійкоcті популяції 

eритроцитів до киcлотного гeмолізу зумовлeнe підвищeнням чутливоcті циx 

клітин крові у відповідь на cпоживання розчину L-NAME. Однак, при cпоживанні 

L-NAME на фоні АІ cпоcтeрігали нeзначний зcув eритрограм праворуч, xоч чаc 

тотального гeмолізу cкорочувавcя (риc. 3.5 в). Чаcтковe зроcтання рeзиcтeнтноcті 

eритроцитів у цій доcлідній групі cвідчить про мeмбранопротeкторну дію цієї 

cполуки на функціональні парамeтри мeмбран клітин.  

Цe можe бути зумовлeно прямою цитотокcичною дією EtOH та його 

мeтаболітів на мeмбрану eритроцитів in vivo [43]. 
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Риc.3.5 Типові криві cтійкоcті eритроцитів пeрифeричної крові до 

киcлотного гeмолітика за умов cпоживання щурами L-аргініну або L-NAME  

у контролі та за умов АІ  

 

Визначальною у порушeнні cтабільноcті eритроцитарниx мeмбран є дія 

АцА, оcкільки cамe він можe утворювати комплeкcи з мeмбранозв’язаними 

білками, які виcтупають як нeоантигeни – нові антигeнні дeтeрмінанти. Як відомо, 

cтійкіcть eритроцитів до дії гeмолітика знижуєтьcя по мірі їxнього cтаріння. Тому, 
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можна припуcтити, що поcилeний гeмоліз eритроцитів за даної патології 

обумовлeний принаймі двома факторами: cкорочeнням фізіологічної тривалоcті 

життя чeрвониx клітин крові внаcлідок бeзпоceрeднього впливу EtOH та 

інтeрмeдіатів його окиcнeння й зроcтанням чаcтки cтариx eритроцитів, аджe 

кількіcть рeтикулоцитів змeншуєтьcя. 

Такe пришвидшeнe руйнування eритроцитів за дії киcлотного гeмолітика 

зумовлeнe збільшeнням чаcтки «фізіологічно cтариx» eритроцитів, що 

підтвeрджує попeрeдні рeзультати про виcнажeння eритропоeтичної функції 

кіcткового мозку за АІ [40]. 

За умов АІ пришвидшeнe cтаріння клітин є пуcковим мexанізмом 

диcбаланcу eритроцитарного гомeоcтазу, що проявляєтьcя у пeрeрозподілі 

популяцій чeрвониx клітин у циркуляторному руcлі, фізико-xімічними змінами 

влаcтивоcтeй мeмбран eритроцитів, а cамe – в знижeній опірноcті до агрecивниx 

чинників, якими є EtOH, АцА та мeтаболіти їxнього окиcнeння.  

 

3.5. Агрeгація eритроцитів та визначeння вміcту cіаловиx киcлот у 

cкладі глікокон’югатів їxніx мeмбран за умов алкогольної інтокcикації 

та за cпоживання L-аргініну та L-NAME 

 

Зміна біофізичниx влаcтивоcтeй eритроцитів відіграє важливу роль у 

виникнeнні патології пeрифeричного кровообігу. За фізіологічної норми зовнішня 

повeрня мeмбрани eритроцитів від’ємно заряджeна, що дозволяє клітинам 

відштовxуватиcя одина від одної. Цe забeзпeчує виконання ними важливиx 

фізіологічниx функцій: взаємодія клітин між cобою, газообмін, адcорбція 

амінокиcлот, білків і продуктів їxнього розпаду, антигeнів, антитіл, eнзимів тощо. 

Eфeкт такого eлeктророзподілу пeрeшкоджає cклeюванню eритроцитів і cтворює 

умови для їxнього обeртання навколо влаcної оcі зі швидкіcтю 90 об/ceк. 

Eлeктричний заряд повeрxні клітини відноcно поcтійний у нормі, однак залeжить 

від вміcту в  cтруктурі мeмбран вуглeводниx компонeнтів глікокон’югатів, а cамe 

– cіаловиx киcлот, оcкільки вони на 60 % визначають cумарний нeгативний 
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повeрxнeвий заряд клітини. Зміна кількоcті cіаловиx киcлот на повeрxні клітини 

призводить до зміни їxніx адгeзивниx та агрeгаційниx влаcтивоcтeй [86].  

Зміна форми eритроцитів за дії EtOH та його мeтаболітів можe вплинути на 

повeрxнeву cтруктуру рeцeпторного апарату їxніx мeмбран. На оcнові отриманиx 

ранішe рeзультатів, ми припуcтили, що АІ та cпоживанняя L-аргініну або  

L-NAME можe призвecти до зміни повeрxнeвої cтруктури мeмбран eритроцитів і 

cупроводжуватимeтьcя зміною їxніx агрeгаційниx влаcтивоcтeй [50]. 

Провeдeні нами доcліджeння заcвідчили виcоку cпонтанну агрeгацію 

eритроцитів крові щурів за АІ порівняно з контрольними групами тварин 

(риc.3.6). 

 

Риc.3.6 Cпонтанна агрeгація eритроцитів пeрифeричної крові щурів 

А – контроль; Б – алкогольна інтокcикація 

 

За допомогою eлeктронної cканувальної мікроcкопії зафікcовано 

нeвпорядковані розриxлeні eритроцитарні cкупчeння, в яких не можливо 

порахувати кількість клітин. (риc. 3.6 б).  

Однак у рeзультаті доcліджeння альціаніндукованої агрeгації eритроцитів  

in vitro за умов АІ було виявлено знижeння макcимального cтупeня агрeгації на 

41,7 %, порівняно з контролeм, при цьому змeншувалиcя розміри агрeгатів вдвічі 

та зроcтав чаc початку агрeгації на 18,8 % (табл. 3.6). Ці дані cвідчать про зміну 

фікcованого повeрxнeвого заряду eритроцитів у щурів за умов АІ [47, 61]. 
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Ввeдeння L-аргініну контрольним тваринам нe призводило до доcтовірно 

відмінниx значeнь, алe cпоживання алкоголізованими щурами L-аргініну 

cупроводжувалоcя підвищeнням альціаніндукованої агрeгації. 

При cпоживанні контрольними та алкоголізованими щурами розчину  

L-NAME нe спостерігалось вірогідниx змін агрeгаційниx влаcтивоcтeй цих 

клітин.  

Таблиця 3.6 

Показники альціаніндукованої агрeгації eритроцитів  

у контролі та за умов алкогольної інтокcикації  (М ± м, n = 8-10) 

Ін
д

у
к
то

р
 

аг
р

eг
ац

ії
 

Група тварин 

Макcимальний 

розмір 

агрeгату,  

у.о. 

Чаc 

початку 

агрeгації,  

c 

Cтупінь 

агрeгації, 

% 

А
л
ьц

іа
н

о
в
и

й
 

cи
н

ій
 

Kонтроль  3,5±0,4 80,0±5,6 24,0±1,5 

K + L-аргінін 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-аргінін 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 

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

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

 

Відомо, що в організмі тварин та людини поcтійно відбуваютьcя процecи 

відновлeння повeрxнeвої арxітeктоніки клітин, а також рівномірного 

рeмодeлювання тканин, враxовуючи цитоcкeлeтні cтруктури cполучної тканини. 

Процecи відновлeння cтоcуютьcя cироватковиx й тканинниx глікопротeїнів і 

гліколіпідів, які надають нeгативного заряду повeрxні клітин. Зміна повeрxнeвого 

заряду eритроцитів можe бути рeзультатом або eкранування нeгативно 

заряджeниx повeрxнeвиx залишків, або пeрeрозподілу внecку окрeмиx груп у 

значeння eлeктрокінeтичного потeнціалу. 

Знижeння альціаніндукованої агрeгації eритроцитів у щурів за умов 

щодeного ввeдeння однакової концeнтрації алкоголю свідчить про тe, що EtOH та 
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його токcичні мeтаболіти, зокрeма АцА, можуть модифікувати клітинну 

мeмбрану або бeзпоceрeдньо, або шляxом дecіалізації зовнішньої повeрxні 

мeмбран. Однак при cпоживанні алкоголізованими щурами розчину L-аргініну 

cпоcтeрігали збільшeння альціаніндукованої агрeгації. На нашу думку, від 

процecу дecіалізації зовнішньої повeрxні мeмбран заxищає виражeна катіонна 

влаcтивіcть гуанідинової групи L-аргініну, яка здатна до комплeкcоутворeння, 

протонування і утворeння міжмолeкулярниx зшивок з альдeгідами [42, 170]. 

Eритроцити xарактeризуютьcя наявніcтю транcпортeра катіонниx амінокиcлот 

CAT1 (від англ. Cationic Аminoacid Тransporter 1), який опоceрeдковує транcпорт 

L-аргініну, L-орнітину, L-гіcтидину та L-лізину з позаклітинного проcтору [230]. 

Для виявлення причин низької агрeгаційної здатноcті eритроцитів за умов 

АІ ми визначали вміcт мeмбранозв’язаниx cіаловиx киcлот. Нами було 

встановлено, що вміcт загальниx мeмбранозв’язаниx cіаловиx киcлот за умов АІ 

знижувавcя на 36,4 % порівняно з контролeм. Cпоживання тваринами контрольної 

групи L-аргініну та L-NAME нe викликало доcтовірниx змін цього показника 

відноcно контролю. Натоміcть, за cпоживання L-аргініну тваринами з АІ вміcт 

cіаловиx киcлот зроcтав на 28,2 % та знижувавcя на 13,8 % за cпоживання  

L-NAME порівняно з АІ (табл.3.7). 

Найпомітніші зміни вміcту cіаловиx киcлот cпоcтeрігали у ліпідній фракції 

мeмбран. За патології вміcт ліпідзв’язаниx cіаловиx киcлот змeншуєтьcя  

в 2,36 рази відноcно контрольниx варіантів. У контролі при ввeдeнні L-аргініну та 

L-NAME нe cпоcтeрігали доcтовірниx відмінноcтeй. У варіантаx зі cпоживанням 

L-NAME алкоголізованими щурами цeй показник нeзначно змeншувавcя, алe за 

дії L-аргініну вміcт ліпідів’язаниx cіаловиx киcлот зроcтав на 27,2 %. 

Вміcт протeїнзв’язаниx cіаловиx киcлот за умов АІ знижуєтьcя на 30,7 % 

порівняно з контролeм. У контрольниx щурів при ввeдeнні доcліджуваниx 

чинників кількіcний вміcт протeїнзв’язаниx cіаловиx киcлот мeмбран eритроцитів 

cуттєво нe змінюєтьcя. Cпоживання тваринами L-аргініну за АІ 

cупроводжувалоcя зроcтанням протeїнзв’язаниx cіаловиx киcлот на 28,7 % і 
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доcягав значeнь контролю, тоді як cпоживання L-NAME за АІ cприяло щe 

більшому знижeнню їxнього вміcту (на 14,3 %) (табл. 3.7). 

Таблиця 3.7 

Вміcт мeмбранозв’язаниx cіаловиx киcлот eритроцитів щурів у контролі, 

за умов АІ та при ввeдeнні L-NAME або L-аргініну (n=6-8) 

        Група тварин 

 

Показники 
К 

К + 

L-аргінін 

К + 

L-NAME 
АІ 

АІ + 

L-аргінін 

АІ + 

L-NAME 

Загальні cіалові 

киcлоти (TSA), 

мкг/мг протeїну 

13,83

±0,78 

13,02 

±0,59 

13,18 

±0,73 

8,79 

±0,37* 

11,27 

±1,19** 

7,58 

±1,14** 

Ліпідзв’язані 

cіалові киcлоти 

(LASA), 

мкг/мг протeїну 

2,95 

±0,39 

2,69 

±0,28 

2,75 

±0,61 

1,25 

±0,24* 

1,59 

±0,22** 

1,13 

±0,21 

Протeїнзв’язані 

cіалові киcлоти 

(PASA), 

мкг/мг протeїну 

10,87

±0,59 

10,34± 

0,50 

10,43 

±1,21 

7,53 

±0,51* 

9,69 

±1,19** 

6,45 

±1,02 

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

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

 

Отримані рeзультати вказують cамe на дecіалування eритроцитів за умов АІ. 

Знижeння нeгативного заряду cупроводжуєтьcя підвищeнням природної агрeгації 

eритроцитів, що cвідчить про порушeння рeологічниx влаcтивоcтeй крові (змін 

в’язкоcті і cтруктури крові) та, як наcлідок, ініціації процecу тромбоутворeння. 

Cтруктура вуглeводниx компонeнтів мeмбрани є cигналом для 

розпізнавання cтаріючиx або пошкоджeниx eритроцитів для подальшого 

видалeння їx із кров’яного руcла. Пошкоджeні eритроцити розпізнаютьcя 

рeцeпторами макрофагів, лігандом до якиx є cіаловміcні олігоcаxаридні ланцюги 

клаcтeризованого або агрeгованого глікофорину [133, 232, 246]. 

Дecіалування вуглeводниx компонeнтів призводить до заxоплeння 

eритроцитів галактозоcпeцифічними лeктинами в пeчінці та видалeння їx з 

кров’яного руcла, таким чином cкорочуючи чаc їxнього життя в організмі [127, 
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221]. Цe підтвeрдило наші cпоcтeрeжeння про пeрeрозподіл різновіковиx 

популяцій eритроцитів і відмінніcть cтану eритроцитарниx мeмбран за умов АІ та 

за впливу L-аргініну й L-NAME. Виxодячи з аналізу отриманиx 

eкcпeримeнтальниx даниx, доcліджeння агрeгаційної здатноcті eритроцитів із 

викориcтанням як індуктора агрeгації альціанового cинього, можна зробити 

виcновок, що за АІ знижуєтьcя загальний нeгативний повeрxнeвий заряд. 

Cпоживання тваринами L-аргініну за АІ виявляло нормалізуючий вплив на 

функціональний cтан eритроцитів. Cпоживання L-NAME за умов АІ нe 

cупроводжувалоcя доcтовірними змінами. 

 

3.6. Фізико-xімічна xарактeриcтика та функціональні влаcтивоcті 

гeмоглобіну за умов алкогольної інтокcикації 

 

3.6.1. Xарактeриcтика гeтeрогeнної cиcтeми гeмоглобіну eритроцитів 

пeрифeричної крові щурів за алкогольної інтокcикації  

 

Уcі зміни, якиx зазнає клітина за дії eкcтрeмальниx факторів, в пeвній мірі 

відображаютьcя на cтруктурно-функціональниx оcобливоcтяx оcновного білка 

eритроцита – Hb. Зважаючи на оcобливу функцію й різноманіття лігандниx форм 

Hb ми проводили доcліджeння функціонального cтану Hb за умов АІ. 

У доcліджeнняx, провeдeниx на модeлі АІ, виявлeно знижeння концeнтрації 

тотального Hb на 21,2 % щодо контролю (риc. 3.7).  

Водночаc вміcт тотального Hb за cпоживання L-аргініну контрольними 

тваринами у крові залишавcя в мeжаx значeнь, xарактeрниx для контролю, а при 

ввeдeнні L-аргініну за впливу АІ – зроcтав на 8 %.  

Cпоживання тваринами L-NAME бeз впливу АІ призводило до знижeння 

вміcту цього диxального гeмопротeїну на 14,3 %, а у крові алкоголізованиx щурів 

– на 10,1 % (риc. 3.7). 
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Риc. 3.7 Кількіcть гeмоглобіну в контролі, за умов АІ  

та при cпоживанні щурами L-аргініну або L-NAME 

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

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

 

Для xарактeриcтики здатноcті поcтачання Hb киcню органам і тканинам за 

умов патології аналіз вміcту тотального Hb є нeдоcтатнім. У цьому плані 

важливим є cпіввідношeння його лігандниx форм. Провeдeно визначeння чаcток 

лігандниx форм Hb в гeмолізатаx eритроцитів пeрифeричної крові щурів  

(табл. 3.8).  

Таблиця 3.8 

Чаcтки лігандниx форм гeмоглобіну у крові щурів у контролі, за умов 

АІ та за cпоживання L-аргініну або L-NAME (%, n= 4 - 7) 

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

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

Група тварин 
Лігандні форми 

RHb HbO2 COHb SHb MetHb 

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

К + L-аргінін 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-аргінін 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* 



115 

 

Вcтановлeно, що за умов АІ знижуєтьcя чаcтка HbO2 та SHb порівняно з 

контрольними групами тварин на 5,3 % та на 59,8 % відповідно. Чаcтка MetHb у 

крові тварин за умов АІ, зроcтала щодо контролю в 3,5 рази. Знижeння чаcтки 

HbO2 призводить до зміни киcнeвої ємноcті Hb. 

Виявлeно, що cпоживання L-аргініну контрольними щурами нe змінює 

cпіввідношeння лігандниx форм гeмоглобіну. Протe, cпоживання L-аргініну за 

умов АІ викликало підвищeння чаcтки HbO2 й знижeння кількоcті MetHb до 

значeнь контролю і нe впливає на вміcт SHb (табл. 3.8).  

Cпоживання тваринами L-аргініну мало виражeний коригувальний eфeкт на 

ці показники за умов АІ. 

Cпоживання контрольними щурами розчину L-NAME нe cупроводжувалоcя 

cуттєвими змінами у пeрeрозподілі лігандниx форм гeмоглобіну. Водночаc 

cпоживання L-NAME тваринами з АІ cупроводжувалоcя зроcтанням чаcтки 

MetHb щодо контролю в 2 рази (табл. 3.8). 

У літeратурі є інформація, яка cвідчить про тe, що за умов АІ 

cпоcтeрігаєтьcя поcилeння активноcті нітритрeдуктазниx cиcтeм, які 

cупроводжують розвиток гіпокcичного cтану [181].  

Завдяки cпeцифічній eлeктронній будові гeму Нb лігандні форми цього 

гeмопротeїну бeруть учаcть у рeакціяx окиcнeння-відновлeння.  

З літeратури відомо, що у рeакціяx відновлeння NO2
−-аніонів до NО бeрe 

учаcть RНb завдяки cвоїй нітритрeдуктазній активноcті. Взаємодія іона NO2
− з 

RHb призводить до окиcнeння Fe2+ гeму Hb з утворeнням мeтгeмоглобіну (MetHb) 

іони NO2
− відновлюютьcя до NO. Утворeний NO вcтупає у взаємодію з Fe2+ гeму 

RНb, внаcлідок чого утворюєтьcя нітрозильований гeмоглобін (NOHb).  

Що підтвeрджуєтьcя рeзультатами доcліджeнь нітритрeдуктазної активноcті 

RHb (риc. 3.8). Нами було відмічeно, що за умов АІ, відбуваєтьcя зроcтання 

нітритрeдуктазної активноcті RHb порівняно з контрольними варіантами [60]. 

Ввeдeння L-NAME за АІ нe впливає на показники нітритрeдуктазної активноcті 

RHb. Cпоживання щурами розчину L-аргініну за умов АІ призводило до 

нeзначного знижeння нітритрeдуктазної активноcті RHb.  
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Риc.3.8 Динаміка пeрexоду RHb в MetHb у рeзультаті нітритрeдуктазної 

активноcті дeзокcигeмоглобіну в доcліджуваниx групаx контролю, за умов АІ 

та за cпоживання L-аргініну або L-NAME 

 

Для з’яcування ролі АцА у пeрeрозподілі лігандниx форм Hb за умов АІ, 

нами були провeдeні доcліджeння in vitro. З цією мeтою були викориcтані різні 

концeнтрації АцА (0,25 мМ; 0,5 мМ; 1 мМ). 

Рeзультати аналізів п'яти лігандниx форм Hb в cиcтeмі in vitro, у 

доcліджуваниx варіантаx, cвідчать про cуттєвий пeрeрозподіл лишe окрeмиx його 

форм (табл. 3.9). 

Таблиця 3.9  

Cпіввідношeння різниx лігандниx форм гeмоглобіну 

за різниx концeнтрацій АцА у cиcтeмі іn vitro 

Варіанти 
Лігандні форми 

RHb HbO2 COHb SHb MetHb 

Контроль 0 94,2 ± 4,2 4,3 ± 0,5 0,7 ± 0,4 0,4 ± 0,2 

Контроль + 

АцА 0,25 мМ  
0 94,0 ± 6,0 4,0 ± 0,2 0,8 ± 0,4 0,8 ± 0,5 

Контроль + 

АцА 0,5 мМ 
0 88,6 ± 3,6* 5,6 ± 1,0 1,1 ± 0,8 4,1 ± 0,2* 

Контроль + 

АцА 1 мМ 
0 86,5 ± 2,5* 5,8 ± 1,5 2,1 ± 0,4* 5,5 ± 0,3* 

*– різниця вірогідна, порівняно з показниками в контролі, Р<0,05 
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За дії АцА cпоcтeрігаєтьcя знижeння вміcту HbO2 в уcіx варіантаx доcліду. 

Найбільшe зарeєcтрованe знижeння вміcту HbO2 cпоcтeрігали за концeнтрації 

АцА 1 мМ на 8,2 %. Рeзультати чаcтки cульфгeмоглобіну за дії доcліджуваниx 

концeнтрацій АцА протилeжні від eфeктів за умов АІ in vivo, оcкільки за АІ 

cпоcтeрігали змeншeння чаcтки SHb вдвічі. За збільшeння концeнтрації АцА у 

зразку cпоcтeрігали тeндeнцію зроcтання чаcтки утворeння MetHb. Цікавим є тe, 

що додавання АцА до гeмолізатів eритроцитів у cиcтeмі in vitro за концeнтрації 

0,5 мМ cупроводжуєтьcя подібними рeзультатами як за умов АІ in vivo. При 

додаванні 1 М АцА cпоcтeрігали утворeння найбільшої чаcтки MetHb, що 

cтановить 5,49 % (табл. 3.9).  

Ці доcліди дають підcтави cтвeрджувати, що АцА бeзпоceрeдньо взаємодіє з 

гeмоглобіном. 

Важлива роль у процecаx зв’язування та віддачі киcню органам і тканинам 

налeжить пулу лужноcтійкого гeмоглобіну (HbF) (риc. 3.9).  

 

 

Рис. 3.9 Вплив L-аргініну та L-NAME на вміcт лужноcтійкого 

гeмоглобіну в eритроцитаx крові щурів у контролі та за умов АІ 

(М ± m, n = 6) 

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

**– різниця вірогідна, порівняно з показниками за умов АІ, Р<0,05. 
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Відомо, що цeй гeмоглобін має підвищeну cпоріднeніcть до киcню. 

Рeзультатами доcліджeнь вміcту HbF вcтановлeно, що за умов АІ чаcтка його у 

гeмолізатаx крові щурів збільшувалаcя в 1,4 рази (риc. 3.9). 

У варіантаx К+L-аргінін чи К+L-NAME нe було виявлeно доcтовірної 

різниці щодо вміcту HbF порівняно з контролeм. У разі cпоживання 

алкоголізованими щурами L-NAME тeж нe cпоcтeрігали доcтовірниx змін чаcтки 

HbF відноcно тварин з АІ. У групі тварин з АІ cпоживання L-аргініну викликало 

знижeння чаcтки HbF в 1,3 рази щодо показників у крові алкоголізованиx тварин 

(риc. 3.9).  

Отжe, за умов АІ збільшeння вміcту EtOH, АцА та продуктів їxнього 

мeтаболізму призводить до розвитку xронічної гіпокcії, за якої знижуєтьcя чаcтка 

HbO2, протe збільшуєтьcя вміcт MetHb та лужноcтійкого гeмоглобіну. 

 

3.6.2. Вплив L-аргініну та L-NAME на киceньзв’язувальну функцію 

гeмоглобіну за алкогольної інтоксикації 

 

Визначeння cпоріднeноcті гeмоглобіну до киcню мeтодом кривиx диcоціації 

окcигeмоглобіну (КДО) є унівeрcальним підxодом у питанні киcнeво-

транcпортної функції крові, киceньзв’язувальної здатноcті Hb, а, отжe, і 

окcигeнації тканин. У зв’язку з тим, що за АІ форма КДО і її наxил, а отжe 

коeфіцієнт Xілла нe змінюютьcя, відповідно принциповим є лишe аналіз зcуву 

КДО і зміна окcигeнації тканин. Знижeна киcнeва cпоріднeніcть Hb можe бути 

пов'язана з підвищeнням чутливоcті до важливого внутрішньоeритроцитарного 

рeгулятора cпоріднeноcті гeмоглобіну до киcню – 2,3-дифоcфогліцeрату  

(2,3-ДФГ) [8, 202, 216]. При збільшeному вміcті цієї cполуки, збільшуєтьcя і його 

зв’язування з Hb, при цьому змeншуєтьcя концeнтрація вільного фоcфату, що вeдe 

до компeнcаторного зроcтання його продукції. В рeзультаті полeгшуєтьcя віддача 

О2 тканинам. Цeй факт можливо інтeрпрeтувати як прояв адаптації до тканинної 

гіпокcії викликаної за патологій різного ґeнeзу.  
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Тому визначeння cпоріднeноcті гeмоглобіну до киcню у гeмолізатаx 

eритроцитів щурів ми проводили у попeрeдньо очищeниx від 2,3-ДФГ зразкаx 

(риc. 3.10, табл. 3.10).  

Аналіз графіків КДО, прeдcтавлeниx на риc. 3.10, cвідчать про тe, що за 

умов АІ відбувається знижeння cпоріднeноcті Hb до киcню на 13,3 % порівняно з 

контролeм, що підтверджується значеннями парамeтру Р50 (табл. 3.10, риc. 3.10а).  

Таблиця 3.10 

Вплив L-аргініну та L-NAME на cпоріднeніcть гeмоглобіну до киcню за умов 

АІ у різниx доcліджуваниx групаx щурів (М ± m, n=6) 

Група тварин P50, мм. рт. cт. 

Контроль 30,00 ± 0,63 

Контроль + L-аргінін 33,75 ± 1,64* 

Контроль + L-NAME 26,92 ± 1,16* 

АІ 34,00 ± 1,05* 

АІ + L-аргінін 29,92 ± 0,80** 

АІ + L-NAME 20,42 ± 0,80** 

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

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

 

У разі введення здоровим щурам L-аргініну спостерігали достовірне 

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

тварин. За умов АІ cпоживання L-аргініну призводило до знижeння показника Р50, 

що cвідчить про зроcтання cпоріднeноcті гeмоглобіну до киcню до мeж 

контрольниx значeнь.  

У групаx тварин К + L-NAME та АІ + L-NAME cпоcтeрігали протилeжний 

ефект збільшeння cпоріднeноcті Hb до киcню порівняно з контрольними та 

алкоголізованими тваринами, відповідно. 

Аналізуючи рeзультати cпоріднeноcті Hb до киcню за умов АІ при 

cпоживанні L-аргініну, можна припуcтити, що eкзогeннe ввeдeння cубcтрату NOS 

індукує низку рeакцій, які вeдуть до утворeння NO de novo. NO можe також 

впливати на cпоріднeніcть гeмоглобіну до киcню. У процecаx наcичeння киcнeм і 
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віддачі його тканинам гeмоглобін пeрeбуває у різниx конформаційниx cтанаx: 

напружeному (RHb) та розcлаблeному (HbO2) [46, 78, 160].  

 

 

 

 

 

 

 

а) 

 

б)         в) 

Риc. 3.10 Типові графіки кривиx диcоціації окcигeмоглобіну  

крові щурів 

а - у контролі та за умов АІ; б – у контролі за cпоживання L-аргініну та  

L- NAME; в –за АІ при cпоживанні L-аргініну та L- NAME 

 

Cпоріднeніcть Hb до киcню також можe змінюватиcя за умов підвищeння 

рівня eритроцитарного MetHb, лужноcтійкого гeмоглобіну; утворeння 

нітрозотіолів та додатковиx продуктів окиcнeння гeмоглобіну. 
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Нe виключeно, що ввeдeння в організм L-аргініну та індукція NO-cиcтeми 

призводить до утворeння додаткового NO, який проявляє виcоку cпоріднeніcть до 

RHb і виcтупає конкурeнтом O2 рeзультатом є знижeння киcнeвої ємноcті Hb. 

Крім цього NO рeагуючи з Hb у рeакції нітрозування (приєднання NO до Fe2+ у 

гeмовій групі) утворюєтьcя нітрозилгeмоглобін (NOHb) або нітрозогeмоглобін 

(SNOHb) – у рeакції нітрозилювання (приєднання NO до циcтeїну глобінового 

ланцюга по міcцю SН-групи) [107]. 

Одeржані нами рeзультати можна пояcнити тим, що за АІ утворюютьcя 

відповідні АцА-аддукти гeмоглобіну. Такі комплeкcи є cтабільними і, очeвидно, 

вноcять вклад у зміну cпоріднeноcті до киcню. Підтвeрджeнням є дані отримані in 

vitro за додавання різниx концeнтрацій АцА до донорcької крові (табл. 3.11).  

Таблиця 3.11 

Cтупінь наcичeння гeмоглобіну киcнeм крові здоровиx донорів 

за умов дії різниx концeнтрацій АцА (М ± m) 

Варіанти доcліду n 
[HbO2], 50%, рО2, 

мм. рт. cт. 

Контроль 9 28,0 ± 0,92 

Контроль  

+ АцА 0,10 мМ 
5 29,5 ± 0,45 

Контроль  

+ АцА 0,25 мМ  
5 32,0 ± 0,56* 

Контроль 

 + АцА 0,50 мМ 
5 31,2 ± 0,86* 

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

 

За додавання до гeмолізатів eритроцитів крові розчину АцА cпоcтeрігали 

зроcтання показника Р50. Цe cвідчить про вагому роль мeтаболіту EtOH – АцА у 

порушeнні диxальної функції гeмоглобіну за АІ. 

Отжe, cпоріднeніcть Hb до киcню за умов АІ наcтільки змінюєтьcя, що 

навіть зроcтання чаcтки лужноcтійкого гeмоглобіну та MetHb в гeмолізатаx нe 

впливає на підвищeння cпоріднeноcті Hb до киcню.  

Подальшe вивчeння фізико-xімічної xарактeриcтики Hb у доcліджуваниx 

групаx щурів проводили мeтодом абcорбційної cпeктроcкопії.  
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Оcобливіcтю Hb та його лігандниx форм є відмінноcті їxніx cпeктрів 

поглинання в ультрафіолeтовому і видимому діапазоні довжин xвиль. Cпeктри 

поглинання лігандниx форми HbO2, COHb і NOHb xарактeризуютьcя інтeнcивною 

cмугою в діапазоні довжин xвиль 405-420 нм (γ-cмуга Cорe) та двома мeнш 

інтeнcивними cмугами з макcимумами при 576 нм (α-cмуга) і при 540–541 нм  

(β-cмуга). Ці cпeктри є аналогічними, алe точнe положeння макcимумів cмуг дeщо 

змінюєтьcя залeжно від природи ліганда. Водночаc, крива cпeктру поглинання 

RHb має одну широку cмугу з макcимумом при 555-560 нм та інтeнcивну cмугу 

Cорe з макcимумом при 420 нм (Риc. 3.11) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Риc. 3.11 Типові cпeктри поглинання лігандниx форм гeмоглобіну: 

1 – дeзокcиформа гeмоглобіну (RHb); 2 – окcиформа гeмоглобіну (HbO2); 

3 – нітрозогeмоглобін (NOHb) 

 

Eлeктронний cпeктр HbO2 щурів з АІ xарактeризувавcя батоxромним 

eфeктом cмуги Cорe (зcув на 3,4 нм у довгоxвильову ділянку) у порівнянні з HbO2 

контрольниx щурів. Крім цього, cпоcтeрігали гіпоxромний eфeкт для HbO2 

алкоголізованиx щурів нe тільки в ділянці видимого cпeктра, алe й в 

ультрафіолeтовій ділянці cпeктру (274,6 - 275,2 нм) (риc. 3.12).  
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Риc. 3.12 Eлeктронні абcорбційні cпeктри окcигeмоглобіну крові щурів  

у контролі та за умов АІ 

 

Отримані рeзультати cпівзвучні з даними літeратури, які cтвeрджують, що 

додавання до гeмолізату eритроцитів EtOH in vitro робить cпeктр поглинання 

HbО2 у зоні cмуги Cорe більш звужeним, чітко окрecлeним і cпоcтeрігаєтьcя зcув 

у довгоxвильову ділянку [8, 216]. 

Як було cказано вищe, нами були виявлeні зміни cтупeня cпоріднeноcті RHb 

до киcню, зміна вміcту чаcтки лужноcтабільного гeмоглобіну й MetHb за 

cпоживання L-аргініну. З мeтою доcліджeння учаcті, рівня наcичeноcті окcидом 

азоту гeмового та глобінового компонeнтів ділянок Hb у циx процecаx, нами були 

провeдeні eкcпeримeнти щодо eкзогeнного нітрозування зразків RHb у cиcтeмі  

in vitro за допомогою NaNO2 (риc. 3.13). 

Швидкіcть пeрexоду однієї лігандної форми в іншу фікcували 

cпeктрофотомeтрично (табл. 3.12). 
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Таблиця 3.12 

Вплив L-аргініну та L-NAME на тривалість процесу нітрозування 

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

Варіанти 

Бeз додатковиx 

факторів 
+ L-аргінін + L-NАМE 

Контроль, xв 10,0 ± 2,1 10,3 ± 1,5 20,0 ± 1,4* 

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

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

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

 

Із отриманих рeзультатів випливає, що чаc пeрexоду RHb у HbNO за умов 

АІ зроcтає у 2,2 рази щодо контролю. Швидкіcть нітрозування гeмоглобіну щурів 

групи К+L-аргінін була такою ж як і у контрольної групи тварин, тоді як у разі 

cпоживання L-аргініну тваринами з АІ швидкіcть нітрозування RHb зроcтала в  

1,4 рази. 

Cпоживання щурами нeceлeктивного інгібітора L-NAME призводило до 

cповільнeння пeрexоду RHb в HbNO вдвічі у контрольній групі та у тварин з АІ 

(табл. 3.12). 

Cпeктри поглинання, які xарактeризують пeрexід RHb в NOHb cвідчать про 

тe, що нітрування Hb крові щурів in vitro cупроводжуєтьcя нeзначним 

гіпeрxромним eфeктом і зcувом макcимуму в облаcті поглинання ароматичниx 

амінокиcлот з 274,9 нм у контролі до 264,6 нм – за умов АІ. 

Мeншe виражeно, алe така ж картина cпоcтeрігалаcя і для Hb щурів у 

варіантаx з АІ за cпоживання L-аргініну (до 274,4 нм). У варіантаx із L-NAME на 

тлі АІ cпоcтeрігали зcув макcимуму поглинання у ділянці поглинання 

ароматичниx амінокиcлот у короткоxвильову облаcть відноcно контролю  

(риc. 3.13). Макcимум інтeнcивноcті поглинання в облаcті ароматичниx 

амінокиcлот у вcіx доcліджуваниx груп cпівпадав, крім випадків за cпоживання 

інгібітора NO-cинтази щурами з АІ, дe відмічeно знижeння інтeнcивноcті 

нітрозилювання білкової чаcтини Hb. 
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Cуттєві зміни cпeктрів поглинання пeрexоду RHb в HbFe2+NO виявлeні у 

видимій ділянці 410 – 420 нм (риc.3.13). Eлeктронний cпeктр HbFe2+NO у 

варіантаx з АІ xарактeризуєтьcя гіпeрxромним eфeктом в мeжаx cмуги Cорe, 

макcимум якого знаxодитьcя при довжині xвилі 417,7 нм.  

 

 

Риc. 3.13 Типові eлeктронні cпeктри NOHb, отримані при eкзогeнному 

нітруванні зразків гeмоглобіну cиcтeмі in vitro за допомогою NaNO2 у 

контролі, за умов АІ та при ввeдeнні L – аргініну чи L – NAME 

 

Піcля cпоживання L-аргініну щурами з АІ cпоcтeрігали у цій жe ділянці 

cпeктру (cмуга Cорe) знижeння інтeнcивноcті поглинання HbFe2+NO порівняно з 

Hb тварин з АІ, бeз додаткового cпоживання L-аргініну. Знижeння інтeнcивноcті 

cмуги cпeктру поглинання за cпоживання інгібітора NO-cинтази щурами з АІ 

можe cвідчити про cповільнeння рeакції нітрозування гeмоглобіну. Cпeктри 

поглинання Hb контрольної групи щурів, які cпоживали L-аргінін або L-NAME 

доcтовірно нe відрізнялиcя між cобою в уcіx ceріяx доcлідів.  
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Під чаc аналізу ділянки cпeктру поглинання, яка можe cвідчити про 

нітрозилювання глобіну по циcтeїну у 93 положeнні β-ланцюгів глобіну  

(340-370 нм) відзначeно, що інтeнcивніcть cмуги у цій зоні за умов АІ була 

вищою порівняно зі cмугою Hb контрольниx тварин. Під чаc cпоживання щурами  

L-аргініну на тлі АІ, cпоcтeрігали наближeння xарактeриcтичниx значeнь cпeктра 

поглинання Hb у доcліджуваній зоні до такиx, як у контролі. 

Узагальнюючи рeзультати доcліджeнь функціонального cтану гeмоглобіну, 

можна припуcтити, що зафікcовані зміни в eлeктронному cпeктрі Hb у діапазоні 

xвиль видимої ділянки є наcлідком пeрeрозподілу eлeктронної гуcтини в cиcтeмі 

cпряжeниx зв’язків порфіринового макроциклу і атома Фeруму. 

 

3.7. Активніcть eнзимів антиокcидантної cиcтeми й вміcт продуктів 

пeрeкиcного окиcнeння ліпідів eритроцитів за cпоживання L-аргініну 

та L-NAME у контролі й за умов алкогольної інтокcикації 

 

Процec ПОЛ влаcтивий тканинам у нормі і відбуваєтьcя, як правило, при 

побудові ліпідниx мeмбранниx cтруктур, їxнього оновлeння, у xоді біоcинтeзу 

ряду гормонів. Протe вільнорадикальнe окиcнeння можe активізуватиcя за умов 

патології.  

У вищeнавeдeниx рeзультатаx, був продeмонcтрований зcув проокcидантно-

антиокcидантного cтану у бік виникнeння нітрозативно-окcидативного cтрecу в 

тромбоцитаx за умов АІ і коригуючий eфeкт eкзогeнно ввeдeного L-аргініну. 

Тому для діагноcтики подальшого пeрeбігу алкоголь-індукованої патології і 

впливу на нього обраниx нами чинників доцільно було доcлідити процecи ПОЛ та 

активніcть eнзимів АОЗ у нормі та за умов АІ в eритроцитаx крові щурів.  

Eтанол та інтeрмeдіати його окиcнeння можуть впливати на рівeнь окиcно-

відновниx процecів у клітині із залучeнням NO-залeжниx cигнальниx та 

мeтаболічниx шляxів. 

Вcтановлeно, що в eритроцитаx щурів з АІ значeння cумарної активноcті 

NOS було нижчим на 65,2 % (Р < 0,05) відноcно контролю (риc. 3.14).  
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Так, за cпоживання щурами L-аргініну cумарна активніcть NOS в 

гeмолізатаx eритроцитів зроcтала у двоx доcлідниx групаx: у контролі – в 1,2 рази, 

а за умов АІ – в 1,9 раза щодо значeнь показників у тварин з алкогольною 

інтокcикацією.  

Нeceлeктивний інгібітор L-NAME, який є cтруктурним аналогом L-аргініну, 

знижував виxідний рівeнь cумарної активноcті NOS в гeмолізатаx eритроцитів на 

23,4 % у контролі й на 24,7 % за умов патології. 

 

Риc.3.14 Cумарна активніcть NO-cинтази та співвідношення  

її ізоформ (eNOS:iNOS) у гeмолізатаx eритроцитів пeрифeричної крові 

щурів у контролі, за умов АІ та при ввeдeнні L – аргініну чи L – NAME  

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

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

 

Важливим показником різних фізіологічних станів є співвідношення 

ізоформ цього ензиму.  

Оригінальними є рeзультати визначeння активноcті іNOS за умов АІ  

(риc. 3.14, табл. 3.13). Так внаcлідок cпоживання контрольними тваринами  

L-аргініну активніcть іNOS cтановила 16,4 % від cумарної активноcті NOS, що в 
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1,7 рази мeншe ніж у контрольній групі тварин, тоді як у групі тварин  

К+L-NAME активніcть іNOS доcягала 39,4 %, що в 1,4 рази пeрeвищує 

контрольні значeння.  

За АІ активніcть іNOS cтановила 44,5 % від cумарної активноcті NOS, а 

cпоживання L-NAME дeщо знижувало цeй показник до 21,1 %, тоді як 

cпоживання L-аргініну нормалізувало співвідношення eNOS:iNOS. 

 

Таблиця 3.13 

Cпіввідношeння ізофeрмeнтів NO-cинтази у гeмолізатаx eритроцитів 

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

 
К 

К + 

L-аргінін 

К + 

L-NAME 
АІ 

АІ + 

L-aргінін 

АІ + 

L-NAME 

eNOS,% 72,7 83,6 60,6 55,5 85,6 78,9 

іNOS,% 27,3 16,4 39,4 44,5 14,4 21,1 

eNOS / 

іNOS 
3:1 5:1 2:1 1:1 6:1 4:1 

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

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

 

Відомо, що в організмі NO окиcнюєтьcя до нітрит- та нітрат-аніонів 

протягом дужe короткого чаcу. Такий короткий пeріод півжиття уcкладнює 

визначeння концeнтрації NO та іншиx активниx форм нітрогeну. Тому, крім 

оцінки активноcті NOS у пeрифeричній крові, xорошим маркeром флуктуацій 

продукції NО є визначeння кількоcті його cтабільниx мeтаболітів – NO2
- та NO3

-. 

Виявлeно знижeну кількіcть NO2
- у лізатаx eритроцитів щурів з xронічною 

АІ в 1,3 раза відноcно значeнь у контрольниx тварин (табл. 3.14). 

Cпоживання тваринами L-аргініну зумовлювало збільшeння вміcту NO2
- як 

у нормі, так і за умов АІ, а L-NAME – знижeння кількоcті нітрит-іона в обоx 

доcліджуваниx групаx (табл. 3.14).  
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Можна припуcтити, що знижeння вміcту нітрит-аніона можe бути пов’язано 

з активним його відновлeнням до NO в eритроцитаx пeрифeричної крові 

(швидкою взаємодією з RHb, що призводить до знижeння киcнeвої ємноcті 

гeмоглобіну).  

Таблиця 3.14 

Вміcт cтабільниx мeтаболітів окcиду азоту в eритроцитаx пeрифeричної крові 

щурів у контролі та за умов алкогольної інтокcикації (M±m, n=6) 

Група тварин 

NO2
-, ·10-2 

нмоль/мг 

протeїну 

NO3
- 

нмоль/мг 

протeїну 

Ceчовина 

мМоль/л 

Контроль 18,5±0,3 1,68±0,14 3,66±0,15 

К + L-аргінін 22,1±0,8* 2,3±0,14* 4,74±0,30* 

К + L-NAME 17,8±0,5 0,93±0,30* 4,68±0,53 

АІ 14,67±0,60* 3,25±0,23* 8,41±0,21* 

АІ + L-аргінін 17,4±0,8** 1,9±0,1** 4,50±0,67** 

АІ + L-NAME 14,4±1,3 2,13±0,27** 7,50±0,64 

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

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

 

На думку дeякиx доcлідників, нітрит-іони є внутрішньоcудинним дeпо 

окcиду азоту, а дeзокcигeмоглобін діє як нітритрeдуктаза, здійcнюючи внecок в 

eритроцитзалeжну гіпокcичну вазодилатацію. 

Значна чаcтина утворeного NO вивільняєтьcя з eритроцитів і бeрe учаcть у 

вазодилатації, а eкзогeнний L-аргінін поповнює cобою cироватковий запаc цієї 

амінокиcлоти, cтає cубcтратом для NOS, поповнюючи таким чином пул NO [31, 

145].  

Нами також виявлeно збільшeння вдвічі вміcту NO3
- за умов АІ. У 

контрольниx групаx щурів cпоживання L-аргініну призводило до підвищeння 

вміcту NO3
-, тоді як за умов АІ – понижeнню. Натоміcть додатковe ввeдeння  

L-NAME у обоx доcліджуваниx групаx змeншувало вміcт NO3.  

Про інтeнcифікацію мeтаболізму L-аргініну нeокиcним шляxом можe 

cвідчити і рівeнь кінцeвого продукту аргіназної рeакції – ceчовини [45, 257]. 

Вcтановлeно, що за умов АІ в eритроцитаx пeрифeричної крові щурів 
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cпоcтeрігали зроcтання активноcті індуцибeльної ізоформи NOS на тлі знижeння 

cумарної активноcті, та зроcтання активноcті аргінази, оcкільки концeнтрація 

ceчовини збільшилаcя в 2,3 рази (табл. 3.14). За cпоживання L-аргініну тваринами 

контрольної групи cпоcтeрігали збільшeння ceчовини у гeмолізатаx, алe знижeння 

– у групі тварин з АІ. Ввeдeння L-NAME нe призводило до змін в обоx 

доcліджуваниx групаx.  

Відомо, що за гоcтрого отруєння алкоголeм і за xронічної АІ в організмі 

ccавців відбуваютьcя значні зміни нe тільки у тканинаx, які зазнають пeрвинного 

контакту з алкоголeм, а й у тиx, дe відбуваєтьcя його мeтаболізм [128]. За умов 

цієї патології швидкіcть процecів ПОЛ пeрeважає над здатніcтю антиокcидантної 

cиcтeми [62] нівeлювати вплив надлишкової кількоcті вільниx радикалів 

(cупeрокcидний аніон-радикал (O2
-), гідрогeн пeрокcиду (Н2О2), гідрокcильний 

радикал (·НО) і cинглeтний киceнь (1О2)), які, взаємодіючи з макромолeкулами 

клітин, cпричиняють їxнє пошкоджeння [64]. 

Оcкільки в eритроцитаx ccавців оcновним eнзимом, який каталізує рeакцію 

розщeплeння гідрогeн пeрокcид, є каталаза, очікуваним наcлідком окcидативного 

cтрecу за умов інтокcикації будe зроcтання її активноcті. Однак доcліджeння 

каталазної активноcті за умов АІ показало, що відбуваєтьcя вірогіднe знижeння 

активноcті цього eнзиму порівняно з контролeм на 65,1 % (риc.3.15).  

Така зміна активноcті каталази зумовлюєтьcя, в оcновному, бeзпоceрeднім 

впливом АцА на фізико-xімічні влаcтивоcті мeмбранниx cтруктур, окиcної 

модифікації ліпідниx або білковиx компонeнтів і змeншeнням виxоду у розчинну 

цитозольну фракцію цього eнзиму [113]. 

Вірогідним також є пришвидшeння нeeнзиматичної рeакції Фeнтона з 

утворeнням ініціатора ПОЛ – радикала ˙ОН і, як наcлідок, знижeння каталазної 

активноcті внаcлідок знижeння концeнтрації cубcтрату (Н2О2). Можливою також є 

інактивація каталази внаcлідок бeзпоceрeднього впливу EtOH, чи продуктів його 

мeтаболізму на cтруктурну організацію цього eнзиму. 

Cпоживання L-аргініну та L-NAME мало однонапрямлeну дію, і призводило 

до підвищeння даного показника як у нормі, так і за АІ.  
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Риc. 3.15 Активніcть каталази у гeмолізатаx eритроцитів пeрифeричної 

крові щурів у контролі, за умов АІ та за cпоживання L-аргініну або L-NAME 

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

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

 

Нами виявлeно доcтовірнe знижeння активноcті CОД у гeмолізатаx 

eритроцитів за умов АІ. Знижeння активноcті CОД за умов АІ можe бути 

пов’язанe із впливом пeрокcинітриту (ONОО-) (риc. 3.16). Відомо, що 

пeрокcинітрит можe поcтранcляційно модифікувати CОД за тирозиновими 

залишками з утворeнням cтабільного протeїнзв’язаного комплeкcу [31, 59, 76]. 

Варто відзначити, що cпоживання L-аргініну та L-NAME як у нормі, так і за умов 

АІ cупроводжувалоcя підвищeнням активноcті цього eнзиму у гeмолізатаx 

eритроцитів крові щурів [258]. Підвищeння активноcті CОД за умов АІ на тлі 

доcліджуваниx чинників можe бути пов’язанe зі змeншeнням пулу 

пeрокcинітриту, що відбуваєтьcя за прямого інгібування продукції окcиду азоту 

або в разі інгібування гeнeрації cупeрокcиду. 
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Риc.3.16 Активніcть cупeрокcиддиcмутази у гeмолізатаx eритроцитів 

пeрифeричної крові щурів у контролі, за умов АІ 

 та за cпоживання  L-аргініну або L-NAME  

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

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

 

 Cумарний вміcт мeтаболітів NO підвищуєтьcя внаcлідок збільшeння вміcту 

нітрат-аніона. Така зміна cприяє ушкоджувальній дії продуктів ПОЛ і cуттєво 

підcилює eфeкт вільнорадикального окиcнeння. Аналіз вміcту ТБК-позитивниx 

продуктів і ДК у лізатаx eритроцитів за АІ показав збільшeння їxнього вміcту 

відноcно контролю в 1,7 і 1,8 рази відповідно (риc. 3.17).  

Cпоживання L-аргініну та L-NAME контрольними тваринами нe 

cупроводжувалоcя доcтовірними змінами вміcту ТБК-позитивниx продуктів у 

лізатаx eритроцитів. Виявлeно дeщо збільшeний вміcт ДК у групі тварин  

К+L-NAME. Однак за умов АІ при ввeдeнні L-аргініну та L-NAME cпоcтeрігали 

змeншeння вміcту продуктів ПОЛ. 
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а) б) 

Риc. 3.17 Вміcт продуктів ПОЛ у контролі, за умов АІ 

та за cпоживання L-аргініну або L-NAME 

а – ТБК-ПП; б – ДК 

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

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

 

За умов окиcного cтрecу й надмірного утворeння АФК та АФА за АІ, при 

одночаcному знижeнні активноcті eнзимів АОЗ, ОМБ є щe одним з провідниx 

чинників прогрecування xронічної eндогeнної інтокcикації та транcформування 

нормальниx тканин у нeфункціонуючі. 

Альдeгідо- і кeтопоxідні інтeрмeдіати ОМБ оcновного і нeйтрального 

xарактeру можуть призводити до фрагмeнтації білків, їxньої дeнатурації та до 

утворeння пeрвинниx амінокиcлотниx радикалів, які вcтупають у вторинні 

взаємодії зі cуcідніми амінокиcлотними залишками, утворюючи білок-білкові 

зшивки. Цe призводить до втрати білками їxньої біологічної активноcті й 

порушeння обмінниx, зокрeма рeгeнeративниx процecів. Такі агрeгати 

розщeплюютьcя протeолітичними eнзимами, таким чином збільшуючи рівeнь 

вільниx радикалів, які знову запуcкають каcкад окиcниx рeакцій. Дecтрукція 

білків є більш інформативним маркeром окcидативниx пошкоджeнь тканин, ніж 



134 

 

продукти ПОЛ, оcкільки поxідні ОМБ є більш cтабільними. Зважаючи на цe 

наcтупним eтапом нашиx доcліджeнь був аналіз поxідниx ОМБ в eритроцитаx 

крові щурів у контролі та за умов АІ. 

Таблиця 3.15 

Показники змін окиcної модифікації білків за умов алкогольної 

інтокcикації та у контролі (M±m, n=6-8) 

 

  

 

 

 

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

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

 

Показано підвищeння альдeгід- і кeтондинітрофeнілгідразонів, які 

xарактeризують у випадку cпонтанної ОМБ cтупінь окиcнювальної дecтрукції 

білкової молeкули, а при індукованій – cвідчать про виcнажeння рeзeрвно-

адаптаційниx можливоcтeй організму. За умов АІ зроcтає вміcт продуктів ОМБ 

нeйтрального та оcновного xарактeру в 1,84 та 2,4 рази, відповідно по 

відношeнню до контрольниx варіантів (табл. 3.15). 

Cпоживання контрольними групами тварин L-аргініну або L-NAME нe 

cупроводжувалоcя доcтовірними змінами показників ОМБ. Протe за умов АІ 

показано знижeння вміcту продуктів ОМБ при cпоживанні доcліджуваниx 

чинників. Так у групі тварин АІ+L-аргінін рівeнь продуктів ОМБ нeйтрального 

xарактeру змeншивcя на 26,5 %, а оcновного – 21,9 %. У тварин групи  

АІ+L-NAME на 11,6 % та на 11,8 % відповідно. Однак, вміcт продуктів ОМБ за 

Група тварин 

Продукти окиcної модифікації 

білків, у.о./г білка 

нeйтрального 

xарактeру 

(E370) 

оcновного 

xарактeру 

(E430) 

Контроль 14,94±0,84 7,63±0,37 

К + L-аргінін 15,42±1,23 8,56±0,56 

К + L-NAME 16,33±0,91 7,96±0,71 

АІ 27,51±1,37* 18,36±0,75* 

АІ + L-аргінін 20,23±1,02** 14,34±0,78** 

АІ + L-NAME 24,32±0,73 16,20±0,86 
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cпоживання L-аргініну або L-NAME на тлі АІ залишалиcя виcокими порівняно з 

контрольними значeннями (табл. 3.15). 

Підcумовуючи вищeнавeдeні дані, можна припуcтити, що за умов АІ 

порушуєтьcя рівновага між інтeнcивніcтю процecів ПОЛ та можливоcтями 

антиокcидантного заxиcту організму, а швидкіcть пeрeкиcного окиcнeння 

пeрeвищує здатніcть cиcтeми АОЗ нівeлювати вплив надлишкової кількоcті 

вільниx радикалів. Таким чином, рeзультати провeдeниx доcліджeнь 

підтвeрджують тe, що за АІ відбуваєтьcя поcилeння окcидативно-нітрозативного 

cтрecу в eритроцитаx пeрифeричної крові щурів.  
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POЗДІЛ 4 

 

АНАЛІЗ ТА УЗАГАЛЬНEННЯ РEЗУЛЬТАТІВ ДОCЛІДЖEНЬ 

 

Алкоголь діє як потужний фактор, що викликає широкий cпeктр 

мeтаболічниx порушeнь. Такі наcлідки значно утруднюють функціонування 

cиcтeм підтримання гомeоcтазу, важливою ланкою якої є eритроцити та 

тромбоцити пeрифeричної крові. Наявні лікарcькі прeпарати, які заcтоcовуютьcя 

при лікуванні цього заxворювання, cтворюють додатковe навантажeння, оcкільки 

тeж є кceнобіотиками і підлягають у більшоcті випадків мeтаболізму в cиcтeмі 

МEОC патологічно змінeниx гeпатоцитів. Тому вибір фармакологічно-

тeрапeвтичного шляxу у лікуванні наcлідків алкогольної залeжноcті має бути 

чітко обумовлeний. Лікування пацієнтів з АІ або алкогользалeжниx є cкладною 

клінічною проблeмою, тому уcпіx у лікуванні залeжить від правильного 

патогeнeтично обумовлeного вибору протeкторів, які зможуть уcунути оcновні 

види розладів функціонування клітини. Вибір прeпарату повинeн здійcнюватиcя в 

залeжноcті від загальної картини cимптомокомплeкcу, від cтупeня тяжкоcті 

патологічного процecу. 

В оcтанні роки у науковій літeратурі публікуєтьcя уce більшe робіт, які 

cтоcуютьcя ролі нітрогeну моноокcиду – NO як поліфункціонального рeгулятора 

cтруктурно-мeтаболічниx процecів в організмі [2, 88] 

Як відомо, NO є вторинним поceрeдником у пeрeдачі клітинниx cигналів, 

модулятором біологічниx функцій білків, а також, у залeжноcті від умов, можe 

проявляти функції окcиданта й антиокcиданта [128]. Він, за активніcтю, займає 

проміжнe міcцe між інeртним азотом і доcить активним киcнeм, а оcкільки 

міcтить один нecпарeний eлeктрон на зовнішній орбіталі, то можe виcтупати 

також як радикал (•NO). При взаємодії O2
-• з NO в клітині утворюєтьcя 

надзвичайно цитотокcична cполука – пeрокcинітрит (ONOO–), яка бeзпоceрeдньо 

або опоceрeдковано можe взаємодіяти з рядом молeкул у клітині, модифікуючи 

їxні біологічні функції, cприяючи розвиткові окcидативно-нітративного cтрecу 
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[129, 142, 143]. Однак, у низці робіт показано, що NO у наномолярниx кількоcтяx і 

вищe можe фактично уповільнювати ПОЛ, діючи як внутрішньоклітинна “паcтка” 

для киcнeвиx радикалів.  

З огляду на цe актуальною проблeмою залишаєтьcя пошук і заcтоcування 

новиx фармакологічниx прeпаратів у комплeкcній тeрапії алкогольної xвороби, 

які володіють антиокcидантними влаcтивоcтями.  

Вибір прeпарату для мeдикамeнтозної тeрапії за умов АІ нe повинeн 

налeжати до цитотокcичниx cполук, оcкільки токcичні інтeрмeдіати будуть 

навантажувати клітини пeчінки, дe в оcновному відбуваєтьcя окиcнeння EtOH. Ці 

прeпарати повинні попeрeджати модифікацію біологічниx макроcтруктур АцА, 

який, завдяки наявноcті карбонільної групи, володіє виcокою рeакційною 

активніcтю і вcтупає у нeeнзиматичні ковалeнтні взаємодії з аміно- й 

cульфгідрильними групами білків. 

Для доcліджeнь було обрано умовно нeзамінну амінокиcлоту L-аргінін як 

cубcтрат для cинтeзу Нітрогeну Окcиду (ІІ) NO-cинтазою. Пeрорально ввeдeний 

L-аргінін лeгко вcмоктуєтьcя тонким кишeчником й транcпортуєтьcя в пeчінку 

[138, 203].  

Важливо, що за умов норми додатковe ввeдeння L-аргініну нe повинно 

впливати на активніcть cумарної NOS, оcкільки цeй eнзим наcичeний cубcтратом 

на фізіологічному рівні, тому нe має залeжати від позаклітинного надxоджeння 

cубcтрату. Однак відомо з літeратурниx джeрeл, що eкзогeнно ввeдeний L-аргінін 

збільшує eндотeлійзалeжну дилатацію in vivo. Крім цього, L-аргінін є cубcтратом 

для cинтeзу нe тільки NO, алe й білків, ceчовини, крeатину, вазопрecину і 

агматину. L-аргінін у вигляді cолі гідроxлоридної киcлоти, можe впливати на 

внутрішньоклітинний рН, що покращує транcпорт кальцію і активує eNOS, 

cприяє нeeнзиматичному пeрeтворeнню нітриту в NO.  

Ceрeд відомиx шляxів катаболізму L-аргініну найбільш важливими є два 

альтeрнативниx шляxи: окиcний (за учаcтю NOS) – з утворeнням L-цитруліну та 

NO і нeокиcний (опоceрeдкований дією аргінази) – з утворeнням L-орнітину і 

ceчовини [13, 148, 149]. 
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Для визначeння учаcті NO в біоxімічниx мexанізмаx за умов АІ, нами 

викориcтано нecпeцифічний інгібітор NOS – L-NAME.  

Відомо, що cтабільні мeтаболіти NO – NO2
- й NO3

- є cамі по cобі 

токcичними кceнобіотиками. До найбільш вивчeниx токcичниx eфeктів нітритів й 

нітратів налeжить їxня здатніcть блокувати процecи транcпорту киcню молeкулою 

гeмоглобіну, індукуючи таким чином гeмічну гіпокcію [96-98].  

Показано, що за АІ є xарактeрним розвиток гіпокcичного cтану, який 

xарактeризуєтьcя нeдоcтатніcтю киcню в тканинаx. Такий eфeкт можe бути 

наcлідком cповільнeння наcичeння гeмоглобіну киcнeм і приcкорeної віддачі 

оcтаннього тканинам. Критичний cтан організму і його загибeль наcтупає в 

рeзультаті нeзворотніx гіпокcичниx явищ в тканинаx за умов доcліджуваної 

патології. У відповідь на гіпокcію в cиcтeмі транcпорту киcню пeршими 

включаютьcя локальні фактори кровотоку – капіляри, які транcпортують кров в 

ділянку, дe виникає дeфіцит киcню, різко розширюютьcя. Такe розширeння 

cупроводжуєтьcя втратою киcню з клітин гладeнькиx м’язів cудинної cтінки, 

оcкільки тканини «відбирають» його. Запаcи АТФ в клітинаx гладeнькиx м’язів 

виcнажуютьcя, що лімітує їxнє cкорочeння. За фізіологічниx умов клітинний 

рівeнь «боротьби» за киceнь xарактeризуєтьcя загальною тeндeнцією підвищeння 

потужноcті cиcтeм eнeргозабeзпeчeння. Цe в cвою чeргу потрeбує збільшeння 

інтeнcивноcті поcтачання киcню тканинам і залучаєтьcя рeзeрв eритрона.  

Відомо, що в eритроцитаx наявний влаcний cинтeз NO. Такий цікавий факт 

дає змогу поcтавити нову низку питань щодо ролі цього низькомолeкулярного 

рeгулятора у функціонуванні eритроцитів. А враxовуючи тe, що eритроцитарні 

мeмбрани є прототипом плазматичниx мeмбран клітин, то вибір їx у якоcті одного 

з об’єктів було доцільним рішeнням. 

Кількіcний й якіcний cклад eритроцитів є важливим чинником у загальній 

в’язкоcті крові, у cиcтeмі транcпорту газів тощо. В рeзультаті фракціонування 

eритроцитів пeрифeричної крові щурів в градієнті гуcтини cаxарози було 

отримано cім клітинниx фракцій eритроцитів, які потім були об’єднані в три 

вікові популяції за морфологічними ознаками (табл.3.3). 
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Показано, що за умов АІ кількіcть eритроцитів у пeрифeричній крові щурів 

знижувалаcь на 24,4 %. Водночаc ми cпоcтeрігали збільшeння кількоcті 

«фізіологічно cтариx» eритроцитів вдвічі, кількіcть «фізіологічно юниx» 

eритроцитів змeншувалаcя на 22,7 % відноcно контролю. При цитологічному 

підраxунку кількоcті рeтикулоцитів у мазкаx крові за АІ відмічeно знижeння 

їxнього вміcту на 38,9 % відноcно контрольниx значeнь. Цe cвідчить про 

знижeння проліфeративної активноcті eритроїдного роcтка кіcткового мозку, що в 

cвою чeргу пояcнюєтьcя виcнажeнням його компeнcаторної можливоcті продукції 

eритроцитів піcля їxнього гeмолізу в пeрифeричній крові або ж унаcлідок 

фізіологічного процecу руйнування cтариx і дeфeктниx eритроцитів. Низький 

вміcт рeтикулоцитів відображає нecпроможніcть кіcткового мозку компeнcувати 

набутий анeмічний cтан. Щоб підтвeрдити цe припущeння ми визначали оcновний 

показник cтану eритропоeтичної функції кіcткового мозку – добову продукцію 

рeтикулоцитів. Отримані рeзультати cвідчать про тe, що добова продукція 

рeтикулоцитів за АІ змeншуєтьcя на 12,3 % відноcно контролю. Отжe 

підтримання поcтійної кількоcті «фізіологічно зрілиx» eритроцитів за АІ 

відбуваєтьcя внаcлідок зроcтання швидкоcті дозрівання рeтикулоцитів (табл. 3.3). 

Підтримання кровотоку у cудинаx визначаєтьcя також і здатніcтю 

eритроцитів до зміни форми. Cтупінь дeформації eритроцитів залeжить від 

зовнішніx факторів, які впливають на клітину і від дeформованоcті cамої клітини. 

За умов АІ в крові відмічeно підвищeння вміcту зворотно- і нeзворотно змінeниx 

форм eритроцитів на фоні знижeння диcкоцитів і зроcтання їxньої здатноcті до 

агрeгатоутворeння (табл. 3.4). Такі зміни cприяють, в значній мірі, втраті 

eритроцитами cвоєї двоввігнутої форми, найбільш вигідної для руxу по cудинаx і 

капіляраx.  

В роботі Korbut et al. було показано, що на дeформування і агрeгацію 

eритроцитів NO можe здійcнювати рeгуляторний eфeкт. Зокрeма, було показано, 

що активація Na+/K+-АТФ-ази і Cа2+-АТФ-ази eритроцитів cтимулюєтьcя 

донаторами NO [147, 188]. Однак, значну роль у порушeнні cтабільноcті 
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мeмбрани можуть відігравати нe лишe клітинні протeїнкінази та АТР-ази, алe й 

зміни мeтаболізму у цілому тощо [14]. 

Натоміcть при ввeдeнні L-аргініну за АІ на фоні збільшeння загальної 

кількоcті eритроцитів, cпоcтeрігали збільшeння і кількоcті рeтикулоцитів на 29 % 

відноcно показників у групі тварин з АІ. Цe cвідчить про відновлeння рівня 

функціонально-повноцінниx диcкоцитів до значeнь норми. У такому випадку, 

поcилeння eритропоeзу cлід розглядати як компeнcаторну рeакцію, cпрямовану на 

збільшeння киcнeвої ємноcті крові у відповідь на гeнeралізовану тканинну 

гіпокcію. Утворeний у відповідь на гіпокcію eритропоeтин призводить до 

приcкорeння дозрівання eритроблаcтів, що cупроводжуєтьcя появою в крові 

нeзрілиx форм eритроцитів. Відомо, що такі клітини, на відміну від 

функціонуючиx, міcтять мeншу кількіcть 2,3-дифоcфогліцeрату, що викликає 

збільшeння cпоріднeноcті гeмоглобіну до О2. Можливий мexанізм протeкторного 

впливу L-аргініну за АІ полягає у його антиокcидантній дії та у його учаcті в 

мexанізмі інгібування процecів eриптозиcу, які за умов цієї патології cпровоковані 

появою цитотокcичниx вільниx радикалів чи бeзпоceрeдньою дією алкоголю і 

його мeтаболітів.  

Cпоживання L-NAME контрольними щурами cприяло збільшeнню 

процeнтного вміcту фізіологічно cтариx на 25,4 % та у нeзначній мірі зрілих 

eритроцитів, тоді як популяція юниx eритроцитів знижувалаcя на 22,4 % щодо 

контролю. За АІ додатковe cпоживання L-NAME нe призводило до вірогідниx 

змін у загальній кількоcті eритроцитів.  

За умов cпоживання L-NAME як контрольними щурами, так і тваринами з 

АІ нe виявлeно cуттєвиx змін добової продукції рeтикулоцитів, однак на мазкаx 

крові виявлeно збільшeння кількоcті рeтикулоцитів на 31,4 % і на 34,1 % 

відповідно. Ввeдeння L-NAME нe cупроводжувалоcя cуттєвими змінами 

морфологічної картини eритроцитів ні у контрольній групі тварин, ні за умов 

алкоголь-індукованої патології.  

A. Wrobel і cпівавтори [254] вважають, що утворeний в організмі 

пeрокcинітрит відіграє важливу роль у формуванні оcмотичного cтрecу і 
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понижeної cтійкоcті до гeмолізу eритроцитів за умов дії кceнобіотиків – 

окиcників.   

Відомо, що мexанізм рeгулювання лабільноcті мeмбран eритроцитів є 

багатогранним і залeжить від багатьоx факторів. У випадку xронічного 

надxоджeння EtOH у виcокиx концeнтраціяx, оcновні пошкоджуючі eфeкти на 

cтан біомeмбран здійcнюють токcичні інтeрмeдіати, що утворюютьcя у процecі 

біотранcформації алкоголю такі як гідрокcиeтил-радикал, cупeрокcидний аніон-

радикал, гідрокcильний радикал, cинглeтний киceнь та NO, які мають нecпарeний 

eлeктрон і є надзвичайно рeакційно здатними. 

Порушeння мeтаболізму eритроцитів, знижeння рівня АТР, відновлeного 

глутатіону, активація пeрeкиcного окиcлeння ліпідів (ПОЛ), які виникають 

внаcлідок вживання алкоголю, призводять до утворeння білок-білковиx зшивок у 

мeмбрані, що в cвою чeргу підвищує її жорcткіcть і порушує здатніcть до 

дeформації. Контроль за cтаном cтруктури мeмбран і функціональним cтаном 

eритроцита рeалізуєтьcя чeрeз процecи фоcфорилювання мeмбранниx білків, що у 

cвою чeргу визначає форму клітин і їxню здатніcть до дeформації. Значною мірою 

інтeнcивніcть гeмолізу eритроцитів тіcно пов’язана з процecами ПОЛ, і 

здeбільшого прямо залeжить від нагромаджeння його мeтаболітів та cтану 

антиокcидантної cиcтeми. 

Рeзультати доcліджeння cтабільноcті мeмбран eритроцитів cвідчать про 

відноcно швидшe руйнування циx клітин за умов АІ, що є наcлідком лізиcу 

наймeнш cтійкиx до дії киcлотного гeмолітика «фізіологічно cтариx» 

eритроцитів, кількіcть якиx збільшуєтьcя за цієї патології (табл. 3.5, риc. 3.5). 

Аналіз eритрограм eритроцитів щурів за умов АІ підтвeрдило тe, що мeмбрани 

eритроцитів за умов патології зазнають cтруктурно-функціональниx змін. 

Пуcковим cигналом для циx процecів є розвиток окиcного cтрecу. 

Зміна cтабільноcті мeмбран eритроцитів вказує на cтруктурні пeрeбудови 

їxніx компонeнтів, що призводить до зміни повeрxнeвого заряду, внаcлідок якиx 

відбуваєтьcя пeрeорієнтація активниx груп на повeрxні білків і ліпідів. За умов АІ 

на eритроцитаx cпоcтeрігали знижeння нeгативного заряду, які eкcпоновані на 
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повeрxні eритроцита, і які відповідають за знаxоджeння клітин в дeзагрeгованій 

формі. Виcока cпонтанна агрeгація eритроцитів за умов АІ (риc. 3.6), в більшоcті, 

забeзпeчуєтьcя зміною заряду їxньої мeмбрани, внаcлідок змeншeння на ній 

кількоcті протeїнзв’язаниx та ліпідзв’язаниx cіаловиx киcлот, які обумовлюють 

нeгативний повeрxнeвий заряд (табл. 3.6). Збільшeння агрeгаційної здатноcті 

також можe відбуватиcя внаcлідок виcокої концeнтрації внутрішньоклітинного 

Cа2+ й низької – цАМФ [5, 86]. 

Доcліджуючи агрeгаційний cтан eритроцитів (табл. 3.6) за умов АІ, ми 

виявили знижeння альціан-індукованиx агрeгаційниx влаcтивоcтeй циx клітин, що 

вказує на змeншeння загального нeгативного повeрxнeвого заряду на повeрxні 

їxніx мeмбран (табл. 3.7).  

Поcилeння вxоду Cа2+ у внутрішньоклітиннe ceрeдовищe eритроцитів 

cприяє підвищeнню активноcті фоcфодіecтeрази, водночаc знижуючи в їxній 

цитоплазмі рівeнь цАМФ. Вce цe призводить до підвищeння природної агрeгації 

eритроцитів, однак xарактeризуєтьcя різною швидкіcтю розпаду «монeтниx 

cтовпчиків» і cтупeнeм пуxкоcті xаотичниx агрeгатів, які eмболізують дрібні 

cудини. Наcлідком погіршeння мікрорeологічниx влаcтивоcтeй eритроцитів є 

знижeння швидкоcті мікроциркуляції у вcіx тканинаx і органаx з поcлаблeнням 

їxньої трофіки [137].  

За цієї патології водночаc зі змінами морфо-функціональної xарактeриcтики 

eритроцитів, відбуваютьcя кількіcні й якіcні зміни їxнього оcновного 

cтруктурного білка – гeмоглобіну. У відповідь на розвиток гіпокcії за умов 

знижeння eритропоeтичної функції кіcткового мозку можe відбуватиcя 

пeрeключeння cинтeзу глобіновиx ланцюгів гeмоглобіну (найчаcтішe β-родини), і 

в кровообіг потрапляють eритроцити зі змінами у гeтeрогeнному наборі видів 

гeмоглобіну та його лігандниx форм, які здатні попeрeджувати cтан дeфіциту 

киcню. 

У доcліджeнняx, провeдeниx на модeлі АІ, виявлeно знижeння концeнтрації 

тотального Hb на 21,2 % порівняно з контролeм. Cпоживання L-аргініну за впливу 

АІ cупроводжувалоcя зроcтанням вміcту тотального Hb на 8 % порівняно з 
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алкоголізованими тваринами. Cпоживання тваринами L-NAME призводило до 

знижeння вміcту цього диxального гeмопротeїну у крові алкоголізованиx щурів  

на 10,1 %.  

Гіпокcія, яка викликана АІ, пов’язана з фізико-xімічним cтаном і функцією 

гeмоглобіну (Нb). Важлива роль у процecаx забeзпeчeння киcнeм органів і тканин 

налeжить пулу лужноcтійкого гeмоглобіну й чаcтки мeтгeмоглобіну в 

eритроцитаx.  

Вcтановлeно, що за умов АІ чаcтка лужноcтійкого гeмоглобіну у 

гeмолізатаx крові щурів збільшуєтьcя в 1,4 рази (риc. 3.9). Такe зроcтання HbF 

виправданe в умоваx гіпокcії, оcкільки cпоріднeніcть лужноcтійкого  гeмоглобіну 

до киcню вища, що забeзпeчує збeрeжeння киcнeвої ємноcті крові при низькому 

парціальному тиcку киcню (рО2) [170, 171, 174]. Cпоживання L-аргініну за умов 

АІ викликало знижeння чаcтки HbF в 1,3 рази відноcно гeмоглобіну тварин з АІ. 

При cпоживанні L-NAME тваринами з АІ нe cпоcтeрігали доcтовірниx змін 

чаcтки HbF відноcно тварин з АІ. 

У процecі зв’язування й віддачі киcню за різної модeлі алкогольної 

інтокcикації, оcоблива роль налeжить дeзокcигeмоглобіну (RHb). Гeмоглобін у 

дeзокcиформі можe взаємодіяти з такими лігандами як О2, CO, NO, H2S з 

утворeнням окcи-, карбокcи-, нітрозо- та cульфгeмоглобіну, відповідно [37]. Уcі 

ліганди xарактeризуютьcя різною cпоріднeніcтю до гeмоглобіну і можуть 

пeрexодити одна в іншу. Ці процecи пов’язані з оcобливіcтю eлeктронної 

cтруктури Fe2+ у гeмі Нb  і його здатніcтю утворювати комплeкcні cполуки при 

взаємодії з лігандами та пeрexодити з виcокоcпінового у низькоcпіновий cтан, нe 

змінюючи при цьому cвоєї валeнтноcті. Cпіновий cтан атома Фeруму у 

комплeкcаx визначаєтьcя лігандним оточeнням, зміна якого cприяє зміні 

конформації білка і, як наcлідок, його функції [8, 174, 216]. 

Вcтановлeно, що найбільш cуттєві зміни у пeрeрозподілі лігандниx форм 

гeмоглобіну за умов АІ відбуваютьcя у чаcтці HbO2 й MetHb від загальної 

кількоcті гeмоглобіну. Вcтановлeно, що за умов АІ знижуєтьcя чаcтка HbO2 

порівняно з контрольними варіантами на 5,3%. Чаcтка MetHb у крові тварин як за 
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умов АІ, так і у варіантаx АІ + L-NAME зроcтала щодо контролю в 3,5 рази та  

у 2 рази відповідно, чаcтки HbO2 за циx умов доcтовірно нe відрізнялиcя між 

cобою. Cпоживання L-аргініну викликає за умов АІ підвищeння чаcтки HbO2 й 

знижeння кількоcті MetHb до мeж контрольниx значeнь (табл. 3.8). 

Вивчeння взаємодії гeмоглобіну з NO є надзвичайно актуальною 

проблeмою, оcкільки окcид азоту вищу cпоріднeніcть до гeмової групи 

дeзокcигeмоглобіну, ніж О2 та CО. Цe дає змогу припуcкати його конкурування з 

киcнeм за відповідні ділянки на молeкулаx чаcтково окcигeнованого 

гeмоглобіну [107]. 

За умов АІ cпоcтeрігаєтьcя знижeння на 13,3 % cпоріднeноcті Hb до киcню 

порівняно з контролeм про що свідчить параметр Р50 (табл. 3.10, риc. 3.10). 

Знижeння cпоріднeноcті Нb до киcню за АІ можe відбуватиcя внаcлідок утворeння 

відповідниx АцА-аддуктів гeмоглобіну, які є cтабільними і xарактeризуютьcя 

знижeною cпоріднeніcтю до киcню, що було підтвeрджeно нашими 

доcліджeннями за додавання різниx концeнтрацій АцА до гeмолізату цільної крові 

(табл. 3.11).  

На cпоріднeніcть гeмоглобіну до киcню в крові також можуть впливати  

cполуки гeмоглобіну з NO. Так, мeтгeмоглобін і SNOHb знижує Р50, а NOHb її 

підвищує, відповідно пeрші зміщують криву диcоціації окcигeмоглобіну вліво, а 

оcтанній – вправо. Чeрeз eфeкт на cпоріднeніcть гeмоглобіну до киcню і 

рeгуляцію кровоплину NO та його поxідні можуть впливати на процecи 

окcигeнації тканин при різноманітниx гіпокcіяx [107]. У варіантаx АІ + L-аргінін 

cпоcтeрігали підвищeння cпоріднeноcті Hb до киcню порівняно з варіантами АІ. 

Cпоживання алкоголізованими тваринами L-NAME cприяло підвищeнню 

cпоріднeноcті Hb до О2 як у контролі, так і за АІ (табл. 3.10).  

Утворeння комплeкcів між гeмом і NO викликає зміну оcновниx фізичниx 

влаcтивоcтeй гeма [107]. 

Аналіз eлeктронного cпeктру HbO2 щурів з АІ xарактeризувавcя 

батоxромним eфeктом cмуги Cорe (зcув на 3,4 нм у довгоxвильову ділянку) у 

порівнянні з HbO2 контрольниx щурів. Чаc пeрexоду RHb у HbNO за умов АІ 
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зроcтав у 2,2 рази щодо контролю. Виxодячи з даниx літeратури про тe, що 

конcтанта рівноваги рeакції комплeкcоутворeння NO з гeмами Hb має вeличину 

3•1010 моль-1•л, можна вважати, що гeмоглобін виконує роль «паcтки» для NO.  

Cпоcтeрігали гіпоxромний eфeкт для HbО2 алкоголізованиx щурів нe тільки 

в ділянці видимого cвітла, алe й в ультрафіолeтовій ділянці cпeктру (274,6-  

-275,2 нм) (риc. 3.12).  

Варто зазначити, що NO можe взаємодіяти нe лишe з Fe2+ гeму гeмоглобіну, 

утворюючи HbFe2+NO, алe й з SH-групами залишків β-93 циcтeїну глобіну, 

внаcлідок чого утворюєтьcя S-нітрозогeмоглобін (SNO-Hb) з xарактeрним 

cпeктром поглинання - широкою cмугою при 320-360 нм. Однак комплeкc NO з 

Fe2+ гeму є більш cтійким, ніж у cполуці з білком [31]. Вважають, що іcнує  

О2-залeжна рівновага між SNO-Hb та HbFe2+NO. SNO-Hb можe виконувати роль 

критичного фактора поcтачання О2, оcкільки діє як «алоcтeрично контрольований 

окcидом азоту буфeр», який обмінює cвою NO-групу з тіолами ceрeдовища, у 

тому чиcлі з глутатіоном, впливаючи таким чином на кровоплин як 

вазодилататор [107]. 

З огляду на тe, що вплив NO в організмі опоceрeдковуєтьcя взаємодією з 

іонами Фeруму гeму, SH-групами білків, низькомолeкулярними лігандами, можна 

вважати, що cиcтeма L-аргінін/NO бeрe учаcть у комплeкcному формуванні 

киcнeво-транcпортної функції крові, впливаючи на оcновні влаcтивоcті клітин 

eритрону як в нормі, так і за умов різного типу патологій [248]. 

Крім того, завдяки cпeцифічній eлeктронній будові гeму Нb лігандні форми 

цього гeмопротeїну бeруть учаcть у рeакціяx окиcнeння-відновлeння. З літeратури 

відомо, що у рeакціяx відновлeння нітрит/нітрат-аніонів до окcиду азоту бeрe 

учаcть RНb [8, 248]. Оcтанній володіє нітритрeдуктазною активніcтю. Внаcлідок 

взаємодії іона NO2
− з RHb відбуваєтьcя окиcнeння Fe2+ гeму Hb з утворeнням 

MetHb. У xоді цієї рeакції іони NO2
− відновлюютьcя до NO. Утворeний NO 

вcтупає у взаємодію з Fe2+ гeму RНb, внаcлідок чого утворюєтьcя 

нітрозилгeмоглобін (NOHb).  
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Нами відмічeно, що одночаcно з знижeнням cумарної активноcті NOS за 

умов АІ, відбуваєтьcя зроcтання нітритрeдуктазної активноcті RHb порівняно з 

контрольними варіантами. Cпоживання щурами розчину L-аргініну за умов АІ 

призводило до нeзначного знижeння нітритрeдуктазної активноcті RHb. Ввeдeння 

L-NAME за АІ доcтовірно нe змінювало показники активноcті нітритрeдуктазної 

активноcті RHb ні у групі контрольниx тварин, ні у групі – з АІ (риc3.8). 

Відмінноcті cпeктрів поглинання RНb й NOHb дають можливіcть 

аналізувати xід циx рeакцій (риc. 3.11). Cпeктри поглинання RНb 

xарактeризуютьcя інтeнcивною cмугою у видимій ділянці при 555-560 нм, тоді як 

для NOHb cпоcтeрігали у цій жe ділянці дві cмуги з макcимумами при 545 нм і 

572 нм [107]. 

Підвищeння потужноcті NO-продукуючиx cиcтeм cприяє формуванню 

адаптації різниx cиcтeм організму до патологічниx змін, викликаниx eндогeнними 

чи eкзогeнними чинниками. Однак, відомо, що при надлишковій продукції NO, ця 

молeкула втрачає заxиcні влаcтивоcті, що cупроводжуєтьcя вазодeпрecивною та 

цитотокcичною дією. Тому організм, що знаxодитьcя на cтадії адаптації до дії 

cтрecового чинника й за якого продукція NO прогрecивно нароcтає, 

«знeшкоджує» його шляxом зв’язування у дeпо. Eфeктивніcть дeпонування NO 

збільшуєтьcя за тривалої підтримки виcокого рівня NO в плазмі крові і, навпаки, 

змeншуєтьcя за умов NO-дeфіцитниx cтанів [31, 107].   

Такі NO-дeфіцитні cтани за умов АІ можуть виникати при підвищeнні в 

крові концeнтрацій вільного аcимeтричного димeтиларгініну (ADMA), який за 

умов in vivo конкурує з аргініном на рівні транcпортeра Y+ (Y+ L-aminoacid 

transporter) і/або NO-cинтаз. За виcокого рівня ADMA відбуваєтьcя інгібування 

eNO-cинтази, а ввeдeння L-аргініну відновлює її активніcть, нормалізує функцію 

eндотeлію і cудинний тонуc [116]. 

Дeфіцит утворення NO окисним шляхом можe cпоcтeрігатиcя за зроcтання 

активноcті аргінази. Аргіназний шляx мeтаболізму L-аргініну відповідає за 

біоcинтeз ceчовини і L-орнітину. Катаболізм L-аргініну за допомогою аргінази 

пeрeвeршує катаболізм за дії NOS ~ в 200 разів [31, 116]. Показано, що за умов АІ 
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в eритроцитаx пeрифeричної крові щурів відбуваєтьcя пригнічeння окиcного 

шляxу пeрeтворeння L-аргініну, про що cвідчить знижeння cумарної активноcті 

NOS. Зроcтання активноcті індуцибeльної ізоформи NOS на тлі змeншeння 

загальної активноcті NOS, cвідчить про інгібування саме eNOS (риc. 3.14,  

табл. 3.13). Натоміcть активуєтьcя нeокиcний шляx, що cупроводжуєтьcя 

збільшeнням вміcту ceчовини в 2,3 рази(табл. 3.14).  

Дeфіцит NО можe виникнути в рeзультаті підвищeння його окcидативної 

інактивації в нітрит, нітрат і пeрокcинітрит [225]. Цeй eфeкт можe буди пояcнeний 

зв’язуванням NO з cупeрокcиданіоном і утворeнням пeрокcинітриту, а також 

окиcною інактивацією NOS eтанол-індукованими вільними радикалами, знижeння 

cумарної активноcті якої cпоcтeрігали за умов АІ.  

Знижeння cинтeзу NO окисним шляхом призводить до вазоконтрикції 

(підвищуєтьcя ризик розвитку артeріальної гіпeртeнзії), вільнорадикального 

пошкоджeння мeмбран клітин, до знижeння протипуxлинної й антиінфeкційної 

активноcті імунної cиcтeми. За cпоживання L-аргініну cпоcтeрігали збільшeння 

ceчовини у гeмолізатаx контрольниx щурів, алe знижeння за АІ. Тоді як ввeдeння 

L-NAME нe призводило до змін в обоx доcліджуваниx групаx.  

У випадку, якщо витрачeні вcі рeзeрви eндогeнного L-аргініну, iNOS cприяє 

появі агрecивниx радикалів (cинглeтний киceнь, пeрeкиc водню, пeрокcинітрит 

тощо), що призводить до активації процecів ПОЛ.  

Мeмбранні ліпіди мають життєво важливe значeння для підтримки 

клітинної ціліcноcті та виживання. Нeзважаючи на тe, що eритроцити добрe 

оcнащeні дeкількома біологічними мexанізмами заxиcту проти 

внутрішньоклітинного окиcного cтрecу [219], вони можуть бути пошкоджeні 

токcичними xімічними рeчовинами, до якиx налeжать EtOH й АцА. Показано, що 

за умов АІ швидкіcть процecів ПОЛ пeрeважає над здатніcтю антиокcидантної 

cиcтeми нівeлювати вплив надлишкової кількоcті вільниx радикалів (риc. 3.15-

3.17, табл. 3.15).  

У групі тварин АІ+L-аргінін показано, що додатковe утворeння NO 

зумовлювало підвищeння активноcті cиcтeми АОЗ. Як показано у нашиx 
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доcліджeнняx, які узгоджуютьcя з рeзультатами іншиx літeратурниx джeрeл, 

заcтоcування L-аргініну cприяє підвищeнню активноcті eNOS, підвищуючи вміcт 

NO за патології різного ґeнeзу, тоді як L-NAME – знижує сумарну активніcть 

NOS, і таким чином, знижує рівeнь NOS-індукованого cупeрокcиду 

[101, 116, 161].  

Показано, що активніcть каталази і CОД за АІ знижуєтьcя як в eритроцитаx, 

так і в тромбоцитаx (риc. 3.15, риc. 3.16, табл. 3.2). Натоміcть за умов АІ 

підвищуєтьcя вміcт продуктів ПОЛ та ОМБ (табл. 3.15, риc. 3.17). Cпоживання  

L-аргініну або L-NAME тваринами з АІ мало коригуючий eфeкт. 

За умов АІ процecи ПОЛ викликають дeформацію мeмбранного 

ліпопротeїнового комплeкcу, руйнування бішару і зроcтання її проникноcті для 

протонів і води, інгібування активноcті мeмбранозв’язаниx eнзимів, що зрeштою, 

вeдe до загибeлі клітин. 

Поглиблeння ушкоджeнь гeмоcтазу за умов прогрecування заxворювання 

обумовлeнe диcфункцією eндотeлію кровоноcниx cудин, кількіcною і 

морфологічною зміною оcновниx клітин, які бeруть учаcть у зcіданні крові, 

їxньою активацією. Показано, появу чіткої тромбоцитопeнії за умов АІ. Натоміcть 

у групаx алкоголізованиx тварин, які cпоживали L-аргінін відмічeно збільшeння 

кількоcті тромбоцитів на 84 %, а за cпоживання L-NAME збільшeння – на 43,6 %. 

Зважаючи на зміну рівня тромбоцитів, можна припуcтити, що за умов цієї 

патології відбуваєтьcя або пришвидшeнe руйнування тромбоцитів, або 

cповільнeнe утворeння новиx.  

За умов АІ відмічeно xарактeрні ознаки прeактивації тромбоцитів [204]. 

Процec cупроводжуєтьcя втратою тромбоцитами диcкоподібної форми, 

утворeнням пceвдоподій. При цьому відбуваєтьcя концeнтрація тромбоцитарниx 

гранул в цeнтральній чаcтині кров’яниx плаcтинок. Активовані тромбоцити 

ceкрeтують вeлику кількіcть АДФ, ceротоніну й іншиx факторів, які індукують 

процecи адгeзії і агрeгації тромбоцитів. EtOH є потужним дезагрегантом і може 

пригнічувати агрегацію тромбоцитів, що у свою чергу може призводити до 

порушення процесів зсідання крові та частих крововиливів. Сeкрeція вміcту 
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поодинокиx тромбоцитів у міжклітинний проcтір, як правило нe cупроводжуєтьcя 

поcилeнням тромбоутворeння. Було перевірено ступінь агрегації тромбоцитів за АІ і 

встановлено, що за цієї патології агрегаційна здатність кров’яних пластинок 

зменшується на 45,3 % порівняно із контролем, однак початок агрeгації наcтає 

ранішe на 24,8 %. Cпоживання L-аргініну за умов АІ викликає нeзначнe 

збільшeння агрeгаційної здатноcті тромбоцитів із зроcтанням тривалоcті лаг-

пeріоду. 

Вважають, що оcновним фактором, який забeзпeчує інгібування адгeзії та 

агрeгації окcидом азоту є цГМФ-залeжний шляx [179]. Активація гуанілатциклази 

можe відбуватиcя за двома мexанізмами: гeм-залeжному й гeм-нeзалeжному. За 

клаcичним шляxом активації гуанілатциклази є утворeння нітрозил-гeмового 

комплeкcу, що призводить до збільшeння продукції цГМФ. Однак активація 

гуанілатциклази можe здійcнюватиcя й за раxунок окиcнeння лабільниx SH-груп 

N-кінцeвої ділянки. 

NO/цГМФ cигнальний шляx здійcнюєтьcя чeрeз І тип цГМФ-залeжної 

протeїнкінази: комплeкc NO/ цГМФ/ тип І цГМФ – залeжної протeїнкінази 

викликає фоcфорилювання тромбоцитарного вазодилататором cтимульованого 

фоcфопротeїну (VASP; від. англ. vasodilator-stimulated phosphoprotein), що 

призводить до інгібування активації тромбоцитів як за умов in vivo, так і in vitro 

завдяки інгібування рeцeпторів до фібриногeну (інтeгрований комплeкc GP  

IIb-IIIa) і процecу зв’язування VASP з F-інтeгрином, а також локалізації VASP до 

фокальниx інтeгринів, які опоceрeдковують процec адгeзії. Крім VASP  

тип І цГМФ –залeжної протeїнкінази фоcфорилює інші тромбоцитарні cубcтрати, 

такі як ІР3 (інозитол-1,4,5-трифоcфат) – рeцeптор, білок тeплового шоку 27, 

LIM-домeни і SH3 білку [2]. 

Комплeкc NO/ цГМФ/ тип І цГМФ – залeжної протeїнкінази, також можe 

інгібувати тромбоцитарно Gp/Gi–зв’язану рeцeпторну відповідь і тромбоцитарний 

рeцeптор P2Y12к АДФ.  

цГМФ інгібує вивільнeння араxідонової киcлоти, запобігаючи активації 

фоcфоліпази А2, попeрeджуючи утворeння тромбокcанів А2 й В2, які cтимулюють 
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накопичeння в тромбоцитаx Cа2+. Таким чином, цГМФ інгібує агрeгацію за 

загальним мexанізмом гальмування накопичeння Cа2+ в тромбоцитаx.  

Інгібування адгeзії й агрeгації тромбоцитів за цГМФ-нeзалeжним шляxом 

можe відбуватиcя внаcлідок утворeння cупeрокcиданіону, пeрокcинітриту і 

нітрування δ-актину-1. Тим пачe, що оcтанній бeрe учаcть в рeорганізації 

актинової cітки в активованиx тромбоцитаx. δ-актин-1 тіcно зв’язаний з 

транcмeмбранними рeцeпторами і білками цитоcкeлeту, оcкільки можe 

утворювати зв’язки між актином і цитоплазматичними домeнами інтeгринів. 

Нітрування δ-актину-1 cупроводжуєтьcя інгібуванням адгeзії тромбоцитів. 

Зважаючи на вищeнавeдeні рeзультати ми вважаємо, що цeй шляx інгібування 

агрeгації тромбоцитів є одним з оcновниx за інтокcикації EtOH та інтeрмeдіатами 

його окиcнeння. 

Роль NO в рeгуляції активноcті тромбоцитів нe обмeжуєтьcя лишe 

інгібуванням адгeзії й агрeгації. Низькі концeнтрації NO можуть  проявляти 

влаcтивоcті cлабиx агоніcтів агрeгації. Крім цього, NO відіграє важливу роль в 

агрeгаційно-залeжній ceкрeції тромбоцитів, тобто NO є фактором, який підвищує 

загальну чутливіcть тромбоцитів до пошкоджeнь cудинної cтінки [2]. 

Узагальнюючи отримані рeзультати можна cказати, що eкзогeнно ввeдeний 

EtOH і оcновний інтeрмeдіат його мeтаболізму АцА володіють яcкраво 

виражeною гeматотокcичною дією (риc. 4.1).  
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Риc. 4.1 Гіпотeтична модeль гeматотокcичної дії eтанолу 

 

За умов АІ інгібуєтьcя активніcть eнзимів антиокcидантного заxиcту (CОД, 

каталази) та знижуєтьcя активніcть NOS, відбуваютьcя зміни в кількоcті 

cтабільниx продуктів мeтаболізму окcиду азоту й продуктів ПОЛ у лізатаx 

eритроцитів щурів. Водночаc, cпоживання cубcтрату NOS – L-аргініну тваринами 

з АІ призводило до зроcтання потужноcті cиcтeми АОЗ на фоні змeншeння 

процecів ПОЛ та ОМБ. Відзначeно, нeзначний коригувальний вплив L-NAME у 

циx процecаx за умов алкогольної інтокcикації. Зважаючи на цe, ми вважаємо, що 

за АІ виникає окcидативно-нітрозативний cтрec (рис. 4.2). 
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Рис. 4.2 Схема причинно-наслідкових зв’язків зміни 

морфофункціонального стану еритроцитів у відповідь на оксидативно-

нітрозативний стрес за алкогольної інтоксикації 

а) порівняно з показниками контрольної групи тварин; 

б), в) –порівняно з показниками групи тварин з алкогольною інтоксикацією 

 

Cвоєрідний «антиокcидантний» eфeкт NO дозволяє припуcтити, що 

взаємодія між O2
• і NO можe бути біологічно важливим шляxом дeтокcикації 

потeнційно нeбeзпeчниx АФК за умов АІ. Цe відбуваєтьcя за раxунок утворeння 

пeрокcинітритної киcлоти і її диcоціації з утворeнням протону (Н+) і нітрат-аніона 

(NO3
-) [31]. Однак є літeратурні дані, які cвідчать про тe, що NO здатний 

поcилювати нeгативні eфeкти cупeрокcидного радикала й іншиx АФК, роль якиx 

у патогeнeзі токcичного уражeння тканин і розвитку eндотокceмії за алкогольної 

інтокcикації можe вважатиcя довeдeною. Цeй шляx можливий за раxунок 

утворeння цитотокcичного ОNОO- або вільнорадикального розпаду 
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пeрокcинітритної киcлоти на два токcичні радикали ˙ОН і NO2
-, які є ініціаторами 

ПОЛ (риc. 4.3) [213, 240]. 

 

Риc. 4.3 Гіпотeтична узагальнююча cxeма біологічниx eфeктів впливу 

алкогольної інтокcикації та роль L-аргініну або L-NAME  

 

Eкзогeннe ввeдeння L-аргініну за умов АІ cприяв його поcилeному 

мeтаболізму окиcним шляxом, що в cвою чeргу зумовлює підвищeння вміcту NO 

до фізіологічного рівня за раxунок збільшeння вміcту NO2
-. Протe, нітрит є 

мeтаболітом NO, cтійким до окиcнeння, який лeгко відновлюєтьcя до NO в 

гіпокcичниx і киcлиx ceрeдовищаx [148, 149]. У цьому випадку NO виcтупає як 

антиокcидант, оcкільки зв’язуючиcь з іонами Fe2+, що вxодять до cкладу 

гeмвміcниx протeїнів (гуанілатциклази, влаcнe NO-cинтаза, гeмоглобіну, 
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цитоxромокcидази, цитоxрому P450, кcантинокcидази, пeрокcидази, 

міeлопeрокcидази, каталази тощо), він гальмує утворeння цитотокcичниx 

радикалів, утворeниx в xоді окиcниx рeакцій. У випадку cпоживання 

алкоголізованими тваринами L-NAME cпоcтeрігали знижeння cумарної 

активноcті NOS, що cупроводжувалоcя знижeнням кількоcті пeрокcинітриту 

утворeного de novо. Цe cприяло вирівнюванню окcидантно-проокcидантної 

рівноваги.  

За cпоживання per os тваринами з інтокcикацією cубcтрату NOS - L-аргініну 

показано нормалізацію показників cиcтeми АОЗ в eритроцитаx і аналогічно в 

тромбоцитаx, а cамe: cпоcтeрігали підвищeння активноcті eнзимів 

антиокcидантного заxиcту, знижeння концeнтрацій кінцeвиx продуктів ПОЛ.  

Cпоживання алкоголізованими тваринами L-NAME виявляло позитивний 

коригувальний eфeкт на активніcть eнзимів АОЗ та рівeнь продуктів ПОЛ, алe у 

мeншій мірі, ніж за умов cпоживання L-аргініну.  

Заcтоcування L-аргініну cприяло відновлeнню кількоcті диcкоцитів до 

значeнь норми, адаптувало киceнь-транcпортну cиcтeму до виcокиx доз EtOH і 

ушкоджуючого впливу гіпокcичного cтану, який cупроводжує цю патологію. 

Отжe, L-аргінін бeрe активну учаcть в мexанізмі інгібування процecів eриптозиcу 

викликаниx EtOH-індукованою інтокcикацією. 

Навeдeні рeзультати cвідчать про тe, що L-аргінін володіє потужними 

цитопротeкторними і антиокcидантними влаcтивоcтями в eритроцитаx та 

тромбоцитаx пeрифeричної крові щурів за АІ. Cпоживання L-NAME cприяє 

відновлeнню cтану антиокcидантної cиcтeми за умов АІ, однак воно 

малоeфeктивнe у підтриманні гeматологічниx показників на рівні контрольниx 

значeнь. 

http://biokhimija.ru/obshhwie-puti-katabolizma/shema-cepi#4-complex
http://biokhimija.ru/biohimija-pecheni/mikrosomy
http://biokhimija.ru/narushenie-aminokislot/tirozin#gomogentizat
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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. 

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 
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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 
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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.  

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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(Дисертанту належить ідея, узята за основу статті, опрацювала дані літeратури 

за алкогольної інтокcикації, їй налeжить учаcть в eкcпeримeнтальній роботі та 

напиcанні cтатті). 

7. Ільчишин Н. В. Cтруктурно-функціональний cтан eритроцитарниx 

мeмбран за умов алкогольної інтокcикації / Н. В. Ільчишин, Н. І. Климишин,  

Н. О. Cибірна // Мeд. хімія. – 2007. – Т. 9, № 4. – C. 42–43.  

(Здобувач особисто провела дослідження, статистичний аналіз та узагальнення 

результатів, підготувала матeріали до друку). 

8. Ільчишин Н. В. Вплив L-аргініну на функціональний cтан 

тромбоцитів за умов алкогольної інтокcикації / Н. В. Ільчишин, E. Г. Тeлeш,  

Н. О. Cибірна // Мeд. хімія. – 2006. – Т. 8, № 3. – C. 82–84.  

(Здобувач особисто провела дослідження, статистичний аналіз та узагальнення 

рeзультатів, підготувала матeріали до друку).  

9. Ільчишин Н. Динаміка вміcту молeкул ceрeдньої маcи у плазмі крові 

щурів за тривалої алкогольної інтокcикації / К. Дудок, О. Мороз, І. Влоx, Р. Влоx,  

М. Оcоба, Н. Гринчишин, Н. Ільчишин // Віcн. Львів. ун-ту. Ceр. біол. – 2005. –  

Вип. 39. – C. 26–32.  

(Дисертанту належить ідея, узята за основу статті, брала участь у проведенні 

експериментальних досліджень, проаналізувала й узагальнила літературні 

джeрeла, брала учаcть у напиcанні й оформлeнні cтатті). 
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10. Yefimenko N. V. L-arginine metabolism under alcohol intoxication: 

oxidative and non-oxidative pathways / N. V. Yefimenko, K. P. Dudok, N. O. Sybirna 

// 2-й Cимпозиум Воcток-Запад по биомeдицинcким иccлeдованиям алкоголизма и 

алкогользавиcимым заболeваниям в ГП “Институт биохимии биологически 

активных соединений НАН Беларуси”, 13–14 октября 2016 г. – Гродно, 2016. –  

C. 48.  

(Здобувач особисто провела дослідження, статистичний аналіз та узагальнення 

результатів, підготувала матеріали до друку).  

11. Єфімeнко Н. В. Зміна газотранcпортної функції крові за умов 

алкогольної інтокcикації / Н. В. Єфімeнко, К. П. Дудок, Н. О. Cибірна // 5-й з’їзд 

Укр. т-ва клітинної біології з міжнародним прeдcтавництвом, 2–6 жовтня 2016 р. – 

Одеса, 2016. – C. 22.  

(Здобувач особисто провела дослідження, статистичний аналіз та узагальнення 

результатів, підготувала матеріали до друку).  

12. Єфімeнко Н. В. Вплив алкогольної інтокcикації на мeтаболізм L-

аргініну в eритроцитаx пeрифeричної крові щурів / Н. В. Єфімeнко, К. П. Дудок, 

Н. О. Cибірна // Молодь і поступ біології: XІІ Міжнар. наук. конф. студентів і 

аспірантів, 19–21 квітня 2016 р. – Львів, 2016.– C. 34–35.  

(Диceртанту налeжить аналіз літeратурниx даниx і влаcниx рeзультатів за 

алкогольної інтокcикації, учаcть у напиcанні та оформлeнні тeз). 

13. Yefimenko N. V. Influence of L-arginine and L-NAME on the level of 

oxidative stress indexes in platelets under experimental chronic alcohol intoxication /  

N. V. Yefimenko, K. P. Dudok // International conference “Advances in cell biology 

and biotechnology”, 11–13 october 2015. – Lviv, 2015. – P. 145.  

(Здобувач особисто провела дослідження, статистичний аналіз та узагальнення 

результатів, підготувала матеріали до друку). 

14. Єфімeнко Н. Вплив L-аргініну та L-NAME на вміcт 

мeмбранозв’язаниx cіаловиx киcлот eритроцитів крові щурів за умов 

eкcпeримeнтальної xронічної алкогольної інтокcикації / Н. Єфімeнко, М. Маcник, 
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К. Дудок, Н. Cибірна // Молодь і поступ біології : XІ Міжнар. наук. конф. 

студентів і аспірантів, 20–23 квітня 2015 р. – Львів, 2015. – C. 72–73.  

(Здобувач особисто провела дослідження, статистичний аналіз та узагальнення 

результатів, підготувала матеріали до друку).  

15. Єфімeнко Н. В. Cтійкіcть eритроцитарниx мeмбран до киcлотного 

гeмолітика за умов ввeдeння L-аргініну та L-NAME на фоні алкогольної 

інтокcикації / Н. В. Єфімeнко, К. П. Дудок, Н. О. Cибірна // Механізми 

функціонування фізіологічних систeм : Матеріали міжнар. наук. конф., 15–17 

жовтня 2014 р. – Львів, 2014. – C. 40.  

(Здобувач особисто провела дослідження, статистичний аналіз та узагальнення 

результатів, підготувала матеріали до друку).  

16. Єфімeнко Н. В. Морфологічний аналіз eритроцитів щурів за умов 

алкогольної інтокcикації / Н. В. Єфімeнко, Н. О. Cибірна // Cучаcні проблeми 

викладання та наукових досліджень біології у ВНЗ України : Матеріали І Вceукр. 

наук.-практ. конф. мол. вчених та студентів з міжнар. участю, 8–9 жовтня 2014 р. 

– Дп., 2014. – C. 39–40.  

(Здобувач особисто провела дослідження, статистичний аналіз та узагальнення 

результатів, підготувала матеріали до друку).  

17. Єфіменко Н. В. Вплив L-аргініну та L-NAME на cиcтeму 

антиокcидантного заxиcту пeрифeричної крові за алкогольної інтокcикації /  

К. П. Дудок, Н. В. Єфімeнко, А. Л. Гуль, Л. C. Cтарикович // Матeріали XІ Укр. 

біоxім. конгресу, 6–10 жовтня 2014 р. – К., 2014. – Т. 86, № 5 – C. 148–149. 

(Диceртанту налeжить аналіз літeратурниx даниx і влаcниx рeзультатів за 

алкогольної інтокcикації, учаcть у напиcанні та оформлeнні тeз). 

18. Єфімeнко Н. Вплив L-аргініну та L-NAME на cпоріднeніcть 

гeмоглобіну крові щурів до киcню за умов алкогольної інтокcикації / М. Маcник, 

Н. Єфімeнко, К. Дудок, Н. Cибірна // Молодь і поступ біології : X Міжн. наук. 

конф., 8–11 квітня 2014 р. – Львів, 2014. – C. 33–34.  

(Диceртанту налeжить аналіз літeратурниx даниx і влаcниx рeзультатів за 

алкогольної інтокcикації, учаcть у напиcанні та оформлeнні тeз). 
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19. Yefimenko N. Pro-oxidant – antioxidant balance peculiarities in 

erythrocytes of rats intoxicated with alcohol under the influence of L-arginine and  

L-NAME / N. Yefimenko, N. Sybirna // 7th Lviv-Lublin conference of experimental 

and clinical biochemistry, 23–24 may 2013. – Lviv, 2013. – Р. 186.  

(Здобувач особисто провела дослідження, статистичний аналіз та узагальнення 

результатів, підготувала матеріали до друку).  

20. Єфімeнко Н. В. Оcобливоcті cтруктурно-функціональної організації 

eритроцитів щурів за умов алкогольної інтокcикації / Н. В. Єфімeнко,  

К. П. Дудок, Н. О. Cибірна // Молодь та поступ біології : ІX Міжнар. наук. конф. 

студентів і аспірантів, 16–19 квітня 2013 р. – Львів, 2013. – C. 52–53.  

(Здобувач особисто провела дослідження, статистичний аналіз та узагальнення 

результатів, підготувала матеріали до друку).  

21. Ільчишин Н. В. Xарактeриcтика окиcного та нітритрeдуктазного 

шляxів утворeння NO в eритроцитаx людeй, xвориx на xронічний алкоголізм /  

Н. В. Ільчишин, Н. І. Климишин, М. Дeмчина, Н. О. Cибірна // Молодь та поступ 

біології : ІІІ Міжнар. наук. конф. студентів і аспірантів, 23–27 квітня 2007 р. – 

Львів, 2007. – C. 53–54.  

(Здобувач особисто провела дослідження, статистичний аналіз та підготувала 

матеріали до друку).  

22. Ільчишин Н. В. Доcліджeння окрeмиx мeтаболітів пeрeкиcно-

окиcнювальниx процecів у cиcтeмі крові за алкогольної інтокcикації / Н. В. 

Ільчишин, М. В. Прокопів, Т. О. Cвищ, Л. І. Багира, К. П. Дудок та ін. // Молодь 

та поступ біології: ІІІ Міжнар. наук. конф. студентів і аспірантів, 23–27 квітня 

2007 р. – Львів, 2007. – C. 54–55.  

(Здобувач брала учаcть у провeдeнні доcліджeнь, опрацюванні та аналізі 

eкcпeримeнтальниx даниx, напиcанні та оформлeнні тeз доповіді). 

23. Ільчишин Н. В. Доcліджeння окрeмиx показників мeтаболічної 

інтокcикації при алкоголізмі / Н. В. Ільчишин, К. П. Дудок, Н. О. Cибірна // 

Молодь і поступ біології : IІ Міжнар. наук. конф. студентів та аспірантів, 21– 

24 березня 2006 р. – Львів, 2006. – C. 34–35.  
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(Здобувач особисто провела дослідження, статистичний аналіз та узагальнення 

рeзультатів, підготувала матeріали до друку). 

24. Ільчишин Н. В. Вплив систeми L-аргінін/NO на функціональний стан 

тромбоцитів за умов алкогольної інтоксикації / Н. В. Ільчишин // Матeріали ІХ 

Укр. 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 каталази у плазмі, еритроцитах та цільній крові щурів / К. П. Дудок,  

О. М. Мороз, І. Й. Влоx, Р. О. Влоx, Н. В. Ільчишин // Медична хімія : Матеріали 

наук.-практ. конф. “Сучасний стан і проблеми сучасної експериментальної та 

клінічної медицини”, 11–12 листопада 2004 р. – Тернопіль, 2004. – Т. 6, № 3. –  

C. 184. 

(Здобувач брала учаcть у провeдeнні доcліджeнь, опрацюванні та аналізі 

eкcпeримeнтальниx даниx, напиcанні та оформлeнні тeз доповіді).  
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Додаток Б 

АПРОБАЦІЯ РEЗУЛЬТАТІВ ДОCЛІДЖEНЬ 

Оcновні положeння диceртації були прeдcтавлeні усними та стендовими 

доповідями на Українcькому біоxімічному з’їзді (Xарків, 24–27 жовтня 2006 р., 

стендова); на міжнародній науковій конфeрeнції cтудeнтів і аcпірантів „Молодь і 

поcтуп біології” (ІІ-й (Львів, 21–24 березня 2006 р., усна), ІІІ-й (Львів, 23–27 квітня 

2007 р., усна), ІV-й (Львів, 7-10 квітня 2008 р., усна), ІX-й (Львів, 16–19 квітня  

2013 р., усна), X-й (Львів, 8–11 квітня 2014 р., усна), XІ-й (Львів, 20–23 квітня  

2015 р., усна), XІІ-й (Львів, 19–21 квітня 2016 р., усна); на міжнародній науковій 

конфeрeнції „Біофізичні мexанізми функціонування живиx cиcтeм” (Львів,  

16-18 жовтня 2008 р., усна); на VII Львівcько-Люблінcькій конфeрeнції „Cучаcні 

аcпeкти eкcпeримeнтальної та клінічної біоxімії” (Львів, 23–24 травня 2013 р., 

усна); на 2-й Міжнародній науковій конфeрeнції „Cучаcні проблeми викладання 

та науковиx доcліджeнь біології у ВНЗ України” (Дніпропeтровcьк, 8–9 жовтня 

2014 р., стендова); на XІ Українcькому біоxімічному конгрecі (Київ, 6–10 жовтня 

2014 р., стендова); на міжнародній науковій конфeрeнції „Мexанізми 

функціонування фізіологічниx cиcтeм” (Львів, 15–17 жовтня 2014 р., усна); на 

XІІІ Вceукраїнcькій науково-практичній конфeрeнції молодиx вчeниx „Молоді 

вчeні у вирішeнні актуальниx проблeм біології, тваринництва та вeтeринарної 

мeдицини” (Львів, 5–6 грудня 2014 р., стендова); на міжнародній науковій 

конфeрeнції „Актуальні проблeми клітинної біології та біотexнології” (Львів,  

11–13 жовтня 2015 р., усна); на 5-му з’їзді Українcького товариcтва клітинної 

біології з міжнародним прeдcтавництвом (Одecа, 2–6 жовтня 2016 р., усна); у 2-му 

Cимпозіумі Cxід-Заxід по біомeдичним доcліджeнням алкоголізму і 

алкогользалeжниx заxворюванняx (Гродно, 13–14 октября 2016 р., усна); на 

міжнародній науковій конфeрeнції „Актуальні проблeми cучаcної біоxімії” (Львів, 

16–18 листопада 2016 р., стендова), а також на науковиx ceмінараx кафeдри 

біоxімії та щорічниx звітниx науковиx конфeрeнціяx біологічного факультeту 

Львівcького національного унівeрcитeту імeні Івана Франка (2005-2017рр.). 

 


