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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Актуальнсть теми. Одним з актуальних напрямків фізіологічних і 

споріднених біомедичних досліджень є з’ясування механізмів, які регулюють 

функціонування клітини як у практично здорових осіб, так і при 

патологічних станах (Nomelini R., 2008; Kurman R.J., 2009; Siddique Y.H., 

2012). Однак, граничні межі більшості фізіологічних процесів у практично 

здорових осіб досить широкі і умовно можуть відповідати як фізіологічній 

нормі (ФН), так і донозологічному стану (ДС) (Гжегоцький М.Р. та ін., 2008; 

Baevskii R.M., 2009; Slivkina N., 2015). На даний час, чіткі критерії між цими 

станами не встановлені, що утруднює їх використання в медико-біологічних 

дослідженнях і в клініці. 

Для виявлення найбільш ранніх доклінічних стадій розвитку 

патологічних процесів йде пошук нових маркерів. В цьому аспекті, роль 

Нітроген (II) оксиду (NO), як універсального клітинного та тканинного 

метаболіту в регуляції клітинних функцій і паракринного регулятора 

міжклітинних і міжсистемних взаємодій, не викликає сумніву (Сагач В.Ф. та 

ін., 2005; Скляров О.Я. та ін., 2009; Calcerrada P., 2011). Синтез NO 

здійснюється за участю NO-синтази з L-аргініну (Chatterjee S., 2006; Wu G., 

2009; Luiking Y.C., 2010). L-аргінін також метаболізується за участю 

аргінази. Водночас відомо, що, залежно від концентрації, метаболіти циклу 

NO можуть виявляти як про-, так і антипроліферативний ефект, порушувати 

вільнорадикальний  гомеостаз (Nomelini R., 2008; Forstermann U., 2010; Seluja 

R., 2011). З іншого боку, показано, що градієнт концентрації Na+ по обидва 

боки плазматичної мембрани є інтегральним показником життєдіяльності 

клітини (Yu S.P., 2003; Geering K., 2008; Babsky А. et al., 2009). Контроль 

[Na+]і забезпечується суперпозицією функціонування систем пасивного та 

активного транспорту цього йону, зокрема Na+,К+-АТФазою (Костерін, 2006, 

Pirkmajer S., 2016). Порушення натрій/калієвого гомеостазу, призводить до 

розвитку клітинних патологій, зокрема, посиленої проліферації клітин  

(Kапля A.A., 2010; Rajasekaran S.A. et al., 2010). До критеріїв змін 

функціонального стану практично здорових осіб можуть бути віднесені 

також активності ензимів антиоксидантного захисту (Beltran B. еt al., 2009).  

Рак яєчника (РЯ) відноситься до тяжкої патології жіночої 

репродуктивної системи, яка широко вивчається з метою  удосконалення 

методів діагностики та виявлення пухлинного процесу на ранніх стадіях (Cui 

J. et al., 2011; Антонеева И.И. и др., 2012). Ймовірно, порушенню 

проліферативних процесів і розвитку РЯ  передує ДС, який є клінічно 

безсимптомним (Pietrangelo A., 2014). З метою донозологічної діагностики, 

найбільш адекватною моделлю можуть слугувати  лімфоцити периферичної 

крові, які здатні об’єктивно відображати зміни генетичного та метаболічного 

гомеостазу організму (Комісаренко С.В., 2002; Bogdan C., 2011). 

Таким чином, незважаючи на значну кількість досліджень, 

присвячених донозологічним станам,  віковим аспектам тощо, роль вказаних 

регуляторних систем у цих процесах залишаються остаточно не з’ясованими. 



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

Дисертаційна робота є фрагментом планових науково-дослідних тем 

Львівського національного медичного університету ім. Данила Галицького 

«Дослідження функціонально-метаболічних резервів стрес-лімітуючих 

систем організму за екстремальних умов з метою виявлення ефективних 

способів їх корекції», державний реєстраційний № 0111U000121 (2011-

2015 рр.) та «Дослідження ролі системних і паракринних регуляторних 

механізмів у забезпеченні гомеостатування функціонально-метаболічних 

параметрів організму за умов адаптації до дії екстремальних чинників різної 

природи», державний реєстраційний № 0116U004510 (2016-2020 рр.), що 

виконувались спільно кафедрами нормальної фізіології та медичної біології, 

паразитології та генетики. Автор є співвиконавцем згаданої теми, ним 

особисто проведені лабораторні дослідження, представлені у дисертаційній 

роботі. Тема дисертації затверджена вченою радою медичного факультету 

№ 2 (протокол № 6 від 20.03.2013 р.) та уточнена цією ж вченою радою 

(протокол № 6 від 16.03.2016 р.). 

Мета роботи. З’ясування особливостей функціонування аргіназо-NO-

синтазної, Na+-залежної АТФ-гідролазної та антиоксидантної систем в 

лімфоцитах периферичної крові практично здорових жінок різних вікових 

груп і за умов активації проліферативних процесів в яєчнику. 

          Для досягнення зазначеної мети у роботі сформульовано наступні 

завдання: 

         1. З’ясувати вікові особливості концентрації антигену СА-125 в 

сироватці крові у практично здорових жінок різних вікових груп і жінок з 

неопластичними змінами в яєчнику. 

         2. Дослідити стан пероксидації ліпідів та активність ензимів 

антиоксидантного захисту в лімфоцитах крові практично здорових жінок 

різних вікових груп і жінок, хворих на рак яєчника. 

         3. Виявити  вікові особливості функціонування аргінази в лімфоцитах 

периферичної крові за фізіологічного стану організму та при розвитку раку 

яєчника. 

         4. Виявити вікові особливості функціонування конститутивної та 

індуцибельної ізоформ NO-синтаз у лімфоцитах периферичної крові за 

фізіологічного стану організму та при розвитку раку яєчника. 

         5. Дослідити вікові особливості функціонування Na+,K+-активованої, 

Mg-залежної  АТФ-гідролазної та Н+-АТФазної систем лімфоцитів крові за  

фізіологічного стану організму та при розвитку раку яєчника. 

Об’єкт дослідження: паракринні регуляторні механізми 

функціонування лімфоцитів периферичної крові у практично здорових жінок 

різних вікових груп і жінок з неопластичними змінами яєчника за участі  

аргіназо-NО-синтазної, Na+-АТФ-залежної гідролазної та антиоксидантної 

систем.  

Предмет дослідження: активності аргінази, cNО-синтази, іNО-синтази,   

Na+,K+- та Н+-АТФази, активності ензимів системи глутатіону, пероксидація 



ліпідів лімфоцитів периферичної крові та концентрація антигену СА-125 

сироватки крові практично здорових жінок і жінок з неопластичними 

змінами яєчника. 

Методи дослідження: з метою вивчення регуляторних систем 

лімфоцитів крові різних груп жінок використовувались методи  фізіологічні, 

біохімічні, лабораторної діагностики та статистичного аналізу. 

Наукова новизна одержаних результатів. Вперше проведено 

комплексне дослідження ензиматичних активностей аргінази, NО-синтаз,  

Na+,K+-АТФази, ензимів системи глутатіону лімфоцитів периферичної крові 

здорових осіб за умов фізіологічного та донозологічного станів і хворих на 

рак яєчника. 

Показано, що у клінічно (практично) здорових жінок з віком зростає 

концентрація агнитигену СА-125. На основі змін концентрації даного 

антигену клінічно здорових жінок можна поділити на дві групи –  

фізіологічної норми та донозологічного стану. Виявлені зміни активностей 

ензимів системи глутатіону та стану пероксидації ліпідів в лімфоцитах при 

розвитку раку яєчника. Однак, достовірної різниці в активностях цих ензимів 

між двома групами практично здорових жінок різного віку не виявлено. 

Показано достовірне зростання активності аргінази лімфоцитів у  

віковій групі жінок 41-60 років порівняно з  віковою групою 20-40 років. 

Разом з тим, достовірної різниці в активностях сNOS та iNOS в обох  вікових 

групах не виявлено. З’ясовано, що під час розвитку злоякісної трансформації 

яєчника в лімфоцитах крові відбувається зростання активності аргінази, 

зниження активності cNOS та багатократне зростання активності іNOS. За 

умов розвитку онкопатології порушується співвідношення NO-синтазного та 

аргіназного метаболізму L-аргініну, що супроводжується гіперпродукцією 

NO. Виявлені зміни ензиматичних активностей Na+,К+-АТФ-залежної  

транспортувальних систем лімфоцитів крові пацієнтів з неопластичними 

змінами яєчника відносно фізіологічного та донозологічного станів. Вивчено 

кінетичні властивості Na+,K+-АТФази  лімфоцитів крові за умов фізіологічної 

норми, донозологічного стану та при розвитку раку яєчника. Вперше 

встановлено механізми дисфункції досліджуваної АТФазної системи 

лімфоцитів крові пацієнтів хворих на рак яєчника, які полягають у зниженні 

спорідненості Na+,K+-АТФази до АТФ і збільшенні спорідненості до Na+.  

Результати проведених досліджень розкривають раніше невідомі 

фізіологічні, біохімічні та патофізіологічні механізми змін у лімфоцитах за 

фізіологічної норми, донозологічного стану та при розвитку неопластичних 

змін яєчника і доповнюють відомості про регуляцію функціонування клітин. 

Практичне значення отриманих результатів. Отримані дані можуть 

обгрунтовувати розробку нових додаткових методів і підходів для з’ясування 

донозологічних станів організму та ранніх механізмів розвитку неопластичних 

змін в тканинах. Рівень активності аргінази, індуцибельної ізоформи NO-

синтази, концентрації NO та антигена СА-125, поряд з іншими параметрами, 

можуть свідчити про функціональний стан клітини та бути прогностичними 



показниками для діагностування та оцінки ефективності онкотерапії. 

Результати дисертаційної роботи  впроваджені в науковий і навчальний 

процес кафедри біохімії Львівського національного медичного університету 

ім. Данила Галицького, кафедри медичної біології та генетики ВДНЗ 

«Буковинський державний медичний університет», кафедри клініко-

лабораторної діагностики ДВНЗ «Тернопільський державний медичний 

університет ім. І.Я. Горбачевського», в наукову роботу ДУ «Інститут 

спадкової патології НАМН України», відділу імунофізіології Інституту 

фізіології ім. О.О. Богомольця НАН України, лабораторії медичної біохімії 

Інституту біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України, в лікувально-

діагностичну роботу Львівського державного обласного регіонального 

онкологічного лікувально-діагностичного центру. 

Особистий внесок здобувача. Дисертантом особисто виконані патентні 

дослідження та аналіз науково-медичної інформації за темою дисертаційної 

роботи. Самостійно проведено виконання лабораторних досліджень, 

статистичну обробку даних. Дисертант, разом зі співавторами, проводив 

оцінку та узагальнення отриманих даних, написання та підготовку праць до 

друку. Планування досліджень, аналіз даних, їх інтерпретація та зіставлення 

з літературними даними, формулювання висновків здійснено за участю 

наукових керівників. Дисертантом особисто  розроблено дизайн рукопису 

дисертаційної роботи.  

Апробація результатів дисертації. Дисертаційну роботу апробовано на 

спільному засіданні кафедр нормальної фізіології, медичної біології та 

біохімії Львівського національного медичного університету імені Данила 

Галицького (протокол № 11 від  22 квітня 2016 р.). Результати досліджень та 

основні положення дисертації були представлені на наукових семінарах 

кафедри  медичної біології (Львів, 2012-2016), Всеукраїнській науково-

практичній конференції молодих учених “Медична наука в практику охорони 

здоров’я” (Полтава, 2012),  ХVІ Міжнародному медичному конгресі молодих 

вчених (Тернопіль, 2012),  XIV і ХVІІІ Конгресах світової федерації 

українських лікарських товариств (Донецьк, 2012; Берлін-Київ, 2016), VI і 

VІІ Національних конгресах  патофізіологів України з міжнародною участю 

(Ялта, 2012; Харків, 2016),  V, VІ, VІІ і ІХ Науково-практичних конференціях 

“Актуальні питання патології за умов дії надзвичайних факторів на організм” 

(Тернопіль, 2012, 2013, 2014, 2016),  Всеукраїнській науковій конференції 

«Биологически активные вещества и материалы: фундаментальные и 

прикладные вопросы получения и применения» (Крым, Новый Свет, 2013), 

Науково-практичній конференції з міжнародною участю «Актуальні питання 

біології, екології, медицини та фармакології» (Дніпропетровськ, 2013), 

7th Lviv-Lublin Conference of Experimental and Clinical Biochemistry (Lviv, 

2013), Міжнародній науково-практичній конференції «Фармацевтичні та 

медичні науки: актуальні питання» (Дніпропетровськ, 2014), Міжнародній 

науковій конференції «Механізми функціонування фізіологічних систем» 



(Львів, 2014), ХІІ Біохімічному конгресі (Київ, 2014), ХІХ З’їзді Українського 

фізіологічного товариства з міжнародною участю (Львів, 2015). 

Публікації. За темою дисертації опубліковано 27 робіт, з яких 

8 статей – у наукових фахових виданнях, рекомендованих МОН України 

(одне з них включено до міжнародних наукометричних баз), 2 статті – в 

іншому виданні, включеному до міжнародної наукометричної бази “Scopus” 

та 17 робіт у матеріалах наукових міжнародних і вітчизняних з’їздів, 

конгресів, конференцій. 

         Структура дисертації. Дисертація викладена на 158 сторінках 

друкованого тексту та включає вступ, огляд  літератури, опис матеріалів і 

методів досліджень, власні дослідження, аналіз та узагальнення одержаних 

результатів, висновки, список використаної літератури, який містить 

283 джерела (89 кирилицею і 194 латиницею). Дисертація ілюстрована 

12 таблицями та 18 рисунками. 

 

ОСНОВНИЙ  ЗМІСТ  РОБОТИ 

      Матеріали і методи досліджень. Дослідження проводили на 

лімфоцитах крові практично здорових жінок і пацієнток з неопластичними 

змінами яєчника.   Загальна кількість практично (клінічно) здорових жінок,  

репрезентативних за віком (середній вік 53,85,4 років) становила  44 особи. 

У свою чергу група практично здорових жінок була умовно розділена на 2 

підгрупи – фізіологічної норми (контроль, ФН) (26 осіб, віком 20-40 років) і 

донозологічного стану (ДС) (18 осіб, віком 41-60 років). Групу жінок з 

неопластичними змінами яєчника (РЯ) склали 80 жінок, віком 24-75 років 

(середній вік 55,45,3 років), які перебували на стаціонарному лікуванні у 

Львівському державному регіональному онкологічному лікувально-

діагностичному центрі  в період 2011-2016 роках і пройшли обстеження. 

У дослідження включали осіб зі встановленим діагнозом раку РЯ  без 

наявності супутніх  захворювань на момент початку дослідження (n = 80). В 

окремих експериментах, дослідну групу було розділено на 4 підгрупи, в 

залежності від стадії розвитку раку РЯ. Відповідні діагнози встановлювались 

на основі широкого комплексу загальноклінічних, лабораторних, 

інструментальних, спеціальних онкологічних методів досліджень. Окрім 

того, для диференціювання практично здорових жінок і діагностування раку 

яєчника визначали рівень пухлинного маркера глікопротеїна СА-125 в 

сироватці крові  (Munstedt K. еt al., 1997). Усі пацієнти хворі на рак яєчника  

й практично здорові особи були детально поінформовані про мету, завдання 

та терміни дослідження і дали письмову інформовану згоду на участь у 

проведенні досліджень на зразках крові. Комісією з питань біоетики 

Львівського національного медичного університету ім. Данила Галицького 

(протокол № 4 від 18 квітня 2016 р.) порушень морально-етичних норм при 

виконанні дисертаційної роботи не виявлено. 

Для виділення лімфоцитів, забір периферичної крові у пацієнтів 

зазначених груп проводили після їхнього обстеження. Моноядерні лімфоцити 



периферичної крові виділяли з гепаринізованої свіжоотриманої крові у 

градієнті густини фікол-тріумбрасту (Boyum A., 1968). Підрахунок кількості 

живих і мертвих клітин проводили після забарвлення трипановим синім в 

камері Горяєва. Цілісність і життєздатність лімфоцитів крові в усіх дослідах 

становила не менше 95 %. Для пермеабілізації мембран лімфоцитів крові та 

розкриття латентних ензиматичних активностей до суспензії клітин додавали 

сапонін (Podkovka N., Vorobets Z., 2002). 

Активність аргінази у лімфоцитах, пермеабілізованих сапоніном, 

визначали за утворенням сечовини, вміст якої вимірювали за допомогою 

діагностичного набору відповідно до інструкції фірми-виробника (Simko, 

Україна). Ензиматичну активність обчислювали і виражали у нмолях 

сечовини/хвмг протеїну (Шугалей В.С. та ін., 1977). Визначення NO-

синтазної ензиматичної активності сапонін-перфорованих лімфоцитів 

проводили у відповідності з методом, описаним Перетятко Ю. та ін. (2009). 

Активність Са2+-незалежної ізоформи (іNOS) оцінювали додаючи в 

інкубаційне середовище селективний інгібітор індуцибельної ізоформи 

аміногуанідин замість СаСl2. Активність Са2+-залежної ізоформи, що 

відповідає конститутивній ізоформі NOS (сNOS), розраховували як різницю 

між загальною активністю NOS і активністю Са2+-незалежної ізоформи NOS. 

Активність NO-синтази виражали в нмолях окисненого NADPH(H+)/хв∙мг 

протеїну. Метод визначення вмісту нітритів (NO2
-) в сироватці крові 

базувався на утворенні забарвленого комплексу в результаті реакції солі 

діазонію, що утворюється при взаємодії NO2
- з сульфаніламідом в кислому 

середовищі і N(нафтил)-етилендіаміном (Кіселик І.О. та ін., 2001). Вміст 

нітрат-аніона (NO3
-) вивчали в сироватці крові після визначення концентрації 

NO2
- (Лаповець Л. та ін., 2004).  

Na+,K+-ATФазну активність лімфоцитів крові пацієнтів з РЯ й осіб 

групи контролю визначали спектрофотометрично, реєструючи процес 

гідролізу АТФ за накопиченням Рі (Капля О.А. та ін., 2006). Обчислювали її 

за різницею між величиною загальної АТФазної і “базальної”  (у 

присутності 1 мМ оуабаїну) Mg2+-АТФазної активності і виражали у 

мкмолях Рі/хв∙мг протеїну. Глутатіонпероксидазну активність лімфоцитів 

визначали за зменшенням вмісту GSH (Моин В.М., 1986), 

глутатіонредуктазну активність – за зменшенням вмісту NADPH (Mannervik 

B., 1991), а глутатіонтрансферазну активність – за зменшенням вмісту GSH 

(Булавин Д.В. и др., 1996). Інтенсивність ПОЛ оцінювали за вмістом одного 

із кінцевих метаболітів – малонового діальдегіду (МДА) 

(Тимирбулатов С.А., 1988). Вміст відновленого глутатіону визначали за 

методом Власова (Власов С.Н. и др., 1990). Вміст протеїну у лімфоцитарній 

суміші визначали за методом Лоурі (Lowry O.H. et al, 1951).  

Варіаційно-статистичне опрацювання даних здійснювали з 

використанням програмного пакета для персональних комп’ютерів Microsoft 

Excel. Визначали такі основні статистичні показники, як середнє арифметичне 

значення (М) i стандартну похибку (m). Достовірність змін встановлювали за t-

http://ubj.biochemistry.org.ua/authors/55


критерієм Стьюдента. Критичні рівні достовірності при перевірці статистичних 

гіпотез у дослідженнях брали рівними 0,95, 0,99 та 0,999. 

Результати експериментальних досліджень  

Характеристика концентрації антигену СА-125 у практично 

здорових жінок і при різних стадіях розвитку злоякісної неопластичної 

трансформації яєчника. З метою діагностики та постопераційного 

лікування РЯ використовують визначення специфічного антигена в сироватці 

крові СА-125 (Markman M. et al., 2004).  

Виходячи з того, що антиген СА-125 виявляється як у здорових, так і 

хворих на РЯ жінок і те, що з віком у жінок ймовірність захворювання на 

РЯ зростає, метою даного етапу роботи було з’ясувати чи змінюється 

концентрація даного антигену в залежності від їх віку і чи може даний 

показник бути діагностичним критерієм  донозологічного стану жінок . 

Результати визначення концентрацій пухлинного маркера СА-125 в 

сироватці крові свідчать про те, що за фізіологічної норми концентрація 

антигена складає  (26,1±2,2) Од/мл (n=26). У другій віковій групі (41-60 

років), яка була прирівняна до донозологічного стану людини, 

концентрація антигену складала (35,9±4,3) Од/мл (р<0,05) (n=18). З 

розвитком раку яєчника (від І до ІV стадії) спостерігалось зростання 

концентрації СА-125 від (146,2±12,1) до (2865,0±217,4) Од/мл. 

Статистичний аналіз показав, що на першій стадії розвитку РЯ 

концентрація СА-125 складала (146,2±12,1), на другій – (463,6±44,2), 

третій – (1303,0±126,5) і четвертій стадії – (2865,0±217,4) Од/мл. Було 

доведено, що існує позитивна кореляція між клінічною стадією РЯ і рівнем 

СА-125. 

         Про- та антиоксидантна система у практично здорових жінок і при  

розвитку злоякісної неопластичної трансформації яєчника.  Згідно 

сучасних уявлень, вікові зміни в організмі та розвиток патологічних процесів 

супроводжуються порушенням механізмів антиоксидантного захисту клітин 

(Владимиров Ю.А., 2000). Важливе місце серед АОС клітини займає система 

глутатіону, компоненти якої приймають участь як в ензиматичних 

(глутатіонпероксидаза, глутатіонредуктаза, глутатіонтрансфераза), так і в 

неезиматичних (глутатіон) реакціях АОС. 

         Нами проведено порівняльне дослідження процесів ПОЛ і системи 

глутатіону в різних вікових групах жінок і хворих на рак яєчника (табл. 1). 

Показано незначну, однак, недостовірну, активацію процесів ПОЛ, за 

визначенням концентрації малонового діальдегіду. Так, у лімфоцитах крові у 

віковій групі ДС, вона сягає (65,2±4,5) мкмоль/л у порівнянні з групою ФС 

(61,2±4,5) мкмоль/л. При РЯ процеси ПОЛ інтенсифікуються в 1,6 раза щодо 

показників у групі ФС (р<0,001). 

               Одночасно з інтенсифікацією процесів ПОЛ, виявлені відповідні 

зміни і в активності ензимів системи глутатіону.         

          

 



Таблиця 1 – Стан глутатіонової антиоксидантої системи та пероксидації 

ліпідів у лімфоцитах практично здорових жінок і хворих на рак яєчника 

(M±m, n=18-22) 

Показники Практично 

здорові жінки, 

ФН (20-40 років) 

Практично 

здорові жінки, 

ДС (41-60 років) 

Жінки хворі на 

рак яєчника, 

ІІІ+ІV стадії 

МДА, мкмоль/мг 

протеїну 
61,2±4,5 65,2±4,5 98,1±8,2*** 

GSH, нмоль/мг 

протеїну 

17,2±1,6 18,4±1,7 24,3±2,1** 

ГП, нмоль 

GSH/хв∙мг 

протеїну 

155,5±11,6 166,3±13,8 96,4±8,8*** 

ГР, нмоль 

NADPH/ хв∙мг 

протеїну 

50,2±5,1 53,6±5,2 36,6±3,3* 

ГТ, нмоль 

GSH/хв∙мг 

протеїну 

117,3±8,2 112,6±9,8 139,7±10,6 

        
         Примітка. Зміни вірогідні щодо величин в осіб контрольної групи ФН, 
*р<0,05; ** р<0,01; ***р<0,001. 

 

         Так, показано, що в обох групах  практично здорових жінок достовірних 

змін  концентрації глутатіону немає. В групі ФН вона складає (17,2±1,6), а 

ДС – (18,4±1,7) нмоль/мг протеїну. При РЯ ця величина зростає в 1,4 раза 

щодо ФН і сягає (24,3±2,1) нмоль/мг протеїну (р<0,01). Також не виявлено 

достовірної різниці в активності глутатіонпероксидази в групах ФН і ДС, яка 

складає відповідно (155,5±11,6) та (166,3±13,8) нмоль GSH/хв∙мг протеїну. 

При РЯ ця величина статистично достовірно знижується в 1,6 раза – до 

(96,4±8,8) нмоль GSH/хв∙мг протеїну (р<0,001). Щодо активності 

глутатіонредуктази, то в обох групах клінічно здорових жінок вона теж 

практично однакова – (50,2±5,1) (ФН) та (53,6±5,2) нмоль NADPH/ хв∙мг 

протеїну (ДС). При РЯ ця активність знижується до (36,6±3,3) нмоль 

NADPH/ хв∙мг протеїну, тобто в 1,4 раза щодо ФН (р<0,05). Достовірних змін 

в активності глутатіонтрансферази в обох  групах ФН і ДС теж не виявлено. 

Вони становлять відповідно (117,3±8,2) та (112,6±9,8) нмоль GSH/хв∙мг 

протеїну. При розвитку РЯ (ІІІ-ІV стадія) активність ГТ зростає до 

(139,7±10,6) нмоль GSH/хв∙мг протеїну, тобто в 1,2 раза, проте ці зміни не є 

статистично достовірними (р>0,05). 

         Таким чином, достовірної різниці в активності процесів ПОЛ і системи 

глутатіону між двома віковими групами практично здорових жінок не 

виявлено. Однак при розвитку РЯ процеси ПОЛ суттєво інтенсифікуються, а  



активності двох основних антиоксидантних ензимів – глутатіонпероксидази 

та глутатіонредуктази -  суттєво знижуються. 

Характеристика аргіназної активності лімфоцитів крові у 

практично здорових жінок і хворих на рак яєчника. Показано, що 

аргіназна активність в лімфоцитах крові практично здорових осіб віком 20-40 

років  становить (104,26,3) нмоль сечовини/хв на 1 мг протеїну (рис. 1). В 

лімфоцитах крові жінок віком 41-60 років (донозологічний стан) ця 

активність достовірно зростає до (158,49,4) нмоль сечовини/хв на  1 мг 

протеїну (р<0,001), а у  пацієнток з РЯ вона підвищується в 3,9 раза (р<0,001) 

щодо фізіологічної норми і становить (408,122,4) нмоль сечовини/хв на 1 мг 

протеїну (р<0,001). 
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Рисунок 1 – Активність аргінази в лімфоцитах периферичної крові за 

умов фізіологічної норми (ФН), донозологічного стану (ДС) та при розвитку 

раку яєчника  (РЯ) (M±m, n=6) 

Примітка. Зміни вірогідні щодо величин в осіб контрольної групи ФС, 
*р<0,001. 

 

З’ясовано також низку кінетичних параметрів функціонування 

аргінази. Отримані результати доводять існування  вікових особливостей 

аргіназної активності лімфоцитів крові та те, що при РЯ суттєво зростає ця 

активність, що перш за все обумовлено збільшенням спорідненості ензиму до 

субстрату та зростанням максимальної швидкості реакції. 

Характеристика конститутивної та індуцибельної ізоформ NO-

синтази лімфоцитів крові у практично здорових жінок і хворих на рак 

яєчника. В результаті проведених досліджень встановлено, що активність 

сNOS лімфоцитів крові практично здорових жінок, віком 20-40 років 

становить (73,76,4) нмоль NADРH(Н+)/хв на 1 мг протеїну (рис. 2а). У 

другій  групі (ДС), віком 41-60 років, активність даного ензиму дещо 

знижувалась, до (70,26,2) нмоль NADРH(Н+)/хв на мг протеїну, але 



достовірної різниці між двома групами не виявлено. В лімфоцитах крові 

пацієнток з РЯ активність сNOS знижується в 4,1 раза щодо фізіологічної 

норми і становить (18,01,6) нмоль NADРH(Н+)/хв на 1 мг протеїну 

(р<0,001). Одночасно встановлено, що активність iNOS лімфоцитів крові 

практично здорових жінок віком 20-40 років ідентифікується в незначній 

мірі, практично на межі похибки, та становить (1,320,18) нмоль 

NADРH(Н+)/хв на 1мг протеїну (рис. 2б.). 
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Рисунок 2 – Зміни активності сNO-синтази (а) та iNO-синтази (б) в 

лімфоцитах крові практично здорових жінок обох вікових груп і хворих на 

рак яєчника  (M±m, n=6) 

         Примітка. Зміни вірогідні стосовно величин у лімфоцитах в осіб групи 

контролю, *р<0,001. 

 

У практично здорових жінок віком 40-60 років активність iNOS дещо 

зростала, до (1,630,19) нмоль NADРH(Н+)/хв на 1 мг протеїну, але зростання 

не було статистично достовірним. На фоні інгібування сNOS у лімфоцитах 

крові пацієнток хворих на РЯ спостерігається різке зростання активності 

iNOS до величини (220,124,4) нмоль NADРH(Н+)/хв на мг протеїну, тобто в 

166 раз (р<0,001). Отримані нами результати вказують на порушення 

аргіназо-NO-синтазної системи лімфоцитів крові, що ведуть до дисбалансу 

регуляторних систем лімфоцитів, зокрема регуляторної функції NO. 

Зростання активності iNOS очевидно викликає компенсаторне зниження 

активності сNOS та свідчить про гіперпродукцію NO в лімфоцитах крові за 

умов розвитку онкопатології. NО, що утворюється у надмірній кількості, при 

патологічних станах організму, має виражену цитотоксичну дію внаслідок 

утворення пероксинітриту – продукту взаємодії NO та супероксиданіон-

радикала, здатного до деструкції практично всіх компонентів клітини. 

Концентрація метаболітів оксиду азоту в лімфоцитах  крові 

практично здорових жінок і хворих на рак яєчника. Для оцінки 



інтенсивності функціонування NO-синтазного шляху метаболізму L-аргініну в 

різних вікових групах практично здорових жінок і при розвитку РЯ визначали 

вміст стабільних метаболітів NO: нітрит- (NO2
-) і нітрат- (NO3

-) аніонів у 

сироватці крові. Виявлено, що у практично здорових жінок груп ФН і ДС 

концентрація нітрит-аніонів становить (4,77±0,51) і (4,0±0,42) мкмоль/л, 

відповідно. Щодо концентрації нітрат-аніонів, то їх концентрація становила 

(6,69±0,64) і (7,12±0,72) мкмоль/л, відповідно. В обох вікових групах практично 

здорових жінок, достовірної різниці в концентрації нітрит- і нітрат-аніонів не 

виявлено. У пацієнтів з РЯ спостерігалось достовірне зниження концетрації 

NO2
-  з (4,77±0,51) (контроль, ФН) до (2,92±0,28) мкмоль/л, тобто у 1,6 раза 

(р<0,01). Щодо NO3
-, то його концентрація достовірно зростала, з (7,70±0,64) 

(контроль, ФН) до (9,89±0,86) мкмоль/л, тобто в 1,3 раза (р<0,01). Важливо 

відмітити, що при РЯ суттєво зростає співвідношення NO3
-/NO2

-, у 3,4 раза. В 

той час як у нормі це співвідношення становить 1,4 раза. 

Відомо, що не тільки сам оксид азоту, але й його похідні здійснюють 

важливі фізіологічні функції, беруть участь в регуляції апоптозу, ангіогенезу, 

вільнорадикальних процесів.  

Na+,K+- та Н+-АТФазні активності лімфоцитів крові практично 

здорових жінок і хворих на рак яєчника. Вивчення активності Na+,K+-

АТФази викликає особливу цікавість у дослідників, оскільки зміни в її 

ензиматичній активності віддзеркалюють різноманітні порушення в 

біологічних мембранах і клітині в цілому при патологічних станах організму. 

Зміни активності даного ензиму призводять до перерозподілу Na+ і K+ між 

клітиною та позаклітинним середовищем, змін мембранного потенціалу та 

порушення нормального функціонування клітини.  

         В результаті проведених досліджень встановлено, що уабаїнчутлива 

Na+,K+-АТФазна активність в лімфоцитах периферичної крові практично 

здорових осіб віком 20-40 років становить (6,34±0,36), а осіб віком 41-60 

років – (6,12±0,35) мкмоль Рi/хв на 1 мг протеїну, тобто достовірної різниці 

не виявлено (рис. 3а.). При РЯ активність Na+,K+-АТФази в лімфоцитах 

периферичної крові суттєво знижується, з (6,34±0,36) (контроль, ФН) до 

(4,18±0,14) мкмоль Рi/хв на 1 мг протеїну (р<0,001), що свідчить про 

перевантаження клітин йонами Na+ та порушення функціонування 

внутрішньоклітинних процесів. Можна стверджувати, що має місце 

достовірне зниження Na+,K+-ATФазної активності лімфоцитів периферичної 

крові у хворих на РЯ, яке становить 34,1 %. 

Зниження Na+,K+-ATФазної активності сповільнює транспорт Na+ із 

клітини і це призводить до зростання його концентрації в клітині та 

зростання співвідношення [Nai]/[Ki], а це спричиняє мітогенний ефект. З  

іншого боку, порушення  Na+,K+-ATФазної активності лімфоцитів свідчать 

про зміни функціональної активності в імунокомпетентних клітинах, що 

може бути зумовлено певними впливами на мембранозв’язаний ензим з боку 

інших процесів у цих клітинах, а також може опосередковуватись через інші 

регуляторні механізми клітини (йони Са2+, NO). 
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Рисунок 3 - Зміни Na+,K+-АТФазної (а) та Н+-АТФазнної (б) 

активностей лімфоцитів крові у практично здорових жінок обох вікових груп 

і хворих на рак яєчника,  М±m, n=6. 

         Примітка. Зміни вірогідні щодо величин у практично здорових осіб,  

*р<0,001.  

 

         Н+-АТФазна активність мітохондрій пермеабілізованих лімфоцитів 

периферичної крові контрольної групи ФН складала (3,610,28), а групи ДС 

– (3,220,31) мкмоль Рі/хвмг білка, тобто достовірної різниці між 

показниками не виявлено (рис. 3б). При РЯ активність даного ензиму 

знижувалась до (2,020,14) мкмоль Рі/хв на 1 мг протеїну, тобто на 44,1 % 

щодо групи ФН (р<0,001). Щодо Н+-АТФази, то вона функціонує і як АТФ-

синтаза, забезпечуючи спряження в мітохондріях  фосфорилювання АДФ з 

реакціями в дихальному ланцюгу. Пригнічення роботи даної АТФази 

призводить до енергодефіциту в клітині. 

          Таким чином, достовірної різниці в активностях  Na+,K+-АТФази в 

лімфоцитах обох вікових груп жінок не виявлено. Однак встановлено 

достовірне зниження  Na+,K+- та Н+-ATФазних активностей в лімфоцитах 

периферичної крові хворих на рак яєчника, відповідно на 34,1 % та 44,1 %, у 

порівнянні з практично здоровими 20-40 - літніми жінками. Таке зниження, 

ймовірно, характерно для раку яєчника та обумовлено специфікою 

ізоензимного складу і, відповідно, як нами встановлено, зниженням 

спорідненості Na+,K+-АТФази до йонів Na+.  

На основі отриманих нами даних, у дисертаційній роботі   

запропонована гіпотетична модель, яка ілюструє причинно-наслідкові 

зв’язки між порушеннями аргіназо-NO-синтазної, прооксидантно-

антиоксидантної та АТФазних систем лімфоцитів крові. 

 

 

 



ВИСНОВКИ 

У дисертаційній роботі наведено теоретичне узагальнення та нове 

вирішення актуального наукового завдання щодо з’ясування вікових 

особливостей функціонування в лімфоцитах крові аргіназо-NO-синтазної та 

Na+-АТФ-гідролазної регуляторних систем, стану про- та антиоксидантної 

системи та концентрації пухлинного маркера СА-125 за фізіологічного стану 

організму та при розвитку раку яєчника. Запропоновано модель, яка описує 

причинно-наслідковий зв'язок між гомеостазом NO та Na+ у жінок різних 

вікових груп і дисфункцією ензиматичних систем лімфоцитів крові. В 

результаті вирішення наукового завдання зроблені наступні висновки: 

1. Виявлено, що концентрація пухлинного маркера СА-125 в сироватці 

крові практично здорових жінок віком 20-40 років становить (26,1±2,2), а 

віком 41-60 років – (35,9±4,3) Од/мл (р<0,05). З розвитком раку яєчника (від І 

до ІV стадії) спостерігається зростання концентрації СА-125 від (146,2±12,1)  

до (2865,0±217,4)  Од/мл. 

2. За визначенням концентрації малонового діальдегіду виявлено 

достовірну активацію процесів ПОЛ у практично здорових жінок другої 

вікової групи 41-60 років як у лімфоцитах, так і сироватці крові, яка зростає в 

1,2 раза щодо першої вікової групи 20-40 років (р<0,01). При раку яєчника 

активність процесів ПОЛ зростає в 14,4 раза щодо фізіологічної норми. 

3. У практично здорових жінок обох вікових груп, достовірної різниці в 

концентрації глутатіону, активності глутатіопероксидази, глутатіонредуктази 

та глутатіонтрансферази не виявлено. При раку яєчника концентрація 

глутатіону зростає в 1,4 раза (р<0,01), активність глутатіонпероксидази 

знижується в 1,6 раза (р<0,001), а активність глутатіонтрансферази зростає в 

1,2 раза (р<0,05) щодо групи фізіологічної норми. 

4. Показано, що аргіназна активність в лімфоцитах крові практично 

здорових осіб другої вікової групи  зростає в 1,5 раза щодо першої вікової 

групи (р<0,01), а в лімфоцитах крові пацієнток хворих на рак яєчника ця 

активність  зростає в 3,9 рази щодо фізіологічної норми (р<0,001). При цьому 

максимальна швидкість гідролізу L-аргініну у лімфоцитах периферичної 

крові  хворих на рак яєчника зростає стосовно контролю в 2,7 раза (р<0,001), 

а константа спорідненості до L-аргініну зростає у 2,1 раза (р<0,001). 

5. Достовірної різниці в активності сNOS та іNOS лімфоцитів крові 

практично здорових жінок обох вікових груп не виявлено. При розвитку раку 

яєчника активність сNOS знижується 4,1 раза (р<0,001), а активність іNOS 

зростає в 166 разів щодо фізіологічної норми. При цьому максимальні 

швидкості реакції для сNOS в обох групах практично здорових жінок не 

відрізнялись між собою, однак при раку яєчника Vmax  знижувалась в 1,8 раза 

щодо фізіологічної норми. 

6. У практично здорових жінок обох вікових груп достовірної різниці в 

концентрації нітрит- та нітрат-аніонів у сироватці крові не виявлено. При  

раку яєчника має місце  зниження концетрації NO2
-  у сироватці крові в 1,6 

раза (р<0,01), а концентрація  NO3
-  зростає в 1,3 раза (p<0,01) щодо 



фізіологічної норми. При раку яєчника зростає співвідношення NO3
-/NO2

- у 

3,4 раза, в той час як у нормі це співвідношення становить 1,4 раза. 

7. З’ясовано, що Na+,K+-АТФазна активність у лімфоцитах крові 

практично здорових осіб обох вікових груп вірогідно не відрізняється. При раку 

яєчника ця активність знижується в 1,5 раза (р<0,001). Зниження уабаїнчутливої 

Na+,K+-ATФазної активності у пацієнтів з раком яєчника відбувається внаслідок 

зменшення числа обертів ензиму  та зростання  спорідненості Na+, K+-ATФази до 

Na+. Н+-АТФазна активність мітохондрій пермеабілізованих лімфоцитів крові 

обох вікових груп практично здорових жінок практично однакова. При раку 

яєчника ця активність знижується на 44,1 % (р<0,001). 

8. На основі отриманих даних  запропонована гіпотетична модель, що 

ілюструє причинно-наслідкові зв’язки між порушеннями аргіназо-NO-

синтазної, прооксидантно-антиоксидантної та АТФазних систем лімфоцитів 

крові у пацієнтів з онкопатологією. Встановлено, що зміни активностей 

досліджуваних ензиматичних систем та інших показників корелюють зі 

стадією розвитку раку яєчника, однак найчутливішим параметром вікових 

змін і розвитку хвороби були величини концентрації антигену СА-125 та 

активності іNО-синтази. 
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АНОТАЦІЯ 

         Якубець О.І. Функціонування NО-синтазної та Na+- АТФ-залежної 

регуляторних систем  у лімфоцитах крові жінок у нормі та при активації  

проліферативних процесів в яєчнику. – На правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за 

спеціальністю 14.03.03 – нормальна фізіологія. – Львівський національний 

медичний університет імені Данила Галицького, Львів, 2017. 



У дисертаційній роботі досліджені особливості вікових змін у практично 

здорових жінок і при раку яєчника у функціонуванні аргіназо-NO-синтазної, 

Nа+-АТФ-залежної, про- та антиоксидантної регуляторних систем лімфоцитів 

крові. Показано, що у практично здорових жінок з віком зростає 

концентрація агнитигену СА-125. На основі змін концентрації даного 

антигену клінічно здорових жінок можна умовно поділити на дві групи –  

фізіологічної норми та донозологічного стану. Виявлені зміни активностей 

ензимів системи глутатіону та стану пероксидації ліпідів в лімфоцитах при 

розвитку раку яєчника. Однак, достовірної різниці в активностях цих ензимів 

між двома  групами практично здорових жінок різного віку не виявлено. 

Виявлено вікові зміни активності сNOS та іNOS, аргінази, Na+,K+-

АТФази, Н+-АТФази в лімфоцитах периферичної крові у практично здорових 

жінок і за умов раку яєчника. Встановлено зниження при РЯ сNOS, зростання 

іNOS та аргіназної активностей, зростання концентрації метаболітів NO – NO2
- 

та NO3
-, а також зниження Na+,K+- та Н+-АТФазних активностей. Виявлені 

серед  вивчених ензимів потенційні додаткові  маркери розвитку РЯ, такі як 

аргіназа та іNOS.  

Ключові слова: лімфоцити, вікові особливості, рак яєчника, аргіназа, 

NO-синтаза, Na+, K+-АТФаза, СА-125, малоновий діальдегід, система 

глутатіону. 

 

АННОТАЦИЯ 

         Якубец О.И. Функционирование NО-синтазной и Na+-АТФ-

зависимой регуляторных систем  в лимфоцитах крови женщин в норме и 

при активировании  пролиферативных процессов в яичнике. – На правах 

рукописи. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата медицинских наук по 

специальности 14.03.03 – нормальная физиология. – Львовский национальный 

медицинский университет имени Данила Галицкого, Львов, 2017. 

В диссертационной работе исследованы особенности возрастных 

изменений в практически здоровых женщин и при раке яичника в 

функционировании  аргиназа-NO-синтазной, Nа+-АТФ-зависимой, про- и 

антиоксидантной регуляторных систем лимфоцитов крови. Показано, что в 

практически здоровых женщин с возрастом увеличивается концентрация 

антигена СА-125. На основании изменений концентрации данного антигена 

клинически здоровых женщин можно условно разделить на две группы –  

физиологической нормы и донозологического состояния. Выявлены 

изменения  активностей энзимов системы глутатиона и состояния 

пероксидации липидов в лимфоцитах при развитии рака яичника. Однако, 

достоверной разницы в активностях этих энзимов между двумя возрастными 

группами женщин разного возраста не обнаружено. 

Выявлены возрастные изменения активностей сNOS и іNOS, аргиназы, 

Na+,K+-АТФазы, Н+-АТФазы в лимфоцитах периферической крови в 

практически здоровых женщин и при раке яичника. Показано снижение сNOS, 



увеличение іNOS и аргиназной активностей, увеличение концентрации 

метаболитов NO – NO2
- и NO3

-, а также снижение Na+,K+- и Н+-АТФазных 

активностей. Выявлены среди изученных энзимов потенциальные 

дополнительные  маркеры развития РЯ, такие как аргиназа и іNOS.  

Ключевые слова: лимфоциты, возрастные особенности, рак яичника, 

аргиназа, NO-синтаза, Na+, K+-АТФаза, СА-125, малоновый диальдегид, 

система глутатиона. 

 

SUMMARY 

         Yakubets O. I. Functioning NO-synthase and Na+-ATP-dependent 

regulatory systems in women blood lymphocytes in norm and at activating 

proliferative processes in the ovarian cancer. –  On the right of the manuscript. 

         Thesis to obtain the scientific degree of candidate of medical sciences in the 

speciality 14.03.03 – normal physiology. – Danylo Halytskyi Lviv National 

Medical University of Ministry of Health of Ukraine, Lviv, 2017. 

         In the dissertation thesis the particularities of age changes in practically 

healthy women and in case of ovarian cancer in functioning arginase-NO-

synthase, Na+-ATP-dependent, pro- and antioxidant regulatory systems of blood 

lymphocytes have been examined. It has been shown that at practically healthy 

women with change of age the concentration of CA-125 antigen is increasing. In 

this manner, the results of determination of its concentration in the blood serum 

of practically healthy women and having ovarian cancer indicate the fact that at 

physiological norm (age 20-40 year old) the concentration of the antigen is 

(26.1±2.2) U/ml. In the second age group (41-60 years old), which was equated 

to the boundary condition of a human, the concentration of antigen was 

(35.2±4.3) U/ml. With the development of the ovarian cancer (from the І to the 

IV degrees) CA-125 concentration increase from (146.2±12.1) to 

(2865.0±217.4) U/ml has been revealed. The statistical analysis has shown that 

on the first stage of the development of the ovarian cancer CA-125 concentration 

was (146.2±12.1), on the second stage (463.6±44.2), on the third one - 

(1303.0±126.5) and on the fourth stage – (2865.0±217.4) U/ml. It has been 

proved that there is positive correlation between clinical stage of the ovarian 

cancer and CA-125 level. On the basis of changes of the concentration of this 

antigen the clinically healthy women can be divided on two groups – 

physiological norm and pre-nosological condition. 

         The changes of activities of enzymes of the glutathione system and state 

of peroxidation of lipids in lymphocytes at the development of the ovarian 

cancer have been revealed. However, significant difference in the activity of 

these enzymes between two control groups of women of different age has not 

been revealed, but an insignificant activation of lipid peroxidation (LР) 

processes has been shown, in accordance of the determination of concentration 

of malone dialdehyde which is the derivative product of lipid peroxidation. At 

the ovarian cancer POL processes are intensified in 1.6 concerning the 

indicators in PhN group. 



Simultaneously with the intensification of LP processes, the relevant 

changes in the activity of enzymes of the glutathione system have been changed. 

It has been shown that in both control groups there are not any significant 

changes of the glutathione concentration. At the ovarian cancer this quantity 

increases in 1.4 concerning PhN. The significant difference in activity of the 

glutathione peroxidase in the control groups of PhN and PNC has not been 

revealed. At the ovarian cancer this quantity statistically significantly decreases 

in 1.6 times. Concerning the activity of the glutathione reductase, in both 

control groups it is practically equal. At the ovarian cancer this activity 

decreases in 1.4 concerning PhN. The significant changes in the activity of the 

glutathione peroxidase in both control groups of PhN and PNC have not been 

revealed. At the development of the ovarian cancer (the III-IV stage) the activity 

of glutathione transferase increases in 1.2, however these changes are not 

statistically significant. Significant changes of the activity of endothelial and 

inducible isoform of NO-synthase, arginase, Na+,K+-ATPases and the contents 

of stable metabolites of nitric oxide of lymphocytes of peripheral blood of 

practically healthy women have been detected in case of the ovarian cancer. It 

has been shown that the arginase activity in blood lymphocytes of practically 

healthy women of age of 41-60 years old is significantly increases in 1.5 

concerning the age group of 20-40 years old, and it is increased in 3.9 

concerning the physiological norm at the patients having the ovarian cancer.  

         The significant difference in activity of cNOS blood lymphocytes of 

practically healthy women of both age groups has not been revealed. In blood 

lymphocytes of the patients having the ovarian cancer the cNOS activity 

decreases in 4.1 concerning the first control group. It has been simultaneously 

determined that the iNOS activity of blood lymphocytes of practically healthy 

women of age of 20-40 years old is insignificantly identified, practically on the 

margins of error. At practically healthy women of the age of 40-60 years the 

iNOS activity increased, but the increase was not statistically significant. On the 

background of inhibition of cNOS in blood lymphocytes of the patients 

suffering from the ovarian cancer the increase of iNOS activity in 166 times is 

observed. At the ovarian cancer the increase of concentration of NO metabolites 

– NO2
- and NO3

- is established. 

         Na+,K+-ATPase activity in lymphocytes of peripheral blood of 

practically healthy people of both age groups is practically equal. At the ovarian 

cancer the activity of Na+,K+-ATPase significantly decreases in 1.5 concerning 

PhN age group, that indicates slowing of Na+ transport from the cell and increasing 

of its concentration in the cell. The potential additional markers of the ovarian 

cancer development such as arginase and iNO-synthase have been revealed among 

examined enzymes. 

         Keywords: lymphocytes, age particularities, ovarian cancer, arginase, NO-

synthase, Na+, K+-ATPase, CA-125, malone dialdehyde, glutathione system. 

                                      

    



ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ 

 

ФН   – фізіологічна норма 

ДС   – донозологічний стан 

РЯ   – рак яєчника 

ПОЛ  – пероксидація ліпідів 

сNOS  – конститутивна NO-синтаза 

іNOS  – індуцибельна NO-синтаза 

NO   – оксид азату 

GSH  – глутатіон відновлений 

ГП   – глутатіонпероксидаза 

ГР   – глутатіонредуктаза 

ГТ   – глутатіонтрансфераза 

МДА  – малоновий діальдегід 
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