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    ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ 

 

        АТФ – аденозинтрифосфорна кислота 

    В-лімфоцити – бурсо-залежні лімфоцити 

ДС – донозологічний стан 

CA-125 – антиген сироватки крові, специфічний маркер на рак яєчника 

ЕПР – ендоплазматичний ретикулум 

ІКК – імунокомпетентні клітини 

IЛ – інтерлейкін 

    ІФ – інтерферон 

ЛГ – лютеїнізуючий гормон 

ЛПК – лімфоцити периферичної крові 

ПМ – плазматична мембрана 

ПОЛ – пероксидне окиснення ліпідів 

    РЯ – рак яєчник 

    Т-лімфоцити – тимус-залежні лімфоцити 

ТФР- β – трансформуючий фактор росту бета 

ФН – фізіологічна норма 

ФНП-α – пухлинний некротичний фактор альфа 

           ФСГ -  фолікулостимулюючий гормон           

cGMP – циклічний гуанозинмонофосфат  

cNOS – конститутивна синтаза оксиду азоту (NOS-І + NОS-ІІІ) 

еNOS (NОS-ІІІ) – ендотеліальна ізоформа синтази оксиду азоту 

iNOS (NOS-ІІ) – індуцибельна ізоформа синтази оксиду азоту 

NADPН – нікотинамідаденіндинуклеотидфосфат 

nNOS (NOS-І) – нейрональна ізоформа синтази оксиду азоту  

NO – Нітроген (II) оксид 

(NO2
–) – нітрит-йони 

(NO3
–) – нітрат-йони  

NOS – синтаза оксиду азоту 

   ОNOO- – пероксинітрит      
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                                                            ВСТУП 

 

Актуальність теми. Одним з найважливіших напрямків фізіологічних і 

споріднених біомедичних досліджень є з’ясування механізмів, які регулюють 

функціонування клітини як у практично здорових осіб,  так і при 

патологічних станах [18, 26]. Однак, граничні межі більшості фізіологічних 

процесів у практично здорових осіб досить широкі і умовно можуть 

відповідати як фізіологічній нормі, так і донозологічному стану [12, 18, 64]. 

Вважається, що стан фізіологічної норми характеризується збалансованістю 

роботи багатьох регуляторних і функціональних систем організму, в той час 

як при донозологічному стані необхідна мобілізація функціональних ресурсів 

і напруження регуляторних систем [64]. В цьому плані актуальним питанням 

є розпізнавання проміжних, тобто донозологічних станів, що передують 

нозологічно визначеним формам захворювань. Часто терміну «практично 

(клінічно) здоровий» відповідають клінічно безсимптомні стани на межі 

норми та патології, що можуть потребувати превентивної корекції [18]. На 

даний час, чіткі критерії між станом фізіологічної норми та донозологічним 

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

дослідженнях і в клініці. Для виявлення найбільш ранніх доклінічних стадій 

патологічних процесів йде пошук нових біохімічних та інших маркерів, 

застосовуються сучасні фізіологічні, біохімічні, імунологічні методи 

досліджень. В цьому аспекті, роль Нітроген (II) оксиду (NO, оксид азоту), як 

універсального клітинного та тканинного метаболіту в регуляції клітинних 

функцій і паракринного регулятора міжклітинних і міжсиситемних 

взаємодій, не викликає сумніву [55, 66-68, 143].   

Синтез NO здійснюється за участю NO-синтази (EC 1.14.13.39) з L-

аргініну шляхом окисного перетворення [62, 75, 87, 140, 159].  L-аргінін 

також метаболізується за участю аргінази. Баланс між регуляторними 

фізіологічними та цитотоксичними властивостями значною мірою 

обумовлений локальною концентрацією NO, а також метаболічним статусом 
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тканин, у яких  синтезується та реалізує свій ефект NO [10, 55, 108]. 

Водночас відомо, що, залежно від концентрації, метаболіти циклу NO 

можуть виявляти як про- так і антипроліферативний ефект, зокрема 

антионкогенний, порушувати вільнорадикальний гомеостаз [33, 65-68, 143].  

З іншого боку, показано, що важлива роль у підтриманні йонного 

гомеостазу та мембранного потенціалу клітини належить йонам Na+, градієнт 

концентрації якого по обидва боки плазматичної мембрани є інтегральним 

показником життєдіяльності клітини [6, 93, 94]. Контроль [Na+]і 

забезпечується суперпозицією функціонування систем пасивного та 

активного транспорту цього йону, зокрема Na+,К+-АТФазою [30, 32, 43]. 

Порушення  йонного гомеостазу, перш за все натрій/калієвого, призводить до 

розвитку клітинних патологій, зокрема, посиленої проліферації клітин  [30, 

31, 135, 136, 161, 229-233]. До  критеріїв змін функціонального стану 

практично здорових осіб можуть бути віднесені активності ензимів 

антиоксидантного захисту [64]. Оскільки донозологічний стан передує появі 

нозологічно визначеній формі захворювання, ймовірно, важливе значення 

має пошук відповідних маркерів для діагностики захворювань. 

Рак яєчника (РЯ) відноситься до тяжкої патології жіночої 

репродуктивної системи [65]. Ця патологія широко вивчається з метою як 

удосконалення методів діагностики і виявлення пухлинного процесу на ранніх 

стадіях, так й оптимізації лікування на підставі сучасних уявлень про його 

патогенез. Ймовірно, порушенню проліферативних процесів і розвитку РЯ  

передує донозологічний стан, який є клінічно безсимптомним. Дані літератури 

свідчать, що з віком жінки ймовірність захворіти РЯ зростає [14, 54, 81, 190].  

З метою донозологічного розпізнавання станів, що передують появі 

нозологічно  визначених форм захворювань, найбільш адекватною моделлю 

можуть слугувати  лімфоцити периферичної крові, які здатні об’єктивно 

відображати зміни генетичного та метаболічного гомеостазу організму та 

дезадаптивні стани [20, 40, 53]. Це дає змогу використовувати метаболічні 
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параметри лімфоцитів, як показники функціонального стану організму, 

зокрема з метою донозологічної діагностики. 

Таким чином, незважаючи на наявні дослідження, присвячені 

донозологічним станам, різним віковим аспектам, функціонуванням 

лімфоцитів крові у різних вікових груп тощо, роль низки регуляторних 

систем, зокрема аргіназо-NO-синтазної, АТФ-гідролазних та 

антиоксидантної, як у практично здорових осіб, так і при неопластичних 

трансформаціях органів і тканин, 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.). 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 Вченою радою (протокол № 6 від 16 03.2016 р.). 

Мета дослідження: 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 було 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 



9 
 
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 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 

нормального фізіологічного стану організму та при розвитку раку яєчника. 

Об’єкт дослідження: паракринні регуляторні механізми 

функціонування лімфоцитів крові у практично здорових жінок різних вікових 

груп і жінок з неопластичними змінами яєчника за участі  аргіназо-NО-

синтазної, Na+ -АТФ-залежної гідролізної 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 у 

практично здорових жінок і жінок з неопластичними змінами яєчника. 

Методи дослідженн:. фізіологічні, біохімічні, лабораторної 

діагностики та статистичного аналізу. 

Наукова новизна одержаних результатів.  Вперше проведено 

комплексне дослідження ензиматичних активностей аргінази, NО-синтаз і  

Na+,K+-АТФази лімфоцитів периферичної крові здорових осіб за умов 

фізіологічного та донозологічного станів і хворих на рак яєчника. 

Вперше показано, що у клінічно  (практично) здорових жінок з віком 

зростає концентрація агнитигену СА-125. На основі змін конценнтрації 

даного антигену практично здорових жінок можна поділити на дві групи –  
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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 достовірне зростання активності аргінази лімфоцитів у 

другій контрольній віковій групі жінок щодо першої вікової групи. Разом з 

тим, достовірної різниці в активностях сNOS та iNOS в обох контрольних 

групах не виявлено. Показано, що під час розвитку злоякісної трансформації 

яєчника в лімфоцитах крові відбувається зростання активності аргінази, 

зниження активності cNO-синтази та багатократне зростання активності іNO-

синтази. За умов розвитку онкопатології порушується співвідношення NO-

синтазного та аргіназного метаболізму L-аргініну, що супроводжується 

гіперпродукцією нітрогену оксиду. 

Виявлені зміни ензиматичних активностей  Na+,К+-АТФ-залежної  

транспортувальних систем лімфоцитів крові пацієнтів з неопластичними 

змінами яєчника відносно фізіологічного та донозологічного станів, які 

призводять до зниження транспорту  Na+ з клітини. 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 з раком 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 одержаних результатів. Отримані дані можуть 

обгрунтовувати розробку нових додаткових методів і підходів для з’ясування 

донозоологічних станів організму та ранніх механізмів розвитку 

неопластичних змін в тканинах. Рівень активності аргінази, NO-синтаз, 
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концентрація NO та антигена СА-125, поряд з іншими параметрами, може 

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 (додаток А), кафедри медичної біології  ВДНЗ 

«Буковинський державний медичний університет» (додаток Б),  кафедри 

клініко-лабораторної діагностики ДВНЗ «Тернопільський державний 

медичний університет ім. І.Я. Горбачевського» (додаток В), в наукову та 

лікувально-діагностичну роботу ДУ «Інститут спадкової патології НАМН 

України» (додаток Д), відділу імунофізіології Інституту фізіології ім. О.О. 

Богомольця НАН України (додаток Е), Львівського державного 

регіонального онкологічного лікувально-діагностичного центру (додаток Ж). 

Особистий внесок здобувача. Дисертантом особисто виконані 

патентні дослідження та аналіз науково-медичної інформації за темою 

дисертаційної роботи. Самостійно проведено виконання лабораторних 

дослідження, статистичну обробку даних. 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. В 

працях, опублікованих  у співавторстві, дисертант самостійно провів 

лабораторні дослідження та брав участь в оцінці та узагальненні отриманих 

даних, написанні та підготовці праць до друку.  

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-

2015), Всеукраїнській науково-практичній конференції молодих учених 
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“Медична наука в практику охорони здоров’я” (Полтава, 2012), ХVІ 

Міжнародному медичному конгресі молодих вчених (Тернопіль, 2012),  XIV 

Конгресі світової федерації українських лікарських товариств (Донецьк, 2012), 

VI і VI 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). XVIII Конгресі світової 

федерації українських лікарських товариств (Берлін-Київ, 2016). 

Публікації. За темою дисертації опубліковано 27 робіт, з яких 8 статей 

– у наукових фахових виданнях, рекомендованих МОН України (одна з них 

включена 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. 
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                                                          РОЗДІЛ 1 

CУЧАСНІ ПОГЛЯДИ НА ФУНКЦІОНУВАННЯ ЛІМФОЦИТІВ   ТА 

ЯЄЧНИКА (ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ) 

  1.1 Морфо-функціональна характеристика лімфоцитів крові та їх вікові 

особливості 

 

Імунна система є однією з інтегральних систем організму, що дуже 

швидко реагує на будь-які впливи, а стан імунологічної реактивності 

сьогодні розглядається  як один з ранніх і чутливих критеріїв несприятливого 

впливу шкідливих чинників екзо- та ендогенного походження [19, 21, 64]. 

Імунна система організму є складно організованою системою з точки 

зору її функціонування. Ензими імунокомпетентних клітин беруть участь на 

різних рівнях регуляції, проявляючи специфічний і неспецифічний ефект. 

Для імунологічної реакції характерні всі типи ензиматичної регуляції. У 

відкритій термодинамічній системі клітини проходять багатостадійні, 

ланцюгові, хвильові процеси, які забезпечують системність і стадійність 

адаптивної  імунної відповіді клітини (організму). Проте, існують і 

принципові відмінності ензимології імунокомпетентних систем: їх 

колосальне біорізноманіття, складний і активно функціональний 

рецепторний апарат, кооперативні взаємодії, імунологічна пам’ять. Всі ці 

процеси забезпечуються ензиматичними системами. Для кожної ІКК 

характерні як загальні, так і специфічні каскади ензиматичних процесів. 

Водночас, показана імуномодуляторна активність деяких ензимів ІКК [20, 24, 

40]. 

Лімфоцити є гетерогенною популяцією клітин і  центральною ланкою в 

специфічних імунологічних реакціях. Лімфоцити - представники групи 

незернистих лейкоцитів, що характеризуються специфічним 

співвідношенням ядерно-цитоплазматичного матеріалу: великі, округлої 
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форми ядра на фоні незначного об’єму базофільної цитоплазми, яка огортає 

ядро на зразок перстня. 

За функціональними ознаками розрізняють три типи лімфоцитів: B-

лімфоцити, T-лімфоцити, NK-клітини. У крові людини кількість лімфоцитів 

становить в нормі близько 20-35 % всіх лейкоцитів. Вміст Т-лімфоцитів у 

крові людини складає 65-80 % від загальної кількості лімфоцитів, В-

лімфоцитов – 8-20 %, NK-лімфоцитів – 5-20 % [19, 24]. 

Характерною особливістю лімфоцитів є те, що за умов значної 

морфологічної подібності цим клітинам властива виразна функціональна 

гетерогенність, яка забезпечує активну участь лімфоцитів у реакціях як 

клітинного, так і гуморального імунітету. 

Існують вікові особливості щодо кількості та функціонування 

лейкоцитів і лімфоцитів і співвідношення їх субпопуляцій. Так, кількість 

лейкоцитів у 15-літньому віці у 2,7 раза менша, ніж при народженні, а 

кількість лімфоцитів в 1,25 раза менша. З віком змінюється фагоцитарна 

активність лейкоцитів. У дорослих вона зростає в середньому в 5 разів в 

порівнянні з кількамісячними. 

Центральну роль в протипухлинному захисті організму відіграють Т-

лімфоцити. Вони здійснюють протипухлинний захист шляхом знищення 

ракових клітин, а також синтезу речовин, що активують інші клітини імунної 

системи. Т-лімфоцити поділяються на різні типи. Одні Т-лімфоцити 

вбивають ракові клітини - Т-кілери, інші допомагають останнім вбивати 

ракові клітини -  Т-хелпери. Вважається, що наявність або відсутність певних 

груп Т лімфоцитів, пов’язана з важливими відмінностями в прогнозі розвитку 

РЯ у жінок [95]. Дослідження парафінізованих тканин підтвердило це 

положення і показало, що наявність лімфоїдної інфільтрації ПІЛ-

лімфоцитами (пухлино-інфільтруючі лімфоцити) такими, як CD3+ і 

збільшення кількості цитотоксичних лімфоцитів CD8 пов’язані зі 

збільшенням тривалості життя пацієнтів. Наприклад, у випадку CD3+ ПІЛ-ів 

виявлено, що пацієнти з високою кількістю CD3+ клітин жили на 60 місяців 
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довше за пацієнтів з низьким вмістом цих клітин [259]. Знищення пухлинних 

клітин яєчників здійснюється також натуральними кілерами (НК-клітинами). 

Використовуючи імуногістохімічне дослідження, автори довели, що пухлини 

містили також CD4+ і CD8+ клітини, макрофаги становили понад 20% 

проаналізованих клітин [49, 95]. 

Наявність CD3+ CD56+ клітин в асцитичній рідині, взятій у пацієнтів з 

РЯ зворотньо корелює з вмістом васкулярного ендотеліального фактора 

росту (VEGF). На додачу, низький CD3+ CD56+ вміст корелював з поганим 

прогнозом і резистентністю до препаратів платини [95].  

Підсумовуючи вище наведені дані, важливо зазначити, що оскільки 

внутрішньоклітинний метаболізм лімфоцитів грунтується на фізіологічно та 

біохімічно закріпленій здатності цих клітини швидко реагувати на будь-які 

зміни гомеостазу в організмі, то модуляція активності ензимів у лімфоцитах 

настає значно раніше, ніж змінюються їх морфологічні та функціональні 

показники [53]. 

Загалом взаємозв’язок змін субпопуляційного складу та 

функціональної активності лімфоцитів дає змогу використовувати статус 

лімфоцитів як “метаболічного дзеркала” організму [20, 40, 95, 146]. Ми 

припускаємо, що лімфоцити периферичної крові також можуть бути зручною 

та адекватною моделлю для вивчення особливостей функціонування 

регуляторних систем як у практично здорових осіб, так і при неопластичній 

трансформації яєчника, в яких задіяні аргіназо-NО-синтазна та  Na+,К+-  і Н+- 

АТФ-залежні транспортувальні системи.   

 

         1.2  Особливості функціонування яєчника  

         1.2.1 Морфо-функціональна характеристика яєчника 

          

Яєчники (ovarium) – це парні жіночі статеві залози, які продукують 

статеві клітини (яйцеклітини) та статеві гормони (естрогени та прогестерон). 
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Зовні яєчник укритий поверхневим одношаровим мезотелієм – епітелієм, 

який утворюється з целомічного листка і здатний до метапластичної 

трансформації в більш диференційований стан. При малігнізації цього 

епітелію підвищується ступінь його диференціації (що нетипово для інших 

злоякісних новоутворень), причому клітини можуть диференціюватись у 

різних напрямках, перетворюючись у клітини, виявлені в мюллерових 

протоках, характерні для маткових труб, тіла або шийки матки та строми 

яєчників [215].  

         Яєчники виконують дві основні функції. Перша з них називається 

генеративною, друга – ендокринною. Генеративна функція полягає в 

періодично повторюваному дозріванні фолікулів, всередині яких міститься 

здатна до запліднення клітина. Ендокринна функція яєчників зводиться до 

дії, яку здійснюють на весь організм жінки гормони, вироблені у фолікулах 

яєчника, естрогени, а також прогестерон [130]. Діяльність яєчників, їх 

генеративна й ендокринна функції перебувають під контролем гіпофіза, який  

своєю чергою перебуває під контролем гіпоталамуса. Гормональна функція 

яєчників змінюється в різні періоди онтогенезу і визначається ступенем 

морфологічної зрілості яєчника та системи, яка регулює його гормональну 

функцію [15, 16, 17]. 

         Відомо, що більшість новоутворень яєчника (85%) розвивається із 

поверхневого епітелію або постовуляційних інклюзійних кіст, які зазнали 

тривалого впливу гормонів або інших хемокінів [176]. В основі пухлинного 

росту лежать порушення взаємозв'язку внутрішньоклітинної і 

нейроендокринної регуляції процесів клітинного поділу і диференціювання. 

На сьогоднішній день роль гормональних факторів у неопластичній 

трансформації яєчника не викликає сумнівів [79]. Показано, що естрогени 

можуть прямо або опосередковано впливати на утворення пухлини, в 

результаті чого виникають спонтанні помилки реплікації ДНК, продукти їх 

метаболізму містять активні форми кисню, які беруть участь у пошкодженні 

ДНК. Також естрогени сприяють проліферації клітин з утвореною мутацією 
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[25]. Дисгормональна природа пухлин яєчників пов’язана з первинним 

ослабленням функції яєчників, що супроводжується зниженням рівня 

оваріальних естрогенів і спричиняє компенсаторне збільшення рівня 

гонадотропінів гіпофіза. За умов тривалого підвищення секреції 

фолікулостимулюючого гормону (ФСГ) в яєчниках виникає спочатку 

дифузна, потім вогнищева гіперплазія і проліферація клітин епітелію, яка 

може закінчитися утворенням пухлини. Серед інших етіологічних факторів 

розвитку пухлин яєчників важливу роль відіграють спадкові, вікові та 

зовнішні фактори.  

         Половина епітеліальних пухлин – доброякісні, 33% – злоякісні, 16% – 

граничні, з низьким потенціалом злоякісності (наявні деякі морфологічні 

ознаки злоякісності, але інвазивний ріст відсутній). Понад 75% граничних 

пухлин виявляють на ранній стадії у молодих жінок; прогноз у такому 

випадку значно кращий, ніж у разі злоякісних пухлин [15, 16]. 

         Розрізняють 5 основних гістологічних типів епітеліальних злоякісних 

пухлини яєчника (ЕЗПЯ): серозні пухлини яєчника (50% випадків), 

муцинозні пухлини яєчника (25% випадків), ендометріоїдні пухлини яєчника 

(15%), мезонефроїдні пухлини яєчника (5%) і пухлину Бреннера (1% 

випадків).  Співвідношення цих типів залежить від віку жінок. ЕЗПЯ 

найчастіше зустрічається у жінок віком понад 40 років. Як правило, це 

кістозно-солідні утворення, які метастазують імплантаційно по очеревині [15, 

16, 120]. 

 

1.2.2 Функціональні та гормональні зміни в яєчнику за умов 
неопластичної трансфомації      

 

До факторів, які підвищують ризик розвитку неопластичних змін в 

яєчнику відносять: підвищення концентрації гонадотропінів у крові, 

гонадотропну гіперстимуляцію наднирників, порушення гормонального 

балансу в системі ”гіпофіз-яєчник”, фіброміому матки, генітальний 

http://ua-referat.com/Злоякісні_пухлини
http://ua-referat.com/Злоякісні_пухлини
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ендометріоз, ускладнений акушерський анамнез, раннє менархе, пізню або 

дуже ранню менопаузу, безпліддя, відсутність статевих стосунків з 

чоловіками, гормонозалежні пухлини в анамнезі, обтяжену спадковість щодо 

раку органів репродуктивної системи, наявність РЯ у кровних родичів, 

неадекватне використання гормональних препаратів, цукровий діабет, 

ожиріння, артеріальну гіпертензію, гіпотиреоїдизм. На даний час найбільша 

роль в розвитку РЯ відводиться генетичним, гормональним, а звідти і 

метаболічним факторам. Це, здебільшого, стосується внутрішньоклітинних 

механізмів, що визначають проліферацію, диференціацію, апоптоз тощо [160, 

174, 175, 184, 248, 249, 264]. 

У численних дослідженнях відзначено, що вагітність знижує ризик 

виникнення РЯ, а велика кількість вагітностей підсилює захисну дію [127, 

142]. Повідомлялося про підвищення ризику РЯ, якщо вік першої вагітності 

був менше 19 років порівняно з першою вагітністю у віці старшому 25 років  

[127]. Факторами ризику вважають ранній початок менархе (до 11 років), 

пізній вступ у період постменопаузи (після 55 років), пізній вік першої 

вагітності (після 35 років) [142].  Безпліддя ж підвищує ризик розвитку РЯ, а 

препарати, що стимулюють овуляцію впродовж більше 12 циклів, 

збільшують цей ризик в 2-3 рази [265, 277].   Відомо, що піки захворюваності 

РЯ припадають на вік гіпергонадотропінемії, зниження якої призводить до 

зменшення частоти виникнення пухлин яєчників [142, 240].  Саме зниження 

гіпергонадотропінемії і лежить в основі захисної дії не тільки оральної 

контрацепції, але і репродуктивної поведінки в цілому [17]. Використання 

оральних контрацептивів більше 5 років наполовину знижує частоту 

розвитку РЯ [152, 240-242, 266].  Овуляція та надмірна маса також, ймовірно,  

збільшують ризик серозного РЯ [151, 187].  Застосування схем замісної 

гормональної терапії з чистими естрогенами може значно підвищувати ризик 

РЯ у постменопаузі, особливо ендометріоїдного і світлоклітинного 

(мезонефроїдного) [145, 228].  Рак молочної залози в анамнезі збільшує ризик 

РЯ у 2-4 рази, так само ризик раку молочної залози підвищений у хворих на 
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РЯ. Повідомляється про можливість зниження ризику РЯ у жінок, що 

піддалися стерилізації шляхом перев'язки маткових труб [154].   Однак до 

цього часу причини цього явища залишаються незрозумілими. 

Гормони і фактори росту відіграють центральну роль в регулюванні 

клітинної проліферації, диференціюванні та апоптозі. Зміни цих процесів 

дають змогу клітинам, які несуть у собі мутації в протоонкогенах і генах-

супресорах пухлин, виживати і утворювати злоякісний клон [54, 183].    

Існує кілька гіпотез, що пояснюють злоякісну трансформацію епітелію 

яєчників [114],  при якій не відзначають генетичної схильності до 

виникнення РЯ, зумовленої мутаціями генів BRCA1 і BRCA2 [139, 144].    

Гонадотропні гормони гіпофізу ФСГ і лютеїнізуючий гормон (ЛГ), 

андрогени, естрогени, прогестерони та інсуліноподібний фактор росту 1 

(ІФР-1) були запропоновані як можливі чинники, що впливають на розвиток 

РЯ [240, 241].    

Вважається, що чим більше число овуляцій, тим вищий потенційний 

ризик злоякісної трансформації. Припускають, що під час овуляції 

відбувається занурення і пошкодження клітин поверхневого епітелію, а 

відхилення в репаративних процесах у таких клітинах підвищують ризик 

виникнення мутацій з подальшою малігнізацією. Згідно з цією гіпотезою 

ризик РЯ є нижчим у жінок, які мали багато вагітностей, що завершилися 

пологами [129, 138, 239],    та у тих, які довго годували грудьми  і вживали 

пероральні контрацептиви [240,241].    

Згідно гонадотропінової гіпотези, стимуляція поверхневого епітелію 

яєчників ФСГ і ЛГ може підвищувати ризик його малігнізації. Рецептори до 

ФСГ і ЛГ виявляють у 100% нормальних клітин поверхневого епітелію 

яєчників і у 60% злоякісних клітин [276].   З’ясувано, що у безплідних жінок, 

які отримували препарати для стимулювання овуляції, ризик розвитку РЯ 

виявився вищим у 2,8 рази, а прикордонних пухлин – у 4 рази порівняно з 

безплідними жінками, які не отримували препарати для підвищення 

фертильності. 
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Дослідження показали, що ФСГ, ЛГ і хоріонічний гонадотропін 

людини можуть стимулювати проліферацію РЯ і активувати мітоген-

активовану протеїнкіназу [119].  Індукована гіперекспресія рецептора до 

ФСГ веде до підвищення експресії рецептора епідермального фактора росту 

(epidermal growth factor receptor – EGFR), рецептора типу 2 до людського 

епідермального фактору росту (human epidermal growth factor receptor 2 - 

HER2) [119].   До інших можливих онкогенів, експресія яких підвищується 

під впливом ФСГ і ЛГ in vitro, належать β-катенін, Meis-1, циклін G2, 

інсуліноподібний фактор росту 1 і інтегрин β-1 [161, 162].    

Щодо гіпотези гормональної стимуляції, то дані епідеміологічних 

досліджень свідчать, що прогестерон, його похідні і комбіновані пероральні 

контрацептиви знижують ризик РЯ [15, 16].   Підвищений рівень андрогенів, 

який спостерігається при синдромі полікістозних яєчників, збільшує ризик 

розвитку РЯ [245].  Найвища концентрація андрогенів спостерігається 

всередині фолікулів на стадії росту, які через рецепторний апарат 

поверхневого епітелію яєчників підсилюють проліферацію клітин [176].    

Підвищення концентрації гонадотропінів у крові з віком жінки позитивно 

корелює зі збільшенням захворюваності на РЯ [88]. 

Вивчена етіологічна роль запалення в канцерогенезі РЯ, яке 

супроводжує кожну овуляцію і призводить до вивільнення цитокінів та 

викиду продуктів вільнорадикальних реакцій, що мають мутагенні 

властивості і призводять до злоякісної трансформації поверхневого епітелію 

[216].Підтвердженням гіпотези є зниження ризику розвитку РЯ у жінок, які 

регулярно вживають нестероїдні протизапальні препарати, зокрема 

ацетилсаліцилову кислоту і парацетамол [88]. Кінцевими мішенями 

сигнальної системи, що запускають нестероїдні протизапальні препарати, 

служать NO-синтаза, циклооксигеназа-2, VEGF, NF-кB, які задіяні в 

механізмі розвитку пухлин [88]. 

Гіпотеза виснаження фолікулів пояснює залежність частоти появи РЯ 

від віку. РЯ зазвичай розвивається відразу у період настання менопаузи, коли 
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спостерігається виснаження фолікулів. Цей процес призводить до зростання 

концентрації гонадотропінів у сироватці крові, які стимулюють розвиток 

запального процесу в яєчнику, що зумовлює трансформацію клітин 

поверхневого епітелію та розвиток пухлин. Крім того, безперервна овуляція і 

гонадотропінова стимуляція прискорюють виснаження фолікулів яєчників.  

Своєю чергою використання протизаплідних пігулок та інгібіторів 

циклооксигенази забезпечує збереження фолікулів. Циклооксигенази беруть 

участь у розвитку фолікулів та овуляції, тому їхнє інгібування може 

гальмувати дозрівання фолікула і тим самим збільшувати тривалість його 

життя [251]. Отже, збереження фолікулів та уповільнення процесу 

репродуктивного старіння може запобігти РЯ або зменшити ризик розвитку 

цієї хвороби.     

Інсулін, як було показано, також впливає на мітогенну і 

антиапоптотичні властивості [148, 201].  і безпосередньо бере участь у 

розвитку деяких видів раку [183,  246, 259, 260]. При високій концентрації 

інсулін може зв’язуваись з рецептором ІФР-1 і активувати 

внутрішньоклітинний сигнальний шлях. Інсулін може також підсилювати 

розвиток РЯ через його вплив на синтез і метаболізм інших гормонів. Він 

може стимулювати ЛГ-індукований синтез андрогенів і є потужним 

десенсибілізатором (даун-регулятором) синтезу глобуліну, що зв'язує 

статевий гормон (ГСПГ) та ІФР-1 звязуючого протеїну-1, тому, є фактором, 

який обумовлює наявність вільної біологічно активної фракції стероїдних 

гормонів і ІФР-1 [259, 260]. Припускають, що ожиріння, яке є частою 

причиною гіперінсулінемії в розвинених країнах, може також сприяти 

розвитку РЯ.     

Онкомаркери в діагностиці та прогнозуванні РЯ. Не дивлячись на 

удосконалення методів діагностики та лікування хворих на злоякісні 

епітеліальні пухлини яєчника, віддалені результати лікування все ще 

залишаються незадовільними. З одного боку, це може бути пов’язане з 

високою агресивністю РЯ, а з іншого – з резистентністю пухлин до 
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протипухлинних препаратів, в зв’язку з чим у переважної більшості хворих 

спостерігається прогресування пухлинного процесу [35]. Рання діагностика 

РЯ, точне встановлення стадії захворювання, які дозволяють вибрати 

адекватну програму комбінованого лікування, багато в чому визначають 

прогноз захворювання. Прихований перебіг захворювання зумовлює 

пріоритетність ранньої діагностики РЯ, що є найбільш актуальною 

проблемою біохімії та онкогінекології [12]. Вирішення її, на наш погляд, 

полягає в пошуку об’єктивних показників, що можуть бути використані при 

диференційній та ранній діагностиці РЯ. Найбільш успішним напрямком в 

цьому плані є вивчення маркерів пухлинного процесу [72]. 

 

1.2.3  Маркери непластичної трансформації яєчника 

 

У наш час відомі 4 типи маркерів: плацентарні антигени, метаболічні 

маркери, онкофетальні антигени та антигени мембранних структур 

пухлинних клітин. Найбільшого поширення при діагностиці раку яєчника 

набув антиген сироватки крові СА-125 [2, 14, 26, 54, 81, 72, 82, 166, 167, 180, 

190, 217]. Тобто, з метою діагности та постопераційного лікування 

найчастіше використовують визначення специфічного антигену в сироватці 

крові СА-125 [14, 26, 99, 132, 180, 190].  

Цей антиген - високомолекулярний глікопротеїн, який наявний в 

епітелії яєчника в нормі. Підвищення рівня СА-125 спостерігають при 

епітеліальній карциномі яєчника і воно в певній мірі корелює з 

прогресуванням пухлини. Зниження концентрації маркера свідчить про 

прогресивну реакцію на лікування. 

Визначення СА-125 багатьма авторами визнається достатньо 

інформативним тестом виявлення злоякісних пухлин яєчників епітеліального 

походження [26, 99, 132, 180, 190]. Верхня межа норми СА-125 не перевищує 

35 Од/мл, пограничні значення – 30-40 Од/мл.  
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        1.3  Пероксидація ліпідів і система антиоксидантного захису 

 

          Патологічні процеси, які відбуваються у клітинах зумовлені перш за 

все порушенням регуляторних систем, активацією процесів пероксидації 

ліпідів і порушенням системи антиоксидантного захисту[7, 13, 50, 170, 188, 

250, 267].  

         У результаті окисно-відновних реакцій в організмі тварин постійно 

проходить генерація активних форм кисню (АФК), які відіграють важливу 

роль у багатьох фізіологічних і біохімічних процесах: регуляції тонусу судин, 

клітинній проліферації, синтезі простагландинів, передачі сигналів від 

міжклітинних сигнальних молекул на регуляторні системи, які контролюють 

експресію генів, мікробоцидній дії фагоцитів. До АФК належать вільні 

радикали, продукти неповного відновлення атомарного кисню, а також 

пероксид водню, синглетний кисень, озон, гіпохлорит, пероксинітрит. За  

умов фізіологічного стану організму концентрація АФК у тканинах є 

невисокою Н2О2 - 10-8 М, О2
- - 10-11 М, ОН- ‹ 10-11 М [7, 13, 250, 257].  

         Під дією екстремальних факторів різного походження (хімічне 

забруднення, іонізуюче випромінювання, гіпер- і гіпоксія, токсичні речовини, 

запальні процеси) утворення АФК у живих організмів інтенсифікується. За 

нормальних фізіологічних умов АФК не нагромаджуються у клітинах.  Будь-

яка стресова реакція організму в нормі супроводжується короткочасним 

збільшенням кількості АФК . Під дією АФК у клітинах проходить активація 

експресії редокс-чутливих генів, багато з яких необхідні для захисту клітин 

від токсичної дії окиснювального стресу, зокрема глутатіонпероксидази, 

каталази, супероксиддисмутази, глутатіонредуктази, γ-глутамілцистеїн-

синтетази. Одним із проявів токсичної дії метаболітів кисню є інтенсифікація 

реакцій вільнорадикального окиснення. Вільнорадикальне окиснення є 

універсальним механізмом, за допомогою якого контролюються 
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найважливіші гомеостатичні фізико-хімічні параметри клітини: в’язкість, 

вибіркова проникність і цілісність клітинних мембран [13, 29, 58].  

За участі вільних радикалів відбувається детоксикація чужорідних 

сполук, що надходять в організм. Радикали й продукти вільнорадикального 

окиснення впливають на імунітет, структуру й функцію біологічних мембран, 

акумуляцію й біотрансформацію енергії. Не викликає сумніву, що наявність 

вільних радикалів в організмі має певне фізіологічне значення. Перебіг 

багатьох біологічних процесів неможливий без вільних радикалів. Відомо, 

що вільні радикали відіграють важливу роль у транспорті електронів у 

дихальному ланцюзі, індукції утворення пор у мітохондріальній мембрані, 

окисному фосфорилюванні. Окисні процеси за участю активованих кисневих 

метаболітів - невід’ємна умова існування живих організмів. Вони виконують 

функцію між- і внутрішньоклітинних мессенджерів, модуляторів та 

індукторів у біохімічній регуляції й реалізації метаболічних процесів, є 

найпершою і найбільш мобільною ланкою в адаптаційній перебудові 

організму при екстремальних впливах. Інтенсифікація процесів 

вільнорадикального окиснення під дією АФК призводить до посилення 

пероксидного окиснення ліпідів (ПОЛ), окисної модифікації білків (ОМБ), 

деструкції нуклеїнових кислот, вуглеводів, що спричиняє структурні та 

метаболічні порушення у клітинах [7, 170]. Однією з основних причин 

пошкодження і загибелі клітини внаслідок дії АФК на сьогодні вважається 

пероксидне окиснення ліпідів [7]. Цим шляхом окиснюються ненасичені 

жирні кислоти, що може бути причиною порушення цілісності та 

властивостей біологічних мембран. [13]. Це призводить до змін активності 

аргіназо-NO-синтазної та іон-транспортувальних систем і, відповідно до 

зміни концентрації NO та Сa2+ в клітині, які є внутрішньоклітинними 

мессенджерами і, прямо чи опосередковано, регулюють більшість клітинних 

функцій [22, 37, 43, 267]. 

У знешкодженні вторинних продуктів пероксидації та інших окиснених 

речовин головну роль відігрфють ряд агтиоксидантних систем, зокрема  
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глутатіонова антипероксидна система, як найбільш потужна [83, 170]. 

Завдяки каталітичній активності глутатіонпероксидази (ГП) в клітинах 

відбувається відновлення Н2О2 та гідропероксидів органічних молекул до 

відповідних гідроксисполук. Цей процес здійснюється з використанням 

відновленого глутатіону. Глутатіонредуктаза (ГР) – NADPH-залежний 

фермент, який забезпечує реакцію відновлення окисненої форми глутатіону 

та, відповідно, рециклювання GSH. До складу цієї захисної системи також 

входить глутатіонтрансфераза (ГТ), ензим, що каталізує кон’югацію 

відновленого глутатіону з електрофільними сполуками і також виконує 

захисну функцію [170].  

 

     1.4 Функціональна характеристика та роль аргінази лімфоцитів крові в 

нормі та при неопластичних змінах яєчника 

          

         Відомо, що аргіназа (L-аргінін-амідиногідролаза) (КФ. 3.5.3.1) каталізує 

гідролітичне розщеплення L-аргініну до сечовини і L-орнітину [101, 102, 110, 

158, 159, 204-209]. Крім участі в орнітіновому циклі, аргіназа, як відомо, 

відіграє важливу роль і в багатьох інших процесах, що відбуваються в різних 

тканинах живих організмів, зокрема,  орнітин є попередником синтезу 

проліну - амінокислоти, необхідної для синтезу колагену і поліамінів, 

ключових компонентів клітинного росту і диференціації, які  важливі при 

загоєнні ран, а також є інгібіторами NO-синтаз [27, 39, 73, 74, 143, 147, 204-

209, 252-254].   

         В останні роки цікавість до аргінази була стимульована демонстрацією 

її участі в метаболізмі оксиду азоту [116,133,143, 204-209, 252-254]. Аргіназа 

як конкуруючий за субстрат фермент і метаболіти наступного перетвореня її 

продуктів – поліаміни – здатні істотно впливати на активність NO-синтазної 

реакції.  



26 
 
         Аргіназа відноситься до ензимів, які володіють абсолютною 

специфічністю, діючи тільки на один субстрат. Наприклад, такі подібні з 

аргініном речовини, як гуанідин і креатин, не підлягають розщепленню 

аргіназою. Відомо, що аргіназа може слугувати ефективним засобом в 

ензимотерапії деяких видів раку [142, 206].  

         Основною функцією аргінази в тваринних організмах є її участь в 

детоксикації аміаку. Аргіназа, мабуть, є найважливішим ензимом, що 

регулює швидкість циклу сечовини і забезпечує правильну роботу 

детоксикації аміаку. Аргіназа позапечінкових тканин підтримує оптимальний 

рівень L-аргініну в клітинах і може бути одним з факторів, відповідальним за 

підтримання нормального рівня сечовини в крові у пацієнтів з генетично 

зумовленими ензиматичними блоками циклу сечовини [202, 203, 208]. 

         Аргіназа також потенційно регулює аргінін-залежні імунні функції, такі 

як активація Т-лімфоцитів. Показано, що метаболізм L-аргініну у мієлоїдних 

супресорах є одним з механізмів регуляції цих клітин. Цей механізм полягає 

у зміні ензиматичної активності іNOS та аргінази. При цьому цитокіни Th-2 

підвищують активність NO-синтази, а цитокіни Th-2 – аргінази. Таким 

чином, NO-синтаза та аргіназа можуть діяти роздільно і синергічно in vivo, 

контролюючи  специфічні клітинні відповіді Т-клітин [96, 97, 109, 197].  

         Нині у ссавців ідентифіковано дві ізоформи цього ензиму: аргіназа 1 і 

аргіназа 2. Ці ізоформи  є продуктами генів, які у людини локалізовані 

в хромосомах 6q23 (аргіназа 1) и 14q24 (аргіназа 2) [202, 203]. Аргіназа 1 

типу знаходиться в цитоплазмі клітин, найбільше - печінки, також виявлена в 

еритроцитах, в тканині молочної залози в період лактації, в нирках та інших 

органах. Аргіназа бере участь в детоксикації амонію через уреазний цикл, в 

опосередкованій макрофагами цитотоксичності. Висока активність ферменту 

спостерігається в проліферуючих тканинах, у ранах, що гояться 

проліферуючих лімфоцитах і в пухлинах. Експресія аргінази 1 також 

відмічається в мононуклеарах після травми і хірургічних втручань [219, 226], 

що вказує на потенційну роль аргінази в процесах регенерації [218-220, 247]. 
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Активність аргінази 1 використовують не тільки  як маркер ранніх стадій 

пошкодження печінки, але і як маркер раннього закінчення процесу 

пошкодження, наприклад, у хворих, яким була зроблена часткова резекція 

печінки. Підвищення активності аргінази після операції свідчить про 

відновлення функції печінки, причому аргіназа є більш раннім і чутливим 

маркером порівняно з амінотрансферазами. Крім того, рівень активності 

аргінази 1 підвищується при багатьох запальних процесах, що може бути 

наслідком дії на неї певних мадіаторів запалення, а також при алергічних 

процесах, наприклад, астмі. Аргіназа 1 бере участь в автоімунному запаленні 

нервових тканин (енцефаломієліті). 

         Аргіназа 1 експресується в гладком’язових клітинах судин і індукується 

інтерлейкінами-4 і -13, трансформується тканинним фактором росту ТФР-β 

и лізофосфатидилхоліном [133, 134]. Індукція аргінази типу 1 ТФР-β 

призводить до підвищення конвертування аргініну в пролін і корелює 

з підвищенням продукції колагену 1 [134]. Підвищення експресії аргінази 1 

в гладком’язових клітинах аорти в результаті стабільної трансфекції 

(трансформації) з аргіназою 1, експресування плазміди або впливу ТФР-β, 

лізофосфатидилхоліном призводить до збільшення продукції поліамінів і, що 

більш важливо — до підвищення ступеня проліферації [275]. Інгібування 

аргінази призводить до зменшення кількості поліамінів [133, 134]. В ряді 

досліджень з використанням культури ендотеліальних клітин з підвищеним 

проявом аргінази 1 і 2 виявлено, що аргіназа допомагає регулювати синтез 

поліамінів і проліферацію ендотеліальних клітин [179]. Більше того, в другій 

половині процесу генерації орнітину в ендотеліальних клітинах аргіназа 

забезпечує утворенняо проліну, а ступінь перетворення L-аргініну в пролін 

зростає в міру підвищення активності ендотеліальних клітин [179]. Аргіназа є 

важливим фактором в регуляції синтезу колагену, багатого проліном 

протеїну, в ендотеліальних і прилеглих клітинах судини. Зростання експресії 

аргінази під впливом прозапальних цитокінів IL-4 та IL-13 призводить до 

зростання синтезу орнітину. Небагато L-аргінін-опосредкованого орнітину 
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перетворюється в глутамат, ця трансформація збільшується в клітинах 

з підвищеною активністю аргінази, але ступінь цього перетворення, 

безсумнівно, недооцінюється, оскільки в ендотеліальних клітинах 

відбувається активний перерозподіл вуглецевого скелету до 

інших метаболітів за допомогою трансаміназ [179]. Ці дані демонструють, що 

активність аргінази може обмежувати проліферацію гладком’язевих клітин 

і розглядається як фактор регулювання гіперплазії інтими.  Недостатня 

активність аргінази 1 призводить до порушень циклу сечовини, що 

проявляється зростанням рівня L-аргініну в крові – гіпераргінемія. 

Багаточисельні дослідження показують, що дефіцит аргінази 1 індукує 2 

форму аргінази, яка компенсує недостачу першої шляхом регулювання 

концентрації клітинного L-аргініну. У випадках пацієнтів з гіпераргінемією 

лікування базується на застосуванні дієти багатої на протеїн.  

Аргіназа 1 експресується в еритроцитах людини і забезпечує активний 

процес гемолізу [171, 204, 205]. Підвищення рівня аргінази може призвести 

до зменшення концентрації L-аргініну в циркулюючій крові, що може 

супроводжуватись  зниженням продукції NO і судинною дисфункцією, 

наприклад при легеневій гіпертензії, цукровому діабеті [69, 70, 204, 205]. 

         Аргіназа 2 типу – ензим мітохондріальної локалізації, який виявлено у 

різних типах клітин, зокрема у лейкоцитах і лімфоцитах периферичної крові 

[210, 211, 218, 220]. Фізіологічна роль аргінази 2, зумовлена її участю у 

численних метаболічних процесах у клітині свідчить про те, що ензим 

належить до важливої ланки у розвитку багатьох патологічних станів 

організму, зокрема  автоімунних захворювань. Відомо, що аргіназа модулює 

імунну відповідь. Показано [97], що гуморальні протизапальні цитокіни IL-4, 

IL-10, IL-13 и TGF- β спричиняють експресію аргінази. Вважають, що висока 

експресія аргінази свідчить про гуморальну відповідь з боку імунної системи 

на антиген. 

         Експресія аргінази 2 може бути індукована через циклічний АМФ або 

ІL-10. Причиною зростання активності обох ізоформ аргінази можуть бути 
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цитокіни ІL-4, -10, 13, TNF-α, TGF-β, які виділяються Т-лімфоцитами і 

макрофагами у відповідь на хворобу, що розвивається [95, 97, 192, 270].  

         Було доведено, що наявність внутрішньоклітинного аргініну є 

лімітуючим фактором синтезу оксиду азоту (NO), хоча, також було показано, 

що позаклітинні концентрації аргініну відіграють важливішу роль у регуляції 

синтезу NO  порівняно з внутрішньоклітинним аргініном. 

 

          1.5  Функціональна характеристика та роль NO-синтаз лімфоцитів крові 

у практично здорових осіб і при неопластичних змінах яєчника 

 

         За фізіологічних умов синтез оксиду азоту з L-аргініну відбувається за 

участі ізоензимів NO-синтази. В організмі людини  NO синтезуєься за 

допомогою трьох ізоформ ензиму синтази оксиду азоту (Nitric Oxide Synthase 

- NOS; КФ 1.14.13.39.): nNOS (так званий тип 1); iNOS (також відома як тип 

2), яка, на відміну від nNOS і eNOS, не експресується постійно 

(конститутивно); синтез цього ензиму відбувається тільки при патологічних 

станах і може бути індукований в клітинах різних типів при дії запальних 

стимулів [56, 149, 193]. eNOS (також відома як тип 3), вперше ідентифікована 

в клітинах ендотелію кровоносних судин.  

 Ізофензими NOS є диоксигеназами, які використовують молекулярний 

кисень і NADPH для трансформації L-аргініну в L-цитрулін і NO. Всі три 

ізоформи ензиму мають подібну молекулярну структуру і потребують 

наявності тіолзв’язаного гему, NADPH, флавінаденіндинуклеотиду (ФАД), 

флавінмононуклеотиду (ФМН), 5,6,7,8-тетрагідробіоптерину, глутатіону 

[193]. Нейрональна та ендотеліальна NOS активуються при зв’язуванні з 

кальмодуліном і мають подібну кінетику утворення NO [193]. NO, утворений 

nNOS і eNOS, забезпечує нейропередачу в нітритергічних нейронах, 

релаксацію кровоносних судин і гладком’язових органів, пригнічення адгезії 

и агрегації циркулюючих клітин крові, регуляцію синтезу і секреції гормонів 

[159]. Активність ендотеліальної та нейрональної NOS залежить від 
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внутрішньоклітинної концентрації іонів кальцію. Їх наявність є необхідною 

для прояву активності eNOS та nNOS і необов’язковою для індуцибельної 

ізоформи NOS. Збільшення продукції оксиду азоту відбувається пропорційно 

надходженню в цитоплазму іонів кальцію. Стимулюючими факторами 

входження кальцію в клітину і в такий спосіб підвищуючи кальцієзалежну 

активність ензиму є ацетилхолін, серотонін, глутамат, АДФ та інші 

біологічно активні речовини [200].  

Нейрональна та індуцибельна NOS локалізовані у цитозолі, а 

ендотеліальна ізоформа – мембранозв’язана. Більшість типів клітин 

організму людини мають одну або декілька ізоформ  NOS. Ці ізоензими 

експресуються як продукти різних генів, локалізованих в окремих 

хромосомах. Відмінності ко- та посттрансляційних модифікацій можуть 

впливати на внутрішньоклітинну локалізацію та активність ізоензимів 

NOS. Регулювання та роль кожної ізоформи NOS у біологічних процесах 

на рівні різних тканинах  є предметом досліджень, як і розробка 

селективних і специфічних інгібіторів NOS.  

NO розглядають як перший представник нового класу сигнальних 

молекул, які здійснюють міжклітинну комунікацію і регуляцію багатьох 

функцій в різних тканинах і системах організму. Зміни інтенсивності 

синтезу NO притаманні організмам за дії різних факторів і змін умов 

середовища, оскільки ця багатофункціональна ефекторна молекула в 

багатьох випадках сприяє адаптації різних систем організму до 

шкідливих факторів впливу. Оксид азоту виконує роль нейромодулятора 

в центральній нервовій системі, а також в нервово-м’язевих синапсах. 

Впродовж останнього десятиріччя значна увага приділяється вивченню 

метаболізму  оксиду азоту в патогенезі різноманітних захворювань. 

        Важливу роль у проліферації пухлинних клітин відіграє метаболізм 

L-аргініну. Перетворення L-аргініну в оксид азоту (NO) за допомогою 

синтази оксиду азоту або в орнітин за участі аргінази є важливими 

біологічними шляхами (рис. 1). Щодо оксиду азоту, то за різними 
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літературними даними, він відіграє подвійну роль при злоякісному рості. У 

високих концентраціях він інгібує, а у низьких – стимулює пухлинний ріст і 

метастазування [80, 108, 143].  
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Рисунок 1.1 –  Схема метаболізму  L-аргініну. L-аргінін метаболізується за 

допомогою синтази оксиду азоту до N-гідроксил-L-аргініну і NO, або за 

допомогою аргінази до орнітину і сечовини. IFN-γ індукує NO-синтазу, але 

інгібує аргіназу. N-гідроксил-L-аргінін інгібує аргіназу, а NO інгібує орнітин- 

декарбоксилазу [192] 

         Водночас дослідження особливостей змін активностей  NO-синтаз за 

донозологічного стану та при неопластичній трансформації може слугувати 

основою для підвищення якості діагностування та ефективності корекції  

даної патології. 
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1.6 Функціональна характеристика та роль Na+,К+-АТФази  лімфоцитів 

крові у практично здорових жінок і при неопластичних змінах яєчника  

 

Для виконання складних функцій лімфоцитів у них повинна існувати 

досконала система регуляції клітинного гомеостазу та внутрішньоклітинної 

сигналізації. Вивчення регуляторних механізмів підтримання 

внутрішньоклітинного йонного гомеостазу визначається множинністю 

транспортувальних систем плазматичної мембрани (ПМ) та 

внутрішньоклітинних структур. Системи транспортування йонів 

відрізняються як за швидкістю перенесення, так і за напрямком їх 

перенесення та низкою інших чинників. 

За фізіологічних умов мембранний потенціал спокою лімфоцита 

становить приблизно –50 мВ, підтримується роботою відповідних каналів та 

АТФаз та є сигналом трансдукції [153, 168, 278].  

Na+,К+-АТФаза (Na+,К+-активована, Mg2+-залежна АТФ-гідролаза, КФ 

3.6.1.37) – маркерний ензим плазматичної мембрани, є Са2+-незалежною, 

Na+,K+-активованою, Mg2+, АТФ-залежною транспортувальною системою, 

яка здійснює активне трансмембранне перенесення йонів Na+ та K+ і, тим 

самим, забезпечує підтримання електрохімічного градієнта та осмотичного 

потенціалу одновалентних йонів у клітині, що є необхідною умовою їх 

функціонування. У зв’язку з цим, ензим відіграє ключову роль в реалізації 

багаточисленних клітинних функцій і процесів, які залежать від наявності 

йонних градієнтів [46, 52, 149, 163, 168, 274, 278]. 

Будучи компонентом системи життєзабезпечення клітини, зокрема 

лімфоцитів, натрієва помпа знаходиться під контролем регуляторних  

механізмів різного типу, які забезпечують як швидкі, так і довготривалі зміни 

інтенсивності йонних потоків крізь ПМ [1, 34, 52]. 

На відміну від інших АТФ-аз Р-типу, Na+,K+-АТФаза поєднує в одній 

молекулі разом з транспортно-гідролітичною і рецепторну функцію, 
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специфічно взаємодіючи з екзогенними інгібіторами рослинного походження 

– серцевими глікозидами або їх ендогенними аналогами. 

Na+,K+-АТФаза складається з трьох субодиниць: каталітичної (α-

субодиниці), глікозильованої β-глікопротеїнової та γ-субодиниці. α-

субодиниця (каталітична, молекулярна маса 90-100 кДа) пронизує ліпідний 

матрикс мембрани, утворюючи 10 α-спіральних трансмембранних сегментів.  

β-субодиниця відіграє певну роль в регуляції зв’язування K+ з ензимом, 

разом з α-субодиницею бере участь в конформаційних переходах, які 

індукують зв’язування Na+,K+-АТФази з різними лігандами [91, 163, 169, 191, 

263].  

γ-субодиниця Na+,K+-АТФази – це гідрофобний поліпептид з 

молекулярною масою близько 10 кДа, що асоційований з Na+,K+-АТФазою і  

є специфічним її компонентом. γ-субодиниця не впливає на формування αβ-

комплексу, проте вона є необхідна для стабілізації Е1 конформації ензиму та 

модулювання K+-активації Na+,K+-АТФази [103, 128, 191]. 

Відомо 4 ізоформи Na+,K+-АТФази, що відрізняються розташуванням у 

різних тканинах та чутливістю до ендогенних стероїдних гормонів. Перша 

ізоформа ферменту є убіквітарною. Друга ізоформа експресується в клітинах 

серця, гладких м’язів, мозку, хрящової та кісткової тканини, адипоцитах (її 

експресія є інсулінзалежною). Третя ізоформа експресується у клітинах 

центральної та периферичної нервової систем, сполучної тканини серця. 

Четверта ізоформа є специфічною для тестикулярних клітин [103, 128, 158, 

163]. 

Активність Na+,K+-АТФази змінюється під дією як екзогенних 

(наприклад, pH, температура та інші), так і ендогенних факторів 

(концентрація АТФ) [46, 52], які, очевидно, діють як на рівні самого 

каталітичного процесу, так і впливають на олігомерну організацію ензиму. 

Na+,K+-АТФаза також надзвичайно чутлива до змін концентрації АТФ і Mg2+, 

оскільки вони сприяють зв’язуванню уабаїну та ванадату з молекулою 

ензиму, а внутрішньоклітинне співвідношення [АТФ]/[АДФ] є пусковим 
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механізмом роботи Na+,K+-АТФази [46]. 

Вплив йонів Са2+ на функціонування Na+,K+-АТФази залежить від їх 

концентрації в середовищі. У фізіологічних концентраціях Са2+ (5∙10-8 ÷        

1∙10-7 М), як вторинний месенджер, активує Na+,K+-АТФазу тканин головного 

мозку, а при високих (мМ) концентраціях Са2+ відбувається інгібування 

Na+,K+-АТФ-ази [107]. До регуляторів активності Na+, K+-АТФази належить 

внутрішньоклітинна концентрація йонів Na+, однак, виявилося, що і 

зовнішньоклітинна концентрація Na+ також є регулятором активності цього 

мембранного ензиму. Дослідники вважають [125], що зовнішньоклітинна 

концентрація йонів Na+ впливає на активність Na+,K+-АТФази шляхом зміни 

інтенсивності експресії субодиниць Na+,K+-АТФази. 

Іншим регулятором активності Na+,K+-АТФази є рівень 

трансмембранного потенціалу. Однак, цей фактор, очевидно, є допоміжним, 

оскільки зміни характеру роботи Na+,K+-помпи спостерігались і при 

фіксованому рівні трансмембранного потенціалу. Відомо, що 

функціонування Na+,K+-АТФази, як мембранного ензиму, залежить від 

динамічних властивостей ліпідного оточення [8, 9]. Не викликає сумніву те, 

що фізичний стан ліпідного оточення Na+,K+-АТФази впливає на 

конформаційну рухливість та просторову орієнтацію рецептора до серцевих 

глікозидів. 

У більшості випадків регуляція активності Na+,K+-АТФази проходить 

на рівні біосинтезу – шляхом збільшення інтенсивності експресії молекул 

ензиму. Активуючу дію на активність Na+,K+-АТФази має також інсулін, 

мішенню якого є α-субодиниця Na+,K+-АТФази [118, 147]. Припускають, що 

дія інсуліну опосередкується через активацію протеїнкінази С. 

         Таким чином, в огляді літератури висвітлено сучасні уявлення  про 

особливості функціонування лімфоцитів та яєчника в нормі, патогенетичні 

зміни які відбуваються в цьому органі при неопластичній трансформації, 

використання лімфоцитів 
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         Помірний рівень аргіназної активності конститутивно представлений 

в ендотеліальних клітинах. Активність підвищується при дії ліпополі-

сахаридів і фактора некрозу пухлин-α або з віком організму. Катаболізм L-

аргініну за допомогою аргінази переважає катаболізм за участі NOS 

приблизно в 200 разів в нестимульованих ендотеліальних клітинах 

коронарних судин щурів [272, 273]. Аргіназа 2, експресія якої істотно 

не представлена в нестимульованих ендотеліальних клітинах людини, 

індукується під дією ліпополісахаридів і представляє собою мінімальну 

фракцію загальної кількості аргіназної активності в стимульованих 

ендотеліальних клітинах.    

         Дослідження показали, що інгібування активності аргінази  призводить 

до підвищення продукції NO ендотелієм, а наявність аргінази 

в ендотеліальних клітинах слугує  обмежувачем доступності субстрату для 

NO за умов артеріальної гіпертензії та ішемічно-реперфузійного 

пошкодження. В судинах старих тварин щурів активність ендотеліальної 

аргінази підвищується і, відповідно, може зумовити дисфункцію ендотелію 

у вигляді зниження здатності до синтезу NO. Висока активність аргінази 

може також впливати на процеси, які відповідають за статеві розлади 

чоловіків і жінок. Аргіназа шляхом гальмування утворення оксиду азоту 

може впливати на процеси кровообігу, а статеві розлади у жінок пов’язані 

саме зі змінами кровообігу. крові  як «метаболічного дзеркала», що 

відображає функціональний стан організму.  

         Продемонстровано, що аргіназо-NO-синтазний шлях обміну L-аргініну 

та активність АТФ-гідролазних систем можуть відігравати  важливу роль у 

регуляції фізіологічних функцій в онтогенезі та розвитку неопластичних змін 

яєчника. Це загалом доводить доцільність поглибленого вивчення цих ланок 

метаболізму з метою детального аналізу вікових особливостей, 

донозологічного стану та механізмів злоякісної трансформації яєчників, 

розширення спектру показників для своєчасного виявлення, прогнозування 

та контролю перебігу захворювання. 
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                                                                      РОЗДІЛ 2 

МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕНЬ 

2.1 Обєкт досліджень. Загальна характеристика  досліджуваних груп 

жінок 

 

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. Цю групу формували з осіб 

волонтерів (добровольців) з числа працівників Львівського національного 

медичного університету ім. Данила Галицького, а також працівників 

Львівського державного регіонального онкологічного лікувально-

діагностичного центру. У свою чергу група практично здорових жінок була 

умовно розділена на 2 підгрупи - ФН (26 осіб, віком 20-40 років, фізіологічна 

норма) і ДС (18 осіб, віком 41-60 років, донозологічний стан) (Рис 1). 

 

донозоло-

гічний стан, 

n  = 18

фізіологічна 

норма, 

n  = 26

Рак яєчника

 n  = 80 

 

Рисунок 2.1 – Схема розподулу жінок за досліджуваними групами 
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         Такий умовний поділ ґрунтувався на тому, що з віком жінок зростає 

ймовірність захворювання РЯ, і зростає в крові концентрація пухлинного 

маркера СА-125.  

         Групу жінок з неопластичними змінами яєчника 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 повне 

клініко-лабораторне обстеження. У дослідження включали пацієнток 

зі встановленим діагнозом раку яєчника  без наявності супутніх  захворювань 

на момент початку дослідження (n = 80). 

Дослідну групу було розділено на 4 підгрупи, в залежності від стадії 

розвитку раку яєчника [3, 4]. 

Підгрупа 1 – стадія 1,  що характеризується пухлиною, обмеженою 

одним яєчником (n=15); 

Підгрупа 2  - стадія 2,  пухлина  вражає один або два яєчника та 

поширюється в ділянку тазу (n=15); 

Підгрупа 3 – стадія 3,  пухлина поширена на один або два яєчники та 

дає метастази по очеревині за межі таза (або метастази в заочеревинних 

лімфатичних вузлах) (n=41); 

Підгрупа 4 – стадія 4, пухлина поширена на один або два яєчники з 

віддаленими метастазами (n=16). 

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 у сировотці крові [190]. Усі 

пацієнти з раком 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. 
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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. 

 

           2.2 Виділення лімфоцитів периферичної крові 

 

Для виділення лімфоцитів, забір периферичної крові у жінок дослідних 

груп проводили після попереднього завершення їхнього клінічного 

обстеження перед призначенням їм курсу лікування. 

Забір крові шляхом венепункції проводився з ліктьової вени у вранішні 

години умовах фізіологічного спокою, натще, у кількості 20 мл в пробірки, 

які стабілізували гепарином (кінцеве розведення 1:100). 

Лімфоцити периферичної крові виділяли за методом Boyum A. [106]. 

Кров, розведену в співвідношенні 1:1 фізіологічним розчином, нашаровували 

у градієнті густини фікол-тріумбрасту ( = 1,08 г/см3)  й  центрифугували 20 

хвилин  при 500 g. Зняті  інтерфазні  кільця  мононуклеарних  клітин двічі 

відмивали протягом 10 хвилин фізіологічним розчином [49]. 

Після останнього центрифугування до осаду додавали невелику 

кількість фізіологічного розчину, ресуспензували та за допомогою 

трипанового синього проводили підрахунок кількості живих і мертвих клітин 

в камері Горяєва [198]. Цілісність і життєздатність лімфоцитів крові в усіх 

дослідах становила не менше 95 %. 

Для пермеабілізації мембран лімфоцитів крові та розкриття латентних 

АТФ-азних активностей до суспензії додавали сапонін. Ця методика 

грунтується на роботах, виконаних на лімфоцитах раніше [63]. Лімфоцити 

крові інкубували протягом 10 хв при помірному струшуванні у розчині, який 

містив сапонін у концентрації 0,2 % (оптимальна концентрація) [41, 63, 78, 

267].  
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2.3  Визначення активності аргінази  

 

Активність аргінази лімфоцитів периферичної крові  визначали за 

утворенням сечовини, вміст якої вимірювали за допомогою 

діагностичного набору відповідно до інструкції фірми-виробника (Simko, 

Україна). Ензиматичну реакцію ініціювали внесенням аліквоти (150 мкл) 

пермеабілізованих сапоніном лімфоцитів в інкубаційне середовище 

наступного складу (мМ): 20 Тріс HCl, 100 L-аргінін, 2 MnCl2 (pH = 9,5), 

об’ємом 300 мкл; кількість білка у пробі – 50 – 100 мкг/мл. Інкубацію 

здійснювали 30 хв, при температурі 370 С на шейкері. Реакцію зупиняли 

внесенням в інкубаційне середовище 40 мкл 50%-ї трихлороцтової 

кислоти. У контрольні зразки замість лімфоцитарної суміші вносили 

відповідну аліквоту фізрозчину. Крім дослідних і контрольних проб 

готували також пробу, яка містить стандартний розчин сечовини (16,65 

мМ). Усі зразки спектрофотометрували проти контрольних при λ=520 нм. 

Активність аргінази обчислювали і виражали у нмолях сечовини/хв мг 

загального протеїну у пробі [85, 218].  

        Дослідження кінетичних властивостей ензиматичної реакції аргінази 

проводили в стандартному середовищі інкубації, що було модифіковане за 

часом інкубації, кількістю білка лімфоцитарної суміші у пробі та 

концентрацією субстрату (L-аргініну). Уявні кінетичні параметри, такі як 

максимальна миттєва швидкість реакції V0, максимальна (платова) кількість 

утворення продукту реакції Рmax та характеристичний час реакції (період 

напівнасичення)   визначали як описано в статті [43].  

 

2.4 Визначення активності конститутивної та індуцибельної ізоформ 

NO-синтази  

 

Визначення NO-синтазної ензиматичної активності сапонін-

перфорованих лімфоцитів проводили при 37 С у середовищі інкубації 
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об’ємом 1,5 мл наступного складу: трис-HCl –0,08  М (pH 7,4), CaCl2 – 10 

мM, L-аргінін – 0,15 мМ, NADPH(H+) – 0,12 мМ. Контрольні та безсубстратні 

зразки (до яких субстрат не вводили) готували аналогічно до дослідних, але 

вони замість  NADPH(H+) та L-аргініну містили бідистильовану воду. NO-

синтазну реакцію ініціювали внесенням до інкубаційного середовища 

аліквоти лімфоцитарної суміші (70 мкл); кількість лімфоцитарного протеїну 

у пробі не перевищувала 50–70 мкг/мл.  

Дослідні проби спектрофотометрували проти контрольних та 

безсубстратних зразків при  λ=340 нм, після чого їх інкубували протягом 20 

хв при 37оС. Реакцію зупиняли внесенням до реакційного середовища HClO4 

(1,5 М) [62]. Активність NO-синтази виражали в наномолях окисненого 

NADPH(H+)/хв на 1 мг загального протеїну у пробі.  

Активність Са2+-незалежної іNOS визначали аналогічно, додаючи в 

інкубаційне середовище селективний інгібітор індуцибельної ізоформи 

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

згідно з даними літератури відповідає конститутивній ізоформі NOS (сNOS), 

розраховували як різницю між загальною активністю NOS і активністю Са2+-

незалежної ізоформи NOS. 

Вивчення кінетичних властивостей NO-синтази проводили в 

стандартному середовищі інкубації, що було модифіковане за  складом 

певних компонентів (концентрація субстрату – L-аргініну, час інкубації, 

вміст білка в лімфоцитарній суміші). 

 Уявні кінетичні параметри, які характеризують NO-синтазну реакцію – 

максимальну миттєву швидкість реакції V0, максимальну (платову) кількість 

утворення продукту реакції Pmax та характеристичний час реакції   

визначали як описано у статті [43]. Уявні кінетичні параметри, які 

характеризують NO-синтазну реакцію – уявну константу спорідненості 

(аффіності) до L-аргініну KL-Arg та максимальну швидкість реакції Vmax, визначену 

за L-аргініном, розраховували у координатах Лайнуівера-Берка [36].  
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2.5 Методика визначення Na+,K+-активованої, Mg2+-залежної АТФ-

азної активності лімфоцитів крові 

 

Na+,K+-ATФ-азну активність лімфоцитів крові пацієнтів з раком 

яєчника  й осіб групи норми визначали спектрофотометрично, реєструючи 

процес гідролізу АТФ по накопиченню Рі. 

Визначення загальної ATФ-азної ензиматичної активності лімфоцитів 

крові проводили при 37 С у середовищі інкубації (об’ємом 1 мл) наступного 

складу (мМ): 120 NaCl, 30 KCl, 5 МgС12, 1,5 АТФ, 1 ЕГТА, 1 NaN3 (інгібітор 

мітохондріальної АТФ-ази), 20 Hepes-Tris-буфер (рН = 7,4), 0,1 мкМ 

тапсигаргін (селективний інгібітор Са2+, Mg2+- ATФ-ази ЕПР) [45]. Наявність 

Са2+-хелатора ЕГТА в середовищі інкубації забезпечувало зв’язування в 

ньому ендогенних йонів Са2+. АТФ-гідролазну реакцію ініціювали внесенням 

до інкубаційного середовища аліквоти лімфоцитарної суміші (100 мкл); 

кількість протеїну в пробі не перевищувала 50 – 100 мкг. Тривалість 

інкубації – 5 хв. Ензиматичну реакцію зупиняли додаванням 1 мл 

охолодженого “стоп-розчину” наступного складу: 1,5 M натрій ацетат, 3,7 % 

формальдегід, 14 % етанол, 5 % ТХО (рН = 4,3). “Базальну” Mg2+-ATФ-азну 

активність лімфоцитів крові тестували в аналогічному середовищі інкубації, 

але у присутності 1 мМ уабаїну – селективного інгібітора Na+, K+-ATФ-ази 

[268, 273]. Уабаїнчутливу Na+, K+-ATР-азну активність лімфоцитів крові 

обчислювали за різницею між величиною загальної АТФ-азної і “базальної” 

Mg2+-АТФ-азної активності і виражали у мкмолях Рі у перерахунку за хв. на 1 

мг протеїну. 

Контролем на неензиматичний гідроліз АТФ та вміст ендогенного Рі 

виступали проби, що за своїм складом відповідали стандартному середовищу 

інкубації, але містили лімфоцити з попередньо інактивованою АТФ-азою, 

шляхом їх оброблення “стоп-розчином”. В якості контролю на кількість 

ендогенного Рі в лімфоцитарній суміші використовували суспензію 

лімфоцитів у фізіологічному розчині. 
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2.6  Визначення кількості неорганічного фосфату 

 

Після зупинки ензиматичної реакції “стоп-розчином” суспензію 

центрифугували (10 хв. 1500 g) і в отриманому супернатанті, який не містив 

протеїну, визначали вміст неорганічного фосфору Рі за методом W. Rathbun, 

V. Betlach [234]. 

Метод базується на колориметричному визначенні кількості Рі,  який  

утворюється  в результаті ензиматичної  реакції гідролізу АТФ. Фосфорна  

кислота  здатна  утворювати  з молібденовою кислотою комплексну сполуку, 

яка легко відновлюється хлоридом олова (SnCl2)  з  утворенням  забарвленої  

в  синій  колір  молібденової  сині. До проб додавали 50 мкл 0,2 % розчину 

амоній молібдату, перемішували та додавали 100 мкл 6,75 мМ хлориду 

олова. Для розвитку забарвлення проби інкубували протягом 20 хв при 

кімнатній температурі. Вимірювання абсорбції проводили на 

однопроменевому спектрофотометрія СФ-46 при довжині хвилі λ = 660 нм. 

Визначення вмісту Рі проводили за калібрувальним графіком, для 

побудови  якого використовували розчини однозаміщеного ортофосфату 

калію різної концентрації. 

 

2.7  Визначення глутатіонпероксидазної активності 

 

Суть методу полягає у розвитку кольорової реакції з 5,5-дітіо-біс(2- 

нітро-бензойною кислотою (ДТНБК) з утворенням кольорового продукту 

тіонітрофенільного аніону (ТНФА) кількість якого прямо пропорційна 

кількості SH-груп, що прореагували з ДТНБК [59]. 

         Для визначення глутатіонпероксидазної активності 0,1 мл суспензії 

лімфоцитів вносили в 0,8 мл інкубаційного середовища, що готували на 0,1 

М трис-НСІ буфері (рН 8,0) та містило 2 мМ ЕДТА, 12 мМ NaN3, 4,8 мМ 

GSH. Після 10 хв інкубації при 370С додавали 100 мкл 20 мМ гідро 

пероксиду тред бутилу та інкубували ще 30 хв. Реакцію зупиняли 
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додаванням 0,2 мл 20 % ТХО охолодженої. Проби центрифугували 10 хв при 

800 g. До 50 мкл супернатанту додавали 5 мл 0,1 М трис-НСІ буферу, 50 мкл 

реактиву Елмана. В контрольні зразки 0,1 мл гемолізату додавали після ТХО. 

Через 5 хв визначали оптичну густину проб на спектрофотометрі СФ-46 при 

λ =412 нм в 1 см кюветі проти Н2О. Активність ензиму відображали в нмоль 

GSH/хв на 1 мг протеїну, враховуючи молярний коефіцієнт екстинції ТНФА 

13,6 М-1∙см-1. 

          

        2.8  Визначення глутатіонредуктазної активності 

        

        Глутатіонредуктазну активність лімфоцитів периферичної крові 

визначали спектрофотометрично при λ=340 нм в 0,2 М калій-фосфатному 

буфері (рН 7,0), що містив 2 мМ ЕДТА. На 1 мл об’єму кювети вносили 0,5 

мл калій-фосфатного буферу (300С), 50 мкл 2 мкМ NADPH, приготовленому 

на 10 мкМ трис-НСІ буфері (рН 7,0), 50 мкл 20 мкМ GSH. До кінцевого 

об’єму доводили  дистильованою водою. Реакцію ініціювали додаванням до 

кювети 100 мкл суспензії клітин. Час інкубації становив 10 хв. В якості 

контроля використовували проби без NADPH, без GSH і без субстрату. ГР-

активність виражали в нмоль NADPH/хв на 1 мг протеїну, враховуючи, що 

молярний коефіцієнт екстинції NADPH = 6,22∙103 М-1∙см-1 [188]. 

          

         2.9  Визначення глутатіонтрансферазної активності 

         

         Глутатіонтрансферазну активність лімфоцитів периферичної крові 

визначали спектрофотометрично при λ=340 нм в 0,1 М калій-фосфатному 

буфері (рН 6,5), що містив 1 мМ ЕДТА 1 мМ 1-хлор-2,4-динітробензол, 5 мМ 

GSH. Суспензію клітин доводили до 0,4 мг протеїну на 1 мл реакційного 

середовища. ГТ-активність розраховували в нмоль GSH/хв на 1 мг протеїну  

[11], враховуючи, що молярний коефіцієнт екстинції 1-хлор-2,4-

динітробензолу = 9,6∙10-3 М-1∙см-1.           
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         2.10  Визначення вмісту відновленого глутатіону 

           

         Для дослідження вмісту відновленого глутатіону використовували 

інкубаційне середовище (370С), що містило 0,2 мл 1,5 мкМ DTNB у 0,1 М 

калій-фосфатному буфері (рН 7,0), 0,2 мл Н2О. У цю суміш вносили 0,1 мл 

суспензії лімфоцитів, перемішували та через 10 хв визначали оптичну 

густину при λ=412 нм. Кількість відновленого глутатіону відображали в 

нмоль GSH/мг протеїну [77]. 

           

         2.11 Оцінка стану пероксидації ліпідів за визначенням концентрації 

малонового діальдегіду 

 

         Принцип методу визначення МДА полягає в тому, що при високій 

температурі в кислому середовищі він реагує з 2-тіобарбітуровою кислотою, 

створюючи забарвлений триметиленовий комплекс з максимумом 

поглинання при λ=532 нм [76].  

        Для кількісного визначення МДА  до 0,2 мл суспензії клітин додавали 3 

мл дистильованої води, 0,5 мл КmgO4, суміш перемішували і через 10 хв 

додавали 0,5 мл FeSO4. Через 5 хв реакцію зупиняли додаванням 1 мл 20 % 

розчину ТХО.  

         Після центрифугування протягом 15 хв при 200 g надосадкову рідину по 

2 мл переносили в пробірнки, додавали по 0,5 мл розчину НСІ, 1 мл 0,8 % 

розчину тіобарбітурової кислоти і залишали на 20 хв в киплячій водяній бані. 

Як контроль використовували проби, що містили 2 мл дистильованої води. 

Після появи рожевого забарвлення проби охолоджували до кімнатної 

температури, додавали 3 мл бутанолу і центрифугували 15 хв при 800 g. 

        Оптичну густину вимірювали при λ=532 нм проти контрольної проби. 

Розрахунок вмісту МДА проводили використовуючи коефіцієнт молярної 

екстинції 1,56∙105 М-1∙см-1 [76]. 
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2.12  Визначення концентрації протеїну 

 

Вміст протеїну у лімфоцитарній суміші визначали за модифікованим 

методом Лоурі [181], який базується на вимірюванні інтенсивності  

забарвлення  розчину  внаслідок проходження двох біохімічних реакцій: 

біуретової та реакції реактиву Фоліна. Реактив А: 0,1 н. NaOH; 2%- Na2CO3 в 

0,1 н. NaOH. Реактив B: 0,5 % CuSO4∙5Н2О в 1 %-му виннокислоу натрію або 

калію. Реактив С: перед початком аналізу 1 мл реактиву В змішують з 49 мл 

реактиву А. У пробірки вносять досліджуваний розчин, який містив 10 – 100 

мкг білка, доводили дистильованою водою до 0,4 мл, додавали 2 мл реактиву 

С, перемішували та інкубували при кімнатній температурі 20 хв. Потім 

додавали 0,2 мл реактиву Фоліна, змішували та інкубували упродовж 30 – 40 

хв за кімнатної температури. Вимірювання абсорбції проводили на 

однопроменевому спектрофотометрія СФ-46 при довжині хвилі λ = 750 нм. 

Значення концентрації протеїну знаходили по калібрувальному графіку [60]. 

В якості етанолу використовували бичачий сироватковий альбумін (Sigma, 

США). 

 

   2.13  Визначення концентрації глікопротеїну (антигену) СА-125 

       

   З метою діагностування раку яєчника вичначали концентрацію 

антигена СА-125 в сироватці крові [190]. Сироватку крові зберігали протягом 

двох тижнів при 20о С. Визначення проводили імунохімічним методом з 

електрохемілюмінісцентною детекцією. Тест систему використовували 

фірми Roche Diagnostics (Швейцарія), а аналізатор Cobas 6000. Концентрацію 

антигена СА-125 виражали в Од/мл. 

 

2.14  Статистична обробка даних 

 

Варіаційно-статистичне опрацювання даних здійснювали з 
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використанням програмного пакета для персональних комп’ютерів Microsoft 

Excel. Визначали такі основні статистичні показники, як середнє 

арифметичне значення (М), стандартну похибку (m) та середнє квадратичне 

відхилення (). Достовірність змін встановлювали за t-критерієм Стьюдента.  

Критичні рівні достовірності при перевірці статистичних гіпотез у 

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

Результати представлені як середнє арифметичне (M) ± стандартна 

похибка середнього (m). Кількість дослідів (n) відповідає кількості осіб, 

досліджених у кожному випадку (кожен раз використовували лімфоцити 

крові від одного пацієнта або практично здорового донора). 

Рівняння прямої лінії, що найкраще апроксимує еспериментальні дані, 

розраховували із використанням метода найменших квадратів. Абсолютне 

значення коефіцієнта кореляції r становило 0,90 – 0,98. Достовірність 

розрахованих параметрів прямої перевіряли за F-критерієм Фішера: 

достовірною вважали апроксимацію за якої р≤0,05 [36, 47, 51]. 
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                                                           РОЗДІЛ 3 

ЗНАЧЕННЯ ВИЗНАЧЕННЯ АНТИГЕНА СА-125 І ПРО-ТА 

АНТИОКСИДАНТНОЇ    СИСТЕМИ   У ПРАКТИЧНО ЗДОРОВИХ 

ЖІНОК І ПРИ  РОЗВИТКУ ЗЛОЯКІСНОЇ НЕОПЛАСТИЧНОЇ 

ТРАНСФОРМАЦІЇ ЯЄЧНИКА 

          

         3.1 Концентрація антигену СА-125 у практично здорових жінок і при  

розвитку злоякісної неопластичної трансформації яєчника 

 

         Відомо, що з віком ймовірність виникнення більшість захворювань 

зростає [18]. У зв’язку з тим, на виявлення найбільш ранніх донозологічних і 

доклінічних стадій розвитку патологічних процесів спрямовано застосування 

цілого ряду фізіологічних, біохімічних, морфологічних досліджень тощо. 

         Рання діагностика захворювань, зокрема РЯ, точне встановлення стадії 

захворювання, які дозволяють вибрати адекватну програму комбінованого 

лікування, багато в чому визначають прогноз хвороби. Прихований перебіг 

захворювання обумовлює пріоритетність ранньої діагностики, що є найбільш 

актуальною проблемою фізіології, біохімії та онкогінекології [14, 71, 82, 190, 

217].  

Однак, ще більш пріоритетним є виявлення донозологічного стану 

організму, який передує розвитку хвороби, і протягом якого особа ще є 

практично здоровою. Номінально під донозологічною діагностикою 

розуміється розпізнавання станів, що передують появі нозологічно 

визначених форм захворювань, а отже її об’єктом є низка проміжних станів 

організму людини, які знаходяться на межі норми та патології [18]. 

         З метою діагностики та постопераційного лікування РЯ використовують 

визначення специфічного антигена в сироватці крові СА-125 [14, 71, 82, 190]. 

Це високомолекулярний глікопротеїн, який наявний в епітелії яєчника в 

нормі. Підвищення рівня СА-125 спостерігають при епітеліальній карциномі 
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яєчника і воно в певній мірі корелює з прогресуванням росту пухлини. 

Зниження концентрації маркера свідчить про позитивні зміни в яєчнику 

внвслідок лікування. 

Антиген СА-125 найбільш широко представлений серед маркерів 

злоякісних пухлин яєчників [26, 72, 82, 190]. Визначення СА-125 багатьма 

авторами визнається достатньо інформативним тестом виявлення злоякісних 

пухлин яєчників епітеліального походження [167, 177, 190, 217]. Верхня 

межа концентрації СА-125 за умов фізіологічної норми не перевищує 35 

Од/мл, пограничні значення коливаються в межах – 30-40 Од/мл. 

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. 

Для з’ясування цього питання практично здорових жінок умовно 

розділили на дві контрольні групи: ФН – жінки віком 20-40 років, які 

входили в групу фізіологічної норми, та ДС – жінки віком 41-60 років, які 

формували групу донозологічного стану (табл. 3.1). 

    

    Таблиця 3.1 – Вікова характеристика практично (клінічно) здорових жінок 

Вік, роки Абсолютна кількість Відносна кількість, % 

20-40 років  
(фізіологічна норма, ФН) 

26 59,1 

41-60 років 

(донозоологічний стан, 

ДС) 

18 40,9 

   

         Результати визначення концентрацій пухлинного маркера СА-125 в 

сироватці крові практично здорових жінок і хворих на рак яєчника наведені в 

табл. 3.2. Вони свідчать про те, що за фізіологічної норми концентрація 
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антигена складає  (26,1±2,2) Од/мл (n=26). У другій віковій групі (41-60 

років), яка була прирівняна до донозологічногостану людини, концентрація 

антигену складала (35,9±4,3) Од/мл (n=18).  З розвитком раку яєчника (від 1 

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

до (2865,0±217,4) Од/мл .                                                     

      Таблиця 3.2 – Концентрація пухлинного маркера, антигена СА-125 у 

сироватці крові практично (клінічно) здорових жінок (ФН і ДС) і хворих на 

рак яєчника в залежності від стадії захворювання (M±m) 

Клінічні групи Концентрація СА-125 (Од/мл) 

Фізіологічна норма, ФН (n=26) 26,1±2,2 

Донозологічний стан, ДС (n=18) 35,9±4,3* 

1 підгрупа (перша стадія) (n=15) 146,2±12,1** 

2 підгрупа (дуга стадія) (n=8) 463,6±44,2** 

3 підгрупа (третя стадія) (n=41) 1303,0±126,5** 

4 підгрупа (четверта стадія) (n=16) 2865,0±217,4** 

          

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

 

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.  

Дані літератури свідчать, що підвищений рівень СА-125 у пацієнток з 

різними пухлинами яєчника спостерігається в 40-95 % випадків залежно від 

стадії захворювання і гістологічного типу пухлини. При доброякісних 

пухлинах яєчників збільшення рівня цього маркера відбувається лише у 8 % 

випадків. Значне зростання концентрації CA-125 у плазмі корелює з 

діаметром пухлини, понад 70%  пацієнтів з діаметром пухлин 1–2 см мають 

підвищений його рівень [5, 82, 99].  
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Було доведено, що існує позитивна кореляція між клінічною стадією 

РЯ і рівнем СА-125. Підвищений рівень глікопротеїну частіше 

спостерігається при ІІІ-ІV стадії захворювання (>90%), ніж при І-ІІ (лише 

50%) [5, 82, 99]. У той же час, ряд авторів встановили зниження рівня СА-125 

у хворих в термінальній стадії РЯ, пояснюючи цей феномен надлишковою 

секрецією протеїну в асцитичну рідину [5]. При РЯ було встановлено, що 

чим нижчий рівень СА-125 після завершення первинного лікування, тим 

довший очікуваний безрецидивний період [42]. 

Найбільш успішно тести на рівень СА-125 в сироватці крові пацієнток 

з карциномою яєчників використовуються при оцінці ефективності 

хіміотерапії після оперативного втручання і при спостереженні хворих з 

метою раннього виявлення рецидивів. Можливості використання цього тесту 

при ранньому виявленні захворювання, диференціальної діагностики, 

прогнозування перебігу хвороби вкрай обмежені і вимагають подальшого 

більш детального обґрунтування [82]. Деякі автори вважають, що метод 

однократного визначення рівня СА-125 в сироватці крові пацієнток не 

володіє ні достатньою чутливістю, ні специфічністю, щоб бути використаним 

в клінічній і диференціальній діагностиці. Одиничні вимірювання не 

дозволяють встановити різницю між ранніми (I і II) стадіями РЯ і 

доброякісними пухлинами. Це пояснюється значним перекриванням рівнів 

СА-125 в області низьких значень у здорових жінок і у хворих з 

новоутвореннями яєчників [171]. 

СА-125 може підвищуватись і при певних негінекологічних злоякісних 

новоутвореннях різної локалізації [166, 167, 227]. Повідомляється, що 

сироватковий рівень СА-125, який перевищує дискримінаційний, виявляється 

у 15% хворих на рак шлунка, у 16,6% на рак товстої кишки, у 16,7% на рак 

легенів, у 16,6% на рак молочної залози, у 26,3% на рак підшлункової залози 

[137, 166]. А Webb зі співавторами показали, що при поширеному раку 

шлунка підвищений рівень СА-125 (≥350 Од/мл) на старті лікування служить 

незалежним фактором поганого прогнозу і може відображати не тільки об’єм 
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пухлинної тканини, але і агресивність процесу [269].  

Однак, існують також дані, що визначення СА-125 недостатньо надійне 

скринінгове дослідження, так як захворюваність на РЯ у популяції мала і 

більшість позитивних результатів можуть бути помилково-позитивними 

[177]. Також, рівень антигену нижче від 35 Од/мл не виключає наявність 

епітеліального РЯ. Приблизно 1% здорових донорів має вищу концентрацію 

CA-125 ніж 35 Од/мл. Відомо, що ряд інших фізіологічних і патологічних 

змін, включаючи перший триместр вагітності, менструацію та ендометріоз, 

які часто супроводжуються підвищеним рівнем CA-125. Своєю чергою, Н.В. 

Єрмошина зі співавторами наводять неспростовні докази на користь 

доцільності використання комбінації трьох маркерів: TPS (тканинний 

поліпептидний антиген), СА-125 і СА 72-4 для діагностики, прогнозу і 

моніторингу у хворих муцинозним РЯ. У зв’язку з цим, не випадково для 

підвищення діагностичної значущості маркера при діагностиці злоякісних 

пухлин різного гістогенезу, пропонується використовувати комбінацію із 

декількох маркерів [26]. 

Антиген СА 19-9 в нормі синтезується підшлунковою залозою і 

печінкою плода, а також утворюється пухлинними клітинами. Норма цього 

онкомаркера в крові людини – до 37 Од/мл. Підвищення рівня СА 19-9 – це 

ознака серйозних онкологічних захворювань: рак підшлункової залози, рак 

шлунку, рак молочної залози, рак яєчників і матки. Практично усі пацієнти з 

дуже високими показниками СА 19-9 (вище 10 000 Од/мл) мають віддалені 

метастази [72]. 

Таким чином, за даними літератури неопластичні процеси в яєчнику 

залишаються дуже актуальною медико-соціальною проблемою. Частота 

патології (різних стадій) дуже велика. Не дивлячись на удосконалення 

методів діагностики та лікування хворих на злоякісні епітеліальні пухлини 

яєчника, віддалені результати лікування все ще залишаються 

незадовільними. З одного боку, це може бути пов’язане з високою 

агресивністю РЯ, а з іншого – з резистентністю пухлин до протипухлинних 
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препаратів, в зв’язку з чим у переважної більшості хворих спостерігається 

прогресування пухлинного процесу [35]. Судячи з отриманих нами даних, 

визначення концентрації антигена СА-125 у жінок різних вікових груп може 

слугувати прогностичним тестом  на ймовірний розвиток РЯ і свідчити про 

донозологічний стан організму. 

 

         3.2  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 [7, 13, 100, 117, 150, 250]. При пухлинному 

рості окислювальні вільно радикальні процеси ініціюються в фосфоліпідах 

клітинних мембран, що містять поліненасичені жирні кислоти. 

Інтенсифікація перксидації ліпідів призводить до накопичення токсичних 

продуктів, що призводить до зниження резистентності організму [100, 117, 

122, 250]. В той же час буферна емність антиоксидантної системи достатньо 

велика та забезпечується різними складовими. Важливе місце серед АОС 

клітини займає система глутатіону, компоненти якої приймають участь як в 

ензиматичних (глутатіонпероксидаза, глутатіонредуктаза, глутатіон-

трансфераза), так і в неензиматичних (глутатіон) реакціях АОС [150, 170, 

188]. Хоча система глутатіону є об’єктом багатьох досліджень, в літературі 

немає одностайної думки щодо її ролі в вікових змінах організму, розвитку 

патологічних станів, зокрема злоякісного росту. У зв’язку з тим аналіз 

функціонального стану системи глутатіону у різних вікових групах жінок і 

при раку яєчника дозволить виявити її роль в патогенезі та прогнозі 

захворювання.  

         Нами проведено порівняльне дослідження процесів ПОЛ і системи 

глутатіону в різних вікових групах жінок і хворих на рак яєчника. Показано 
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незначну активацію процесів ПОЛ, за визначенням концентрації малонового 

діальдегіду, який є вторинним продуктом пероксидації ліпідів. У сироватці 

крові у віковій групі ДС, вона сягає (8,2±0,4) мкмоль/л у порівнянні з ФН 

(6,8±0,3) мкмоль/л (р<0,01) (рис. 3.1). При РЯ процеси ПОЛ 

інтенсифікуються в 1,6 раза щодо показників у групі ФН (р<0,001). 

*

**

0

5

10

15

ФН ДС РЯ

М
Д

А
, 
м

к
м

о
л

ь
/л

 

Рисунок 3.1 – Концентрація малонового діальдегіду у сироватці крові 

практично здорових жінок (ФН і ДС) та жінок хворих на рак яєчника (РЯ) 

        Примітка: зміни вірогідні щодо величин в осіб контрольної групи ФН 
*р<0,01; **р<0,001 

 

         Подібна ситуація спостерігається і при визначенні концентрації MДA у 

лімфоцитах крові. Так, у групі ФН концентрація MДA у лімфоцитах крові 

складає (61,2±4,5), а в К2 – (65,2±4,5) мкмоль/мг протеїну (рис. 3.2). При РЯ 

ця величина статистично достовірно зростає до (98,1±8,2) мкмоль/мг 

протеїну (р<0,001). 
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Рисунок 3.2 – Концентрація малонового діальдегіду у лімфоцитах крові 

практично здорових жінок (ФН і ДС) та жінок хворих на рак яєчника (РЯ) 

         Примітка: зміни вірогідні щодо величин в осіб контрольної групи ФН, 
*р<0,001 

          

         Таким чином, у практично здорових жінок різних вікових груп 

достовірних змін в процесах ПОЛ не виявлено, хоча спостерігається 

тенденція до їх зростання з віком. Однак при РЯ процеси ПОЛ суттєво 

інтенсифікуються, в плазмі крові – в 1,6 раза (р<0,001), і лімфоцитах крові – в 

1,6 раза (р<0,001). 

         Одночасно з інтенсифікацією процесів ПОЛ, виявлені відповідні зміни і 

в активності ензимів системи глутатіону (табл. 3.1). Так, показано, що в обох 

вікових групах практично здорових жінок достовірних змін  концентрації 

глутатіону немає. У 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). 
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      Таблиця 3.1 – Стан глутатіонової антиоксидантої системи та пероксидації 

ліпідів у практично здорових жінок і хворих на рак яєчника, M±m, n=18-22 

Показники Практично 

здорові жінки, 

ФН 

Практично 

здорові жінки, 

ДС 

Жінки хворі на 

рак яєчника, 

ІІІ+ІV стадії 

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. 

 

         Також не виявлено достовірної різниці в активності 

глутатіонпероксидази в контрольних 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 контрольних групах 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 контрольних 

групах ФН і ДС теж не виявлено. Вони становлять відповідно (117,3±8,2) та 
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(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 системи глутатіону між 

двома віковими групами практично здорових жінок не виявлено. Однак при 

розвитку РЯ суттєво знижуються активності двох основних антиоксидантних 

ензимів – глутатіонпероксидази та глутатіонредуктази. 

         Висновок. Отже,  отримані результати щодо змін концентрації 

глікопротеїну СА-125  у сироватці крові практично здорових жінок дають 

основу стверджувати, що вказаний тест визначення даного онкомаркера є 

інформативним діагностичним показником переходу стану організму з 

фізіологічної норми до донозологічного стану, що корелює з віком жінок, і 

ступенем злоякісності раку яєчника. Разом з тим, у практично здорових 

жінок різних вікових груп достовірних змін в процесах ПОЛ не виявлено, 

хоча спостерігається тенденція до зростання цього показника з віком жінок.  

При РЯ процеси ПОЛ суттєво інтенсифікуються як в плазмі крові, так і 

в лімфоцитах крові. Одночасно, достовірної різниці в активності системи 

глутатіону між двома віковими групами практично здорових жінок не 

виявлено. Однак, при розвитку РЯ суттєво знижуються активності двох 

основних антиоксидантних ензимів – глутатіонпероксидази та 

глутатіонредуктази. Попри те не викликає сумніву необхідність розширення  

пошуку спектру діагностичних тестів з метою своєчасного виявлення 

донозоологічного стану та злоякісної трансформації яєчника.  
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РОЗДІЛ 4 

ХАРАКТЕРИСТИКА АРГІНАЗО-NO-СИНТАЗНОЇ СИСТЕМИ 

ЛІМФОЦИТІВ КРОВІ У ПРАКТИЧНО ЗДОРОВИХ ЖІНОК І ХВОРИХ 

НА РАК ЯЄЧНИКА 

 

         4.1 Активність аргінази лімфоцитів крові у практично здорових жінок і 

хворих на рак яєчника 

 

Вивчення вікових змін активності аргінази та при патологічних станах 

викликає значний інтерес у дослідників медико-біологічного напрямку. 

Аргіназа – металоензим, що каталізує гідроліз L-аргініну до L-орнітину та 

сечовини.  У переважній більшості  досліджень використовують визначення 

метаболітів окисного та неокисного метаболізму L-аргініну у плазмі крові. 

Дослідження активності аргінази в практично здорових осіб і при різних 

патологічних станах організму у клітинах, зокрема лімфоцитах периферичної 

крові, є незначними та обмеженими. Практично відсутні дані щодо вікових 

змін  активності аргінази. 

Показано, що аргіназна активність в лімфоцитах крові практично 

здорових осіб віком 20-40 років (ФН) становить (104,26,3) нмоль 

сечовини/хв на 1 мг протеїну (рис. 4.1). В лімфоцитах крові жінок віком 41-

60 років (ДС) 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). Отримані дані 

узгоджуються з результатами отриманими Melichar B. et al. [192]. 

Дослідниками показано зростання активності аргінази-2 в клітинній ліній 

епітеліального РЯ. Зростання аргіназної активності відмічається при цілому 

ряді інших онкопатологій, причому характер змін активності аргінази часто 

залежить від стадії новоутворення та типу тканини [139]. 
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Рисунок 4.1 – 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 ФН, 
***р<0,001. 

 

При визначені оптимальних умов функціонування аргінази ЛПК як у 

контрольних групах, так і при РЯ, яка є не тільки цитозольної, але й 

мітохондріальної локалізації, та з’ясування ряду кінетичних параметрів 

необхідно було спочатку підібрати оптимальні умови для функціонування 

ензиму при пермеабілізації клітин сапоніном. Для визначення оптимальних 

концентрацій субстратів для функціонування аргінази ЛПК та з’ясування  

ряду кінетичних параметрів    для ензиматичної реакції аргінази L-аргінін 

вносили в середовище інкубації в діапазоні концентрацій від 1 до 200 мМ 

(за сталої концентрації Mn2+ 2 мМ). При цьому спостерігається лінійне 

збільшення ензиматичної активності аргінази з наступним виходом на 
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плато. У всьому діапазоні досліджуваних концентрацій L-аргініну 

активність аргінази хворих на РЯ була підвищена у порівнянні з такою 

величною в обох контрольних групах (рис. 4.2.) 
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Рисунок 4.2 – Вплив концентрації L-аргініну на активність аргінази 

лімфоцитів крові за умов фізіологічної норми (ФН), донозологічного стану 

(ДС) та при розвитку раку яєчника (РЯ), M±m, n=6 

На основі лінеаризації отриманих даних у координатах Лайнуівера-

 Берка показаний змішаний тип інгібування активності ензиму та визначено 

основні кінетичні параметри гідролізу L-аргініну сапонін-

пермеабілізованими лімфоцитами крові контрольних груп і хворих на РЯ 

(табл. 4.1). Розрахунок кінетичних параметрів активності аргінази свідчить 

про те, що максимальна швидкість гідролізу L-аргініну сапонін-

пермеабілізованими ЛПК  хворих на РЯ, визначена за L-аргініном, становить 

різницю стосовно фізіологічної норми (ФН) приблизно в 2,7 рази (р<0,001).             

Константа спорідненості до L-аргініну у ЛПК хворих на РЯ також зростає у 

2,1 раза  у порівнянні з контрольною групою ФН (р<0,001).                                                                                     
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       Таблиця 4.1 – Кінетичні параметри, що характеризують гідроліз L-

аргініну  лімфоцитами  крові практично здорових жінок і хворих на рак 

яєчника  від концентрації L-аргініну (M  m, n = 6) 

              Групи пацієнтів 

Кінетичні  

параметри 

Практично здорові 

жінки 

 

Хворі на РЯ 

ФН ДС 

Vmax, нмоль / хв на 1мг білка 132,36,8 148,47,6 359,414,2 * 

KL-аrg, мМ 1,60,2 1,70,2 3,40,3 * 

 

        Примітка: Vmax – початкова максимальна активність ензиму, KL-аrg – 

константа Міхаеліса за L-аргініном. 

        Зміни вірогідні стосовно величин у лімфоцитах в осіб груп контролю 

(ФН), *р<0,001. 

 

Водночас достовірної різниці в максимальній швидкості реакції та константі 

спорідненості до L-аргініну в обох контрольних групах не виявлено. 

Отже, при інтерпритації отриманих даних з урахуванням кінетичних 

параметрів, визначених за L-аргініном, можна дійти висновку, що в обох 

контрольних групах кінетичні параметри аргіназної реакції практично не 

відрізняються між собою. Однак,  за умов розвитку РЯ в імунокомпетентних 

клітинах зростання активності досліджуваної ензиматичної системи  

відбувається за рахунок збільшення числа обертів ензиму (величина Vmax 

зростає), хоча спорідненість субстрату до ензиму дещо зменшується.  Іншими 

дослідниками показано подібні результати спорідненості аргінази до 

субстрату [185, 194-196]. 

Відомо, що крім L-аргініну, для функціонування аргінази необхідними 

є іони марганцю, які є активною складовою ензиму та діють як кофактор. 
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Досліди з вивчення впливу Mn2+ на аргіназну активність сапонін-

пермеабілізованих ЛПК проводили в діапазоні концентрацій MnCl2 від 0 до 

4 мМ. З’ясовано, що оптимальна концентрація Mn2+ складає 2 мМ. 

Криві, які віддзеркалюють залежність активності аргінази ЛПК від 

вмісту йонів Mn2+ в інкубаційному середовищі в обох контрольних групах 

мають типовий куполоподібний вигляд (рис. 4.3).  
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Рисунок 4.3 – Вплив концентрації йонів Mn2+ на активність аргінази 

лімфоцитів крові за умов фізіологічної норми (ФН), донозологічного стану 

(ДС) та при розвитку раку яєчника (РЯ), M±m, n=6 

Графіки залежності аргіназної активності сапонін-пермеабілізованих 

ЛПК хворих на РЯ мають аналогічний вигляд. 

Ці результати свідчать про те, що максимальне значення активності 

аргінази спостерігається при 2 мМ MnCl2 в інкубаційному середовищі. 

Графіки залежності аргіназної активності ЛПК контрольних груп і хворих на 

РЯ від концентрації Mn2+ у висхідній частині кривих лінеаризовано у 

координатах Лайнуівера-Берка. Розрахунок кінетичних характеристик 

аргіназної активності ЛПК свідчить, що початкова максимальна швидкість 
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гідролізу L-аргініну у хворих на РЯ істотно відрізняються від практично 

здорових осіб, зростає в 2,1 раза. 

Оптимальні концентрації Mn2+, які активують ензим в нормі та при 

патології однакові та становлять 2 мМ. Уявна константа активації йонами 

Mn2+ практично однакова у хворих і контрольних груп (табл. 4.2). 

 

      Таблиця 4.2 – Кінетичні параметри, які характеризують гідроліз L-аргініну 

сапонін-пермеабілізованими лімфоцитами крові практично здорових жінок  і 

хворих на рак яєчника від концентрації йонів Mn2+ (M  m, n = 6) 

                Групи пацієнтів   

Кінетичні  

параметри 

Практично здорові жінки  

Хворі на РЯ 
ФН ДС 

Vmax, нмоль / хв на 1мг 

протеїну 

260,619,1 275,219,7 546,527,6* 

KMn
2+, мМ 1,850,12 1,850,13 1,870,15 

       Примітка: Vmax – початкова максимальна активність ензиму, KMn
2+

 – уявна 

константа активації йонами Mn2+.  

        Зміни вірогідні стосовно величин у лімфоцитах в групі контролю (ФН), 

*р<0,001. 

 

Отже, судячи з отриманих даних, максимальна швидкість реакції при 

патології зростає, а Mn2+-зв’язувальна ділянка аргінази лімфоцитів 

залишається нативною. 

         Із даних літератури відомо, що помірний рівень аргіназної активності 

конститутивно представлений в ендотеліальних клітинах. Активність 

підвищується при дії ліпополісахаридів і фактора некрозу пухлин-α або з 

віком організму. Катаболізм L-аргініну за допомогою аргінази переважає 
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катаболізм за участі NOS приблизно в 200 разів в нестимульованих 

ендотеліальних клітинах коронарних судин щурів [272, 273]. Аргіназа 2, 

експресія якої істотно не представлена в нестимульованих ендотеліальних 

клітинах людини, індукується під дією ліпополісахаридів і представляє 

собою мінімальну фракцію загальної кількості аргіназної активності 

в стимульованих ендотеліальних клітинах.    

         Дослідження показали, що інгібування активності аргінази  призводить 

до підвищення продукції NO ендотелієм, а наявність аргінази 

в ендотеліальних клітинах слугує  обмежувачем доступності субстрату для 

NO за умов артеріальної гіпертензії та ішемічно-реперфузійного 

пошкодження. В судинах старих тварин щурів активність ендотеліальної 

аргінази підвищується і, відповідно, може зумовити дисфункцію ендотелію 

у вигляді зниження здатності до синтезу NO.  Висока активність аргінази 

може також впливати на процеси, які відповідають за статеві розлади 

чоловіків і жінок. Аргіназа шляхом гальмування утворення оксиду азоту 

може впливати на процеси кровообігу, а статеві розлади у жінок пов’язані 

саме зі змінами кровообігу. 

Таким чином, отримані результати доводять, що вікові особливості 

аргіназної активності ЛПК щодо її залежності від концентрації Mn2+ не є 

достовірними, хоча спостерігається тенденція до зростання активності 

ензиму в другій вікові групі. Однак, при РЯ суттєво зростає аргіназна 

активність ЛПК, що перш за все обумовлено збільшенням спорідненості 

ензиму до субстрату та зростанням максимальної швидкості реакції. 

 

4.2 Характеристика конститутивної та індуцибельної ізоформ NO-

синтази лімфоцитів крові у практично здорових жінок і хворих на рак 

яєчника 

 

Згідно даних літератури в лімфоцитах крові ідентифіковані як 

конститутивні, так і індуцибельну ізоформи NOS [109, 159, 193]. 
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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. 4.4).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4.4 – Зміни активності сNO-синтази в лімфоцитах крові практично  

здорових жінок обох вікових груп груп і хворих на рак яєчника, M±m, n=6 

        Примітка: зміни вірогідні стосовно величин у лімфоцитах в осіб групи 

фізіологічної норми, *р<0,001. 

 

У другій групі, 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 віковими групами не виявлено. 

         Аналіз літературних даних свідчить про значну варіабельність 

абсолютних значень ензиматичної активності NOS лімфоцитів крові, що, 

ймовірно, обумовлено різноманітними методологічними підходами до 
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вивчення активності ензиму. 

В лімфоцитах крові пацієнток з РЯ активність сNOS знижується в 

4,1 раза щодо першої контрольної групи і становить (18,01,6) нмоль 

NADРH(Н+)/хв на 1 мг протеїну (р<0,001). 

Відомо, що сNOS продукує низькі концентрації NO, в той час як iNOS 

синтезує високі концентрації NO (>300 нМ) [90, 108, 110, 217]. 

Індуцибельна ізоформа NOS є кальцій-незалежною і, на відміну від 

конститутивної ізоформи NOS, не експресується постійно (конститутивно). 

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. 4.5). 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 з 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). 

Ці результати узгоджуються з даними отриманими дослідниками 

раніше, де також встановлено зростання активності та експресії iNOS у 

пацієнток з РЯ [33, 36, 108]. Показано, що у хворих на РЯ експресія iNOS 

корелює з стадією диференціації пухлини, а внутрішньоклітинний NO – з 

стадією хвороби. Встановлено, що інгібування iNOS може бути потенційною 

терапевтичною мішенню при лікуванні РЯ [33, 36, 108]. Гіперекспресія iNOS 

виявлена в різних типах злоякісних пухлин. Показано, що селективні 

інгібітори iNOS гальмують ріст пухлин, розвиток яких індукований дією 

різних канцерогенів [80]. Раніше вважали, що NOS-залежний синтез 

фізіологічно необхідного NO (“базальний NO”) здійснюється за участю 

еNOS і nNOS, а NOS-залежний синтез додаткових кількостей NO в клітині 

за розвитку різних патологічних станів реалізується за участю іNOS. 
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Рисунок 4.5 – Зміни активності iNO-синтази 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 

фізіологічної норми, *р<0,001. 

 

Тому активація iNOS є складовою ланкою численних адаптаційно-

захистних реакцій клітини й організму. Проте, деякими авторами 

доказується участь іNOS в фізіологічному (“базальному”) синтезі NO, а 

також участь eNOS і nNOS при гіперсинтезі NO за інфекційних, алергічних 

та автоімунних захворювань. Тому, говорять про “базальну” NO-синтазну 

активність іNOS в регуляції фізіологічних функцій, зокрема в регуляції 

судинного тонусу [89, 108, 133, 141, 156, 159, 182]. 

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 
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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 [113, 123, 260]. 

Показано, що клітини, в яких відмічено зростання концентрації NO мають 

підвищену швидкість росту [143]. 

Аргіназа регулює концентрацію L-аргініну в клітині та інгібує 

активність NOS (шляхом конкурування за спільний субстрат), безпосередньо 

регулюючи синтез NO [182, 186]. Інгібіторами NOS виступають також 

поліаміни, що утворюються з L-орнітину – продукту аргіназної реакції [102, 

113,  158, 275].  

З огляду на те, що продукування клітиною NO в імунокомпетентних 

клітинах повністю залежить від наявності L-аргініну [104, 105, 156], різке 

зростання активності іNOS та аргінази в лімфоцитах крові пацієнтів з 

онкопатологією, імовірно, пов’язане зі збільшенням концентрації субстрату 

цих ензимів. 

L-аргінін є єдиним субстратом для синтезу NO всіма формами NOS. 

Доступність внутрішньоклітинного L-аргініну є лімітуючим фактором NO-

синтезу і потенційним механізмом контролю регуляторної функції NO, 

оскільки більшість типів клітин не здатні синтезувати L-аргінін і потребують 

його екзогенного надходження. L-аргінін виступає ключовою молекулою у 

низці інших метаболічних, а також регуляторних і сигнальних шляхів, які 

зазнають серйозних змін під час злоякісної трансформації клітин і впливають 

на хід канцерогенезу [116, 122, 218, 236, 237, 272]. 

Водночас, показано [116], що позаклітинний аргінін також відіграє 

важливу роль у регуляції синтезу NO. Концентрація L-аргініну в плазмі 

крові людини і тварин коливається в межах 50-200 мкМ залежно від віку та 

дієти. Літературні дані стосовно вмісту L-аргініну в плазмі крові людини за 

наявності онкопатології є суперечливими. Дослідниками встановлено як 
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зростання концентрації L-аргініну в плазмі крові при деяких онкопатологіях 

[121], так і зниження його рівня [124]. Зниження концентрації L-аргініну в 

плазмі крові пов’язують саме з високими потребами пухлинних клітин в цій 

амінокислоті, які поглинають значну його кількість з плазми крові. Тому 

концентрація L-аргініну в плазмі крові не може вважатися достатньо 

переконливим діагностичним і прогностичним показником. 

Концентрація внутрішньоклітинного L-аргініну становить 1-2 мМ і 

залежить від активності його надходження з їжею, його синтезу (ресинтезу) 

в організмі, його активного транспортування в клітини крізь плазматичну 

мембрану та активності аргінін-деградуючих ензимів. Катаболізм протеїнів 

та/або ресинтез L-аргініну з цитруліну в L-цитруліновому циклі можуть в 

тій чи іншій мірі компенсувати дефіцит L-аргініну для підтримання його 

сталого рівня. Незважаючи на те, що внутрішньоклітинна концентрація L-

аргініну в декілька разів перевищує величини KL-Arg для NOS, активність 

ензиму значно залежить від надходження аргініну із зовнішньоклітинного 

середовища (так званий “аргініновий парадокс”) та від “біодоступності” L-

аргініну для NOS у клітині [125]. 

Відомо, що злоякісні клітини характеризуються підвищеною 

чутливістю до дефіциту аргініну, порівняно з нормальними клітинами 

організму. Це, ймовірно, пов’язано з мутаційним статусом клітин пухлини, а 

саме особливостями регуляції експресії генів метаболізму аргініну [92 126]. 

З іншого боку, відомо, підвищена активність аргінази та iNOS при 

патологічних станах може викликати таке зниження доступності аргініну, яке 

ставить під загрозу Т-лімфоцитарну функцію та продукцію NO, що веде до 

збільшеної сприйнятливості до інфекції [110, 173]. 

Таким чином, зростання активності аргінази та іNOS лімфоцитів крові 

пацієнток з РЯ свідчить про загальну потребу клітин при пухлинному рості в 

L-аргініні. Патологічне зростання швидкості аргіназної та iNO-синтазної 

реакції на фоні зниження швидкості сNO-синтазної реакції пов’язані зі 

збільшенням біодоступності ендогенного пула L-аргініну. 
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Зміни активностей аргіназної та NOS ензиматичних систем лише 

вказують на спрямованість дисметаболічних порушень в системі NO-

гомеостазу. Проте, біохімічні механізми, що ведуть до змін функціональної 

активності досліджуваних ензиматичних систем при донозоологічному стані 

та при розвитку РЯ залишаються не з’ясованими. Тому наступний етап 

нашого дослідження був присвячений вивченню кінетичних властивостей 

сNOS та iNOS ізоформ лімфоцитів крові. 

З метою вивчення особливостей і механізму роботи NOS визначали 

максимальну миттєву швидкість реакції (V0), максимальну (платову) 

кількість утворення продукту реакції (Pmax) та характеристичний час реакції 

(  ). Для встановлення цих кінетичних параметрів NOS, досліджували 

динаміку зменшення NADPH(H+), що свідчить про синтез NO. Для цього 

суспензію лімфоцитів інкубували в стандартному середовищі інкубації 

протягом різних проміжків часу (0-30 хв.). 

Результати досліджень показали, що кінетичні криві утворення NO у 

процесі NO-синтазної реакції лімфоцитів крові мають тенденцію до 

насичення (рис. 4.6). З цього рис. видно, що кінетика утворення NO, за 

участю сNOS узгоджується із закономірностями реакції нульового порядку в 

діапазоні 0 – 20 хв: у цьому інтервалі часу графік залежності утворення NO 

від періоду інкубації є практично лінійним. Тому у подальших 

експериментах тривалість інкубації лімфоцитів і, відповідно, NO-синтазної 

реакції становила 20 хв. Як видно з рис. 4.6, динаміка і кількість утворення 

NO за участю сNOS лімфоцитів крові пацієнток з РЯ є суттєво нижчими ніж 

у практично здорових осіб обох вікових груп. 

Водночас, у всьому діапазоні фактора часу утворення NO за участю 

iNOS лімфоцитів крові хворих з РЯ значно перевищує ці величини для сNOS. 
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Рисунок 4.6  – Динаміка споживання NADPH(H+) у процесі NO-

синтазної реакції лімфоцитів крові практично здорових жінок обох вікових 

груп і хворих на рак яєчника та лінеаризація кривих накопичення у 

координатах    {P/t; P}, M  m, n = 6, r > 0,85; F < 0,05 

 

Шляхом лінеаризації отриманих даних у координатах P/t від P 

обчислено основні кінетичні характеристики NOS реакції лімфоцитів крові 

(табл. 4.3). 

Значення кінетичних параметрів для сNOS та іNOS, а також для сNOS 

лімфоцитів крові жінок різних вікових груп і хворих на РЯ істотно 

відрізняються між собою. Так, V0 в першій і другій контрольних групах 

складало (98,0±7,2) і (87,3±7,0) нмоль NADРH(Н+)/хв на 1 мг протеїну, 

відповідно. У хворих на РЯ V0 суттєво знижувалось, до (18,5±1,0) нмоль 

NADРH(Н+)/хв на 1 мг протеїну (р<0,001). Як видно з рис. 4.6 і даних 

табл. 4.3 синтез NO за участю iNOS, яка активується при РЯ, відбувається 

значно інтенсивніше ніж за участю сNOS, V0 сягає (739±59,6) нмоль 

NADРH(Н+)/хв на 1 мг протеїну. 
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Таблиця 4.3 – Кінетичні параметри NO-синтазних реакціїй лімфоцитів 

крові практично здорових жінок обох вікових груп і хворих на рак яєчника 

(M  m, n = 6) 

Кінетичні параметри Практично здорові жінки Хворі на РЯ 

ФН ДС 

 сNOS 

V0, нмоль NADРH(Н+)/хв на 1 мг 

протеїну 

98,0±7,2 87±7,0 18,5±1,5 * 

Pmax, нмоль NADРH(Н+)/мг 

протеїну 

3512±306 3293±298 908,6±186,2 * 

 , хв 36,4±4,9 37,6±4,8 50,6±12,9 

 iNOS 

V0, нмоль NADРH(Н+)/хв на мг 

протеїну 

– – 739,0±59,6 

Pmax, нмоль NADРH(Н+)/мг 

протеїну 

– – 5536,4±57,7 

 , хв – – 7,6±0,7 

 

        Примітка: зміни вірогідні стосовно величин у лімфоцитах крові в осіб 

групи фізіологічної норми, *р<0,001. 

 

Синтез NO за участю сNOS при онкопатології відбувається повільніше 

і менш активно, ніж у нормі. Щодо максимальної кількості утвореного 

продукту реакції, продукованого в сNO-синтазній реакції, то при РЯ його 
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утворювалось в 3,8 менше, ніж у першій контрольній групі (р<0,001). В іNO-

синтазній реакції Рmax при РЯ була в 6 разів вищою, ніж в сNO-синтазній 

реакції (р<0,001). При аналізі характеристичного часу реакції було з’ясовано, 

що в обох контрольних вікових групах він був практично однаковим, а при 

РЯ зростав в 1,2 раза (р<0,05). 

Отримані кінетичні параметри підтверджують дані, що у лімфоцитах 

крові хворих на РЯ гіперсинтез NO відбувається за участю iNOS, а 

“базальний” синтез NO в нормальних фізіологічних умовах відбувається за 

участю сNOS. 

Зміни концентрації L-аргініну в інкубаційному середовищі, вірогідно, 

впливають на швидкість NO-синтазної реакції. У цьому плані важливою 

характеристикою NOS є залежність активності ензиму від концентрації 

субстрату в середовищі інкубації, яка визначається величиною уявної 

константи спорідненості (аффіності) до субстрату KL-Arg. Останню 

розраховували шляхом визначення питомої NOS активності у середовищі 

інкубації, яке містило L-аргінін в діапазоні концентрацій від 0,1 до 30 мкМ (за 

сталої концентрації СаСl2 –10 мМ та NADPH – 0,12 мМ). 

З’ясовано, що підвищення концентрації L-аргініну в середовищі 

інкубації в діапазоні концентрацій від 0,1 до 30 мкМ призводить до 

поступового зростання швидкості NO-синтазної реакції за участю обох 

ізоформ NOS з виходом на плато (рис. 4.7). Максимальна активність сNOS 

лімфоцитів крові практично здорових осіб та iNOS лімфоцитів крові хворих 

на РЯ тестується за наявності 20 мкМ L-аргініну в інкубаційному 

середовищі. Активність сNOS лімфоцитів крові пацієнток з РЯ виходить на 

плато за значно нижчих концентрацій субстрату. 

Шляхом лінеаризації отриманих концентраційних залежностей у 

координатах Лайнуівера-Берка визначено основні кінетичні параметри NOS 

лімфоцитів крові (табл. 4.4). 
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Рисунок 4.7 – Концентраційна залежність впливу L-аргініну на NO-синтазні 

активності лімфоцитів крові практично здорових жінок обох вікових груп і 

хворих на рак яєчника, M±m, n = 6 

Як випливає з даних табл. 4.4, значення Vmax для сNOS лімфоцитів крові 

в обох контрольних вікових групах практично не відрізняються між собою. 

Однак Vmax для сNOS осіб групи контролю ФН в 1,8 рази перевищує цю 

величину для сNOS лімфоцитів крові пацієнток з РЯ. Проте, ці зміни є не 

статистично достовірними (р>0,05). Водночас, значення KL-Arg для всіх 

досліджуваних груп достовірно не відрізняються між собою, що свідчить про 

те, що за наявності онкопатології спорідненість сNOS до L-аргініну 

практично не змінюється.  

Vmax для iNOS, активованої за онкопатології, істотно не відрізняється від 

цієї величини для сNOS лімфоцитів крові осіб обох вікових груп. 
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Таблиця 4.4  – Кінетичні параметри NO-синтаз лімфоцитів крові 

порактично здорових жінок і хворих на рак яєчника, визначені за L-

аргініном, M  m, n = 6-8 

Кінетичні параметри Практично здорові жінки Хворі на РЯ 

ФН РЯ 

 сNOS 

Vmax, нмоль NADPH(Н+)/хв на мг 

протеїну 

235,6±44,0 227,8±41,2 131,2±30,7 

KL-Arg, мкМ 14,6±2,7 15,4±2,6 21,2±4,1 

 iNOS 

Vmax, нмоль NADPH(Н+)/хв на мг 

протеїну 

– – 244,3±6,9 

KL-Arg, мкМ – – 2,7±0,2 * 

 

         Примітка: зміни вірогідні стосовно величин у cNOS  лімфоцитів крові  в 

осіб групи фізіологічної норми, * р<0,001. 

Проте, іNOS лімфоцитів крові пацієнток з РЯ характеризується значно 

вищою спорідненістю до L-аргініну: величина KL-Arg для iNOS є нижчою в 5,4 

рази ніж для сNOS лімфоцитів крові осіб групи контролю ФН (р<0,001). 

Отже, при інтерпретації отриманих кінетичних параметрів, визначених 

за L-аргініном, показано, що за онкопатології уявна константа спорідненості 

iNOS до L-аргініну в 5,4 рази нижча (р<0,001) ніж для сNOS лімфоцитів крові 

осіб групи контролю ФН, а інгібування активності сNOS відбувається за 

конкурентним типом – за рахунок зниження числа обертів ензиму. Отже, за 

умов розвитку онкопатології порушується співвідношення NO-синтазного та 



76 
 
аргіназного метаболізму L-аргініну, що свідчить про дисметаболічні зміни в 

системі синтезу NO, а саме його гіперпродукцію. 

          З даних літератури відомо, що NO бере участь в промоції 

канцерогенезу як модифікатор метаболізму ксенобіотиків і як агент, який 

порушує про- і антиканцерогенний генетичний баланс, викликаючи одно- і 

двониткові розриви ДНК [33]. Метаболіт оксиду азоту пероксинітрит 

(ONOO−) є сильним мутагеном [217]. Оскільки, NO є фактором, який регулює 

проникність судин, і відіграє важливу роль в ангіогенезі та рості пухлин, 

дослідження його властивостей дає важливу інформацію для оцінки 

клінічного перебігу захворювання [55]. При цьому не тільки сам оксид азоту, 

але й його похідні здійснюють важливі фізіологічні функції, беруть участь в 

регуляції апоптозу, ангіогенезу, вільнорадикальних процесів [10, 55]. 

         Орнітин, один із продуктів обміну L-аргініну, є безпосереднім 

попередником поліамінів, які важливі для проліферації клітин [207-209, 214]. 

На додачу до конкуренції за субстрат, L-аргінін, існують інші взаємодії між 

двома шляхами метаболізму аргініну, такі як інгібування аргінази NG-

гідрокси-L-аргініном, проміжним продуктом біосинтезу NO [131, 202]. 

Поліаміни є важливими для проліферації неопластичних клітин, виснаження 

їх рівня призводить до зупинки пухлинного росту [235]. Індуцибельна NO-

синтаза каталізує утворення NO, який вносить вклад в протипухлинну 

активність активованих макрофагів. iNOS експресія індукується цитокінами, 

передусім прозапальним цитокіном rIFN-α [224], який може продукуватись 

певними T-лімфоцитами і природніми кіллерами (NK-клітинами), що є 

важливими в адаптивній та природній імунній відповіді, в свою чергу [10]. 

iNOS та аргіназа по-різному регулюються про- і протизапальними 

цитокінами [210, 211]. На додачу, rIFN-γ(rIFN) може мати прямий 

антипроліферативний ефект на пухлинні клітинні лінії in vitro, включаючи 

ряд клітинних ліній раку яєчників [112]. Ця антипроліферативна активність в 

деяких експериментальних системах залежить від катаболізму іншої 

амінокислоти, L-триптофану, ензимом iндоламін 2,3-діоксигеназою (IDO). 
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Протипухлинна активність rIFN-γ, що контролюється або інтраперітонеально 

[227], або системно [271], також була досліджена в клінічних випробуваннях 

епітеліальної карциноми яєчників (EOC).  

         B. Melichar та інші, досліджували метаболізм L-аргініну в клітинних 

лініях епітеліальної карциноми яєчників. Експресія і активність аргінази 

варіювали серед EOC клітинних ліній. Аргіназна активність знижувалась 

після обробки клітин rIFN-γ у трьох клітинних лініях і зростала в 2008 і 

2008.C13 клітинах. Механізм інгібування аргінази виявився не залежним від 

синтезу NO. Аргіназа 2 є ізоензимом, який відповідає за аргіназну активність 

в клітинах EOC, тоді як синтез аргінази 1 виявлений не був [192]. 

         Попередні дослідження показали, що прозапальні цитокіни індукують 

експресію iNOS та апоптоз в клітинах РЯ [238]. Було продемонстровано, що 

проапоптичний ефект iNOS частково міг бути опосередкований через p53-

залежний шлях. Цю гіпотезу підтверджують спостереження, що в 

нормальних фібробластах людини та епітеліальних клітинах печінки, 

індукція iNOS стимулює акумуляцію p53 та апоптоз [213]. Хоча, на 

сьогоднішній день, доказів зв’язку NO, p53, і чутливості ракових клітин 

яєчника до хіміотерапевтичних препаратів практично немає. Більшість 

епітеліальних ракових клітин жінок також експресують iNOS, позитивна 

експресія якї виступає індикатором виживання хворих [90]. Експресія NOS II 

в пухлинах відіграє важливу роль при метастазуванні. Експерименти з 

трансфекції показали, що надекспресія гену NOS II інгібує метастазування в 

клітинах ниркового епітелію, частково за рахунок пришвидшення смерті 

клітин. У той час, низька експресія NOS II сприяла росту ракових клітин 

товстої кишки у людини.  

         Leung E.L. і співавтори вивчали роль eNOS, iNOS, і nNOS у регуляції і 

акумуляції p53 та резистентності до хіміотерапевтичного препарату 

цисплатину (CDDP) в клітинах РЯ [178]. Отримані дані підтверджують, що 

iNOS задіяна в CDDP-індукованому апоптозі в CDDP-чутливих клітинах, 

тоді як eNOS/nNOS беруть участь (p53-незалежний шлях) в розвитку 
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хіміорезистентності шляхом пригнічення CDDP-індукованого апоптозу в 

ізогенних CDDP-резистентних клітинах [178].  Блокування в CDDP-

резистентних клітинах всіх NO-синтаз за допомогою NG-аміно-L-аргініну 

різко змінювало ці клітини з цисплатин-резистентних на цисплатин-чутливі, 

значно збільшуючи цисплатин-індукований апоптоз. Наведені дані свідчать 

про важливу роль всіх трьох NO-синтаз в регуляції хіміорезистентності до 

цисплатину в трансформованих клітинах, і передбачають потенційно новий 

шлях зміни їх резистентності до терапевтичного ефекту фармпрепаратів. 

         Індукція iNOS в іммунних, ендотеліальних та інших клітинах може бути 

ініційована запальними цитокінами – інтерфероном, фактором некрозу 

пухлин (ФНП) або інтерлейкіном-1 [193, 224]. Проте, найпотужнішими 

індукторами експресії  iNOS  є ліпополісахариди та ендотоксини. Ензим 

синтезується впродовж 6-8 годин у відповідь на їх дію і продукує велику 

концентрацію NO. Активність iNOS зберігається впродовж тривалого 

періоду і кількість NО, синтезованого таким чином, значно перевищує 

кількість NО, виробленого за участі конститутивного ізоензиму eNOS. 

Надлишок NО пригнічує активність eNOS, пошкоджує ендотеліальні клітини 

і порушує нормальну функцію ендотелію артерій. 

         Дія NO на клітини залежить від його концентрації, що,  своєю чергою 

залежить від різних ізоформ NOS, однак, пов'язана, зазвичай, з iNOS. 

Основною функцією NO, продукованого iNOS, є участь в імунних процесах, 

включно з антипатогенними реакціями, неспецифічна цитотоксичність, 

протопухлинний захист, відторгнення трансплантантів тощо [189]. Висока 

активність цього ензиму призводить до накопичення NO та ініціації 

патологічних процесів в клітині (інгібування мітохондріальних ензимів, 

пошкодження ДНК тощо). Надмірне продукування NO відбувається при 

відторгненнях трансплантатів, артритах, септичному шоці, запальних 

процесах; є фактором, що зумовлює руйнування нервових клітин і може 

призводити до хвороби Альцгеймера, пригнічує проліферацію та збільшує 

апоптоз лімфоцитів і макрофагів та спричиняє  виникнення вторинних 
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імунодефіцитів [56, 172]. Даний механізм, вірогідно, пов’язаний з реакцією 

нітрифікації ДНК чи РНК клітин безпосередньо NO.  Тому особливо 

актуальною є проблема селективного інгібування кожної з ізоформ ензиму, і, 

в першу чергу, індуцибельної. У зв'язку з цим значні зусилля дослідників і 

спрямовані на вивчення механізмів регуляції активності ізоформ NOS. 

Наслідком підвищення активності індуцибельної NOS є збільшення 

кровотоку в місцях запалення. Оскільки великі дози NO токсичні для 

клітин, ця форма ферменту вважається паталогічною на відміну від 

конститутивних форм ензиму.  

 

4.3 Концентрація метаболітів оксиду азоту в лімфоцитах  крові 

клінічно здорових жінок і хворих на рак яєчника 

 

Для оцінки інтенсивності функціонування NO-синтазного шляху 

метаболізму L-аргініну в різних вікових групах 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 підгруп 

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

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

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

групах, 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) до (2,92±0,28) мкмоль/л, тобто у 1,6 раза (р<0,01) 

(табл. 4.5). Щодо NO3
-, то його концентрація достовірно зростала, з 

(7,70±0,64) (контроль) 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 дорівнює 1,4 раза.  Відомо, 

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

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

радикальних процесів [10, 55]. 
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Таблиця 4.5 – Концентрація метаболітів оксиду азоту в сироватці крові    

практично здорових жінок різних вікових груп і хворих на рак яєчника, M±m, 

n=6 

Показники Практично здорові жінки Жінки хворі на рак 

яєчника 

ФН ДС 

NO2
-, мкмоль/л 4,77±0,51 4,0±0,42 2,92±0,28* 

NO3
-, мкмоль/л 6,69±0,64 7,12±0,72 9,89±0,86* 

 
Примітка: зміни вірогідні щодо величин у практично здорових осіб, *р<0,01   

Так,  NO з високою спорідненістю взаємодіє з супероксид-аніоном, в 

результаті чого утворюється пероксинітрит (ONOO−), який має виражені 

цитотоксичні та мутагенні властивості  [57, 217]. Зазвичай утворення ONOO− 

незначне, оскільки надлишок супероксиду видаляється 

супероксиддисмутазою, але за наявності оксидативного стресу в організмі 

складаються всі передумови для продукції ONOO−  у кількості достатній для 

виникнення та розвитку патологічних процесів [57].  

Пероксинітрит має набагато більшу реакційну здатність в 

порівнянні з супероксидним радикалом та NO. Він бере участь в багатьох 

хімічних реакціях, зокрема у нітруванні залишків тирозину у протеїнах, 

ініціації пероксидного окиснення ліпідів, порушенні структури ДНК, що 

спричиняє виникнення мутацій, пригніченні транспорту електронів в 

мітохондріях тощо. Окрім того, він активує циклооксигеназу, яка є  

ключовим ензимом синтезу простагландинів, які є потужними 

медіаторами запалення [10, 55]. 

Хоча ізоензими NO є продуктами різних генів і їм властиві різні 

функції, поділ на індуцибельний і конститутивний синтез NO є умовним, 

оскільки вони утворюють один продукт – молекулу NO, яка легко 
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дифундує через клітинні мембрани і не потребує рецепторів для 

реалізації своїх ефектів. Баланс між фізіологічними, регуляторними і/або 

цитотоксичними властивостями  значною мірою зумовлений локальною 

концентрацією NO, а також оксидантним статусом тканин, в яких 

синтезується і реалізує свої ефекти NO [172, 189].  

Особливу цікавість до механізмів регуляції кожної з ізоформ 

ензиму зумовлена тим, що NO зумовлює плейотропні фізіологічні 

ефекти.  

Клітинні эфекти NO здійснюються шляхом зв’язування з 

гемовмісним ензимом гуанілатциклазою, NO реагує з гемоглобіном 

еритроцитів з утворенням метгемоглобіну. Внаслідок цього NO  

перетворюється в йон нітриту (NO2–), а в присутності гемового Fe2+ NO2– 

перетворюється в більш стабільний йон нітрату (NO3–), тому в організмі 

переважають нітрати [23, 224]. 

NO також легко вступає в реакцію з супероксидним аніон-

радикалом. Реакція NO з супероксид-аніоном (O2¯) з наступним 

утворенням пероксинітриту (ООNO¯) і гідроксил-радикала (ОН¯) — це 

другий шлях метаболізму NO. Дані сполуки є високо реакційними 

вільними радикалами, володіють прооксидантними властивостями та 

спричиняють  деструктивні ефекти щодо білків і ліпідів [157]. 

Пероксинітрит опосередковує цитотоксичні ефекти NO, такі як 

пошкодження ДНК, окиснення ліпопротеїдів низької щільності, 

формування ізопростану, нітрування тирозину, інгібування аконітази і 

мітохондріального дихання [15б 172]. Третій шлях — утворення 

нітрозотіолів і динітрозольних комплексів негемового заліза, які  є депо-

формою NO. 

Оскільки, NO є фактором, який регулює проникність судин, і відіграє 

важливу роль в ангіогенезі та рості пухлин, дослідження його властивостей 

дає важливу інформацію для оцінки клінічного перебігу захворювання [55].  

Рівень активності NOS, аргінази та концентрація NO, поряд з іншими 
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параметрами, може свідчити про функціональний стан клітини та бути 

прогностичними показниками для діагностування та оцінки ефективності 

фармакотерапії в онкотерапії. 

Висновок. Таким чином, результати проведених нами  досліджень 

показали, що в обох вікових групах практично здорових жінок достовірної 

різниці між активностями аргінази та сNOS не виявлено. За умов розвитку 

онкопатології в лімфоцитах крові відбувається зростання активності аргінази, 

суттєве зниження активності сNOS і багатократне зростання активності 

іNOS. Ймовірно,зміна активності аргінази та рівня функціонування циклу NO 

можуть бути використані в якості маркерів для діагностики РЯ і мати 

важливе прогностичне значення. Більше того, інгібітори iNO-синтази та 

аргінази можуть застосовуватись для підсилення лікувального ефекту ряду 

протипухлинних препаратів. Співставлення даних показників з іншими 

фізіологічними та біохімічними характеристиками може мати значення у 

з’ясуванні вікових особливостей функціонування аргіназо-NO-синтазної 

системи та механізмів розвитку РЯ. 
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РОЗДІЛ 5 

ХАРАКТЕРИСТИКА Nа+,K+-  ТА  Н+-АТФаз ЛІМФОЦИТІВ 

КРОВІ В ПРАКТИЧНО ЗДОРОВИХ ЖІНОК І ПРИ РОЗВИТКУ РАКУ 

ЯЄЧНИКА 

5.1  Na+,K+-АТФазна активність лімфоцитів крові практично здорових 

жінок різних вікових груп  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 клітини в цілому при 

патологічних станах організму. Зміни активності даного ензиму призводить 

до перерозподілу Na+ і K+ між клітиною та зовнішньоклітинним 

середовищем, змін мембранного потенціалу та порушення нормального 

функціонування клітини [9, 10, 86, 103, 118, 168, 169, 221, 222, 244, 274]. Слід 

також відмітити, що результати  дослідження функціональної активності 

Na+,K+ ATФази лімфоцитів периферичної крові людини в медико-

біологічних дослідженнях є вкрай обмеженими, що певною мірою 

пояснюється невеликою кількістю біологічного матеріалу, який можна 

виділити з крові хворих  

Оскільки функціонування Na+,K+-АТФази in vivo чи in vitro, в нормі чи 

патології залежить від багатьох факторів, метою даного етапу роботи було 

з’ясувати оптимальні умови для визначення АТФаної активності в сапонін-

перфорованих лімфоцитах крові та провести порівняльний аналіз 

активностей даного ензиму в обох вікових групах практично здорових жінок 

і при розвитку РЯ. 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. 5.1.) 
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Рисунок 5.1 – Зміни Na+,K+-АТФазної активності лімфоцитів крові у 

практично здорових жінок обох вікових груп і хворих на РЯ,  М±m, n=6 

         Примітка: зміни вірогідні щодо величин у практично здорових осіб,  

*р<0,001.  

 

Ці результати в цілому узгоджуються з даними, отриманими 

дослідниками раніше [37, 63], однак абсолютні значення АТФ-гідролазної 

активності дещо відрізняються, що, ймовірно, обумовлено високою 

варіабільністю езиматичної активності Na+,K+-АТФази в різних медико-

біологічних дослідженнях, а також певними модифікаціями лабораторних 

методів визначення активності цього ензиму. 

Можна бачити, що 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 іонами Na+ та порушення функціонування 
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внутрішньоклітинних процесів [93, 94]. 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 [30, 31, 

93, 118, 121, 122, 135]. 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).  

         Наші дані погоджуються з такими де показана позитивна кореляція між 

проліферативною активністю клітин гепатоми, аденокарциноми молочної 

залози, окогенній трансформації епітелія в культурі клітин нирок і 

зростанням іонів Na+ в клітині [30, 233]. Крім того, показано, що при індукції 

експериментального раку в дистальному відділі товстої кишки інгібування 

Na+,K+-ATФазної активності, що призводить до зростання [Nai], відбувається 

задовго до появи гістологічних змін [30]. 

         Показано також значні порушення механізмів оуабаїнчутливого і 

оуабаїнрезистентного транспортування моновалентних йонів при багатьох 

психічних порушення [84]. Виявлено достовірне зниження активності 

Na+,K+-ATФази еритроцитів у хворих з миготливою аритмією, шлуночковою 

і надшлуночковою екстрасистолією, гіпертонією; має місце порушення 

механізмів роботи Na+,K+-ATФази і при інших серцево-судинних 

захворюваннях. Показано, що має місце зниження ензиматичної активності 

Na+,K+-ATФази клітин печінки і головного мозку у хворих за тривалої дії 

етанолу.   

Виявлені значні зміни функціональної активності Na+,K+-ATФази 

лімфоцитів у пацієнтів з маніакально депресивним психозом [149].  
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Показано, зниження активності базальної АТФази мембран лімфоцитів при 

лімфомі Ходжкіна [84]. 

Оскільки зміни концентрації іонів Na+ в клітинах можуть 

характеризувати їх фізіологічний чи патологічний стан [93, 94, 230, 233, 274, 

283], нами досліджена активність та деякі кінетичні параметри Na+,K+-

ATФази в лімфоцитах периферичної крові клінічно здорових жінок і хворих 

на рак яєчника. 

Для встановлення оптимальних умов  Mg2+-залежного гідролізу  АТФ, 

який каталізується Na+,K+-АТФазою лімфоцитів, досліджували динаміку 

накопичення продукту АТФ-гідролазної реакції. Для цього суспензію лімфоцитів 

інкубували в стандартному середовищі інкубації протягом різних проміжків часу 

(1-15 хв.). Дані експериментів показали, що кінетику Na+,K+-активованого, Mg2+-

залежного гідролізу  АТФ сапонін-перфорованими лімфоцитами віддзеркалюють 

криві, які мають тенденцію до насичення (рис. 5.2). 

Аналіз отриманих результатів дозволяє дійти до висновку, що кінетика 

Na+,K+-активованого, Mg2+-залежного гідролізу АТФ, каталізованого 

сапонін-перфорованими лімфоцитами, узгоджується із закономірностями 

реакції нульового порядку в діапазоні 0-5 хв: у цьому інтервалі часу графік 

залежності Рі від періоду інкубації є практично лінійним. Тому, в подальших 

експериментах, тривалість інкубації лімфоцитів і, відповідно, реакції 

гідролізу АТФ становила 5 хв. У всьому діапазоні фактора часу кількість 

вивільненого неорганічного фосфору Рі оуабаїнчутливою Na+,K+-ATФазою 

лімфоцитів хворих на РЯ була  значно нижча у порівнянні з величиною у 

донорів. Як видно з рис. 5.2, у всьому діапазоні фактора часу кількість 

вивільненого Рі  уабаїнчутливою Na+,K+-ATФазою лімфоцитів крові 

пацієнтів з РЯ була дещо нижчою у порівнянні з відповідними величинами в 

обох контрольних групах.                                                                                         
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Рисунок 5.2 – Динаміка вивільнення неорганічного фосфору (Рі) в процесі 

гідролізу АТФ у Na+,K+-АТФазній реакції лімфоцитами периферичної крові  

жінок за фізіологічної норми (ФН), донозологічного стану (ДС) і хворих на 

рак яєчника (РЯ) 

 

          Шляхом лінеаризації отриманих даних у координатах {P/t; P} 

обчислено основні кінетичні характеристики реакції Na+,K+-активованого, 

Mg2+-залежного гідролізу  АТФ лімфоцитами крові практично здорових 

жінок і хворих на рак яєчника (табл. 5.1). 

Як видно з даних табл. 5.1, значення кінетичних параметрів Na+,K+-

активованого, Mg2+-залежного гідролізу АТФ лімфоцитами крові пацієнтів з 

раком яєчника й осіб груп контрою істотно відрізняються між собою. Так, за 

відсутності статистично достовірної різниці величини Pmax гідролізу АТФ 

лімфоцитами крові, виділеними у пацієнтів з РЯ  й осіб обох контрольних 
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груп, нами показано, що значення V0  і   у пацієнтів з РЯ  істотно 

відрізняється від цих величин в  обох вікових контрольних групах. 

 

Таблиця 5.1 – Кінетичні параметри Na+,K+-активованого, Mg2+-

залежного гідролізу АТФ лімфоцитами крові клінічно здорових жінок і 

хворих на рак яєчника, Mm, n=6 

 

Кінетичні параметри 

 

Група норми Пацієнти  

з РЯ 

ФН ДС 

V0, мкмоль Рі/ хв на 1 мг протеїну 6,080,45 5,880,44 3,310,27 * 

Pmax, мкмоль Рі / мг протеїну 25,01,2 25,21,2 30,030,34**  

 , хв. 4,20,5 4,40,5 9,3  0,5 * 

 

         Примітка: зміни статистично достовірні стосовно величин в осіб групи 

фізіологічної норми, * р<0,001; ** р<0,01. 

 

Результати кінетичного аналізу свідчать, що V0  гідролізу АТФ 

лімфоцитами крові пацієнтів з РЯ знижується в 1,9 рази порівняно з V0 

гідролізу АТФ лімфоцитами крові практично здорових осіб (р<0,001). 

Величина   реакції гідролізу АТФ лімфоцитами крові пацієнтів з РЯ була в 

2,2 рази вищою від цієї величини у практично здорових осіб (р<0,001). 

На основі цих даних ми припускаємо, що у лімфоцитах крові пацієнтів 

з РЯ транспортування йонів Na+ та K+ крізь плазматичну відбувається 

повільніше і менш активно, ніж в лімфоцитах крові осіб групи контролю, але 

характеризується практично однаковою ємністю. Na+,K+-ATФаза каталізує 

антипортне перенесення одновалентних йонів Nа+ і К+ крізь ПМ проти їх 

електрохімічного градієнту, використовуючи енергію гідролізу АТФ [9]. З 

огляду на це, зміни концентрації АТФ в інкубаційному середовищі впливають, 

вірогідно, на швидкість АТФ-гідролазної реакції.  
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Для визначення залежності швидкості АТФ-гідролазної реакції від 

концентрації субстрату, суспензію лімфоцитів крові інкубували в 

стандартному середовищі, що містило АТФ в діапазоні концентрацій від 

0,1 до 2,0 мМ (за сталої концентрації йонів Mg2+ 5 мМ). При збільшенні 

концентрації АТФ в інкубаційному середовищі спостерігається 

монотонне збільшення ензиматичної активності уабаїнчутливої Na+,K+-

ATФази з виходом на плато за наявності 1,5 мМ АТФ (рис.  5.3). 
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Рисунок 5.3 – Залежність уабаїнчутливої Na+,K+-ATФазної активності 

лімфоцитів крові практично здорових жінок за умов фізіологічної норми 

(ФН), донозологічного стану (ДС) і хворих на рак яєчника (РЯ) від 

концентрації АТФ, M  m, n = 6 

Як видно з рис. 5.3. у всьому діапазоні досліджуваних концентрацій 

АТФ активність Na+,K+-ATФази в осіб обох вікових груп практично не 

відрізнялась між собою. Однак у пацієнтів з РЯ була знижена у порівнянні з 

величинами в осіб груп контролю. Для з’ясування можливого механізму 

зміни ензиматичної активності Na+,K+-ATФази лімфоцитів крові пацієнтів з 

РЯ проведено визначення основних кінетичних параметрів Na+,K+-
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активованого, Mg2+-залежного гідролізу АТФ у координатах Лайнуівера-

Берка. 

Криві залежностей {1/V; 1/[АТР]} відрізняються тангенсом кута 

нахилу, але перетинають вісь ординат в одній точці. Дана залежність 

відповідає конкурентному типу інгібування ензиму. Шляхом інтерпретації 

отриманих залежностей визначено основні кінетичні параметри Na+,K+-

ATФази – початкову максимальну активність ензиму, визначену за АТФ 

(VАТФ) та уявну константу спорідненості до АТФ (KАТФ) (табл. 5.2). 

Величини KАТФ знаходяться в субмілімолярному діапазоні 

концентрацій, що відповідає фізіологічній концентрації MgАТФ у 

цитоплазмі (0,5–5 мМ). Розрахунок уявних кінетичних параметрів 

уабаїнчутливої Na+, K+-ATФазної активності свідчить, що Vmax гідролізу АТФ 

лімфоцитами крові пацієнтів з РЯ й осіб груп контролю визначена за АТФ, 

достовірно не відрізняється у нормі та при патології. Водночас величина 

KАТФ у пацієнтів з РЯ вища у 3,1 рази  у порівнянні з практично здоровими 

жінками віком 20-40 років (р<0,001). 

Отже, за умов розвитку пухлинної патології в імунокомпетентних клітинах 

інгібування активності досліджуваної ензиматичної системи відбувається не 

за рахунок зменшення числа обертів ензиму (величини Vmax АТФ у пацієнтів з 

РЯ  й осіб контрольних груп достовірно не відрізняється між собою), а за 

рахунок зниження спорідненості уабаїнчутливої  Na+,K+-ATФази до АТФ 

(KАТФ  зростає). Відомо, що крім АТФ, для функціонування Na+,K+-ATФази 

необхідним є магній, який діє як кофактор. Йони Mg2+ утворюють хелатний 

комплекс MgАТФ, який є субстратом ензиматичної реакції.  Mg2+ взаємодіє з 

фосфатними групами АТФ, поляризує їх, і таким чином полегшує 

нуклеофільну атаку на термінальний  -фосфат. Також йони Mg2+ зв’язуються 

з регуляторним центром Na+,K+-ATФази [46]. Тому, зміни концентрації Mg2+ 

в інкубаційному середовищі впливають, вірогідно, на швидкість АТФ-

гідролазної реакції. 
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Таблиця 5.2 – Кінетичні параметри Na+,K+-активованого, Mg2+-

залежного гідролізу АТФ лімфоцитами крові практично здорових жінок 

різних вікових груп і хворих на рак яєчника, визначені за АТФ, Mm, n=8 

 

 

Кінетичні параметри 

 

Група контролю Пацієнти з 

РЯ 

ФН ДС 

VАТФ, мкмоль Рі/ хв на 1 мг протеїну 6,290,14 6,340,15 7,610,68 

KАТФ, мМ 0,270,02 0,310,02 0,880,08 * 

 

         Примітка: зміни статистично достовірні щодо величин в осіб 

групи фізіологічної норми, *р<0,001. 

          

Досліди з вивчення впливу Mg2+ на Na+,K+-ATФазну активність 

лімфоцитів крові проводили в діапазоні концентрацій MgCl2 від 0 до 7 мМ (за 

сталої (оптимальної) концентрації АТФ 1,5 мМ) (рис. 5.4). 

Як видно з рис. 5.4. крива, яка відображає залежність активності 

уабаїнчутливої Na+,K+-ATФази лімфоцитів крові осіб груп контролю від 

вмісту йонів Mg2+ в інкубаційному середовищі має виражений 

куполоподібний вигляд. Графіки залежності Na+,K+-ATФазної активності 

лімфоцитів крові пацієнтів з РЯ також  мають схожий вигляд. 

Максимальне значення уабаїнчутливої Na+,K+-ATФазної активності 

спостерігається за наявності 5 мМ MgCl2 в інкубаційному середовищі. 

Графіки залежності уабаїнчутливої Na+,K+-ATФазної активності лімфоцитів 

крові пацієнтів з РЯ  та осіб груп контролю від концентрації Mg2+ у висхідній 

частині кривих лінеаризовано у координатах Лайнуівера-Берка. Криві 

залежностей {1/V; 1/[Mg2+]} практично не відрізняються тангенсом нахилу і 

перетинають вісь ординат і вісь абсцис в одній точці. 
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Рисунок 5.4  – Залежність уабаїнчутливої Na+,K+-ATФазної активності 

лімфоцитів крові практично здорових жінок за умов фізіологічної норми (ФН) 

та донозоологічного стану (ДС) і хворих на рак яєчника (РЯ) від концентрації 

Mg2+, M  m, n = 6 

 

Розрахунок кінетичних характеристик свідчить, що величини Vmax 

гідролізу АТФ, визначені за Mg2+, та KMg
2+ у пацієнтів з РЯ  достовірно не 

відрізняються від цих величин в осіб обох вікових груп (табл. 5.3). Отже, на 

основі цих даних ми припускаємо, що при розвитку злоякісної трансформації 

яєчника Mg2+-зв’язувальна ділянка уабаїнчутливої Na+,K+-ATФази 

лімфоцитів крові залишається нативною. 

Оскільки йони Na+ і K+ є субстратом перенесення та запускають 

транспортувальну реакцію, очевидно, що зміни концентрації цих йонів в 

інкубаційному середовищі впливають на швидкість АТФ-гідролазної реакції. 
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Таблиця 5.3 – Кінетичні параметри Na+,K+-активованого, Mg2+-

залежного гідролізу АТФ лімфоцитами крові клінічно здорових жінок різних 

вікових груп і хворих на рак яєчника, визначені за Mg2+, M  m, n = 6 

 

Кінетичні параметри 

 

Група норми Пацієнти з 

РЯ 

ФН ДС 

Vmax, мкмоль Рі/ хв на 1 мг протеїну 7,9  0,3 7,9  0,4 8,1  0,5 

KMg
2+, мМ 1,9  0,2    2,00,2 2,1  0,3 
 

При вивченні впливу різних концентрацій йонів Na+ та K+ на питому 

ензиматичну активність уабаїнчутливої Na+,K+-ATФази лімфоцитів крові 

частину NaCl в інкубаційному середовищі ізотонічно замінювали на KCl (за 

ізотонічних умов Na+ + K+ = 150 мМ). 

Графік залежності Na+,K+-ATФази лімфоцитів крові практично 

здорових жінок і хворих на  РЯ від концентрацій Na+ і K+ має типовий 

куполоподібний вигляд (рис. 5.5). Оптимальним для функціонування ензиму 

є співвідношення йонів в інкубаційному середовищі 125 Na+ : 25 K+. У разі 

відсутності одного з йонів в середовищі інкубації Na+,K+-ATФаза лімфоцитів 

крові не тестується. 

Графіки залежності уабаїнчутливої Na+,K+-ATФазної активності 

лімфоцитів крові пацієнтів з РЯ  й осіб контрольної групи від співвідношення 

йонів Na+ і K+ у висхідній частині натрієвої компоненти кривих 

лінеаризовано у координатах Лайнуівера-Берка. 

Розрахунок кінетичних параметрів уабаїнчутливої  Na+,K+-ATФазної 

активності свідчить, що величина Vmax гідролізу АТФ, визначена за Na+, і 

величина KNa
+ у пацієнтів з РЯ статистично достовірно відрізняються від цих 

величин в осіб групи контролю (табл. 5.3). Це відповідає змішаному типу 

інгібування ензиму. У пацієнтів з РЯ величина Vmax гідролізу АТФ, визначена 

за Na+, в 1,4 нижча від цієї величини контрольної групи ФН (р<0,001). 
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Рисунок 5.5 – Концентраційна залежність уабаїнчутливої Na+,K+-ATФазної 

активності лімфоцитів крові практично здорових жінок ФН і пацієнтів з 

РЯ  від зміни співвідношення йонів Na+ і K+ в інкубаційному середовищі, 

M  m, n = 6 

         Примітка: за 100 % прийнято активність Na+,K+-ATФази лімфоцитів 

крові практично здорових осіб (ФН) за оптимального співвідношення 

йонів Na+ і K+. 

 

Значення KNa
+ для Na+, K+-ATФази лімфоцитів крові пацієнтів з РЯ у 

2,8 рази нижча, ніж у групі ФН (р<0,001). Отримані дані вказують на те, що 

зниження уабаїнчутливої Na+,K+-ATФазної активності у пацієнтів з РЯ щодо 

контрольних значень відбувається внаслідок зменшення числа обертів 

ензиму (Vmax знижується) та зростання спорідненості Na+, K+-ATФази до Na+ 

(KNa
+ знижується). 

Для подальшої характеристики Na+,K+-ATФази проведено вивчення її 

чутливості до специфічного інгібітора – серцевого глікозиду уабаїну. 
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Таблиця 5.3 – Кінетичні параметри Na+,K+-активованого, Mg2+-

залежного гідролізу АТФ лімфоцитами крові клінічко здорових жінок обох 

вікових груп і хворих на рак яєчника, визначені за Na+, M  m, n = 6 

 

Кінетичні параметри 

 

Група норми Пацієнти з 

РЯ 

ФН ДС 

Vmax, мкмоль Рі/ хв на 1 мг протеїну 7,740,29 7,710,28 5,530,45 * 

KNa
+, мМ 66,73,4 61,63,3 24,0  2,4 * 

 

         Примітка: зміни статистично достовірні стосовно величин в осіб обох 

вікових груп,  *р<0,001. 

Як можна бачити із рис. 5.6, криві інгібування уабаїном активності 

ензиму в лімфоцитах практично здорових жінок (ФН) і хворих на рак 

яєчника є подібними (І50=(0,32±0,03) та (0,29±0,02) мкМ, відповідно). 

Характер інгібування відповідає високочутливій до уабаїну формі Na+,K+-

ATФази, що є характерним для всіх ізоформ цього ензиму [118, 168, 268, 

274]. Тобто, за умов раку яєчника при обробці клітин сапоніном Na+,K+-

ATФаза зберігає свої нативні властивості. 

При аналізі отриманих результатів треба враховувати те, що 

підтримання Na+,K+ гомеостазу в нормальній тканині здійснюється 

функціональним α/β-гетеродимерним комплексом Na+,K+-ATФази для 

утворення якого необхідна оптимальна коекспресія α- і β-субодиниць ензиму 

у відповідності з генетично детермінованим видовим і тканинним 

ізоензимним набором [135, 136, 147, 229, 231, 232, 260]. Зменшення 

ензиматичної активності, як це продемонстровано при колоректальному раку 

[30], відбувається на фоні значного зниження експресії α1-ізоформи 

каталітичної субодиниці Na+,K+-ATФази та компенсаторного зростання 

експресії α3-ізоформи ензиму злоякісній пухлині. Особливістю 
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функціональної властивості α3-ізоформи Na+,K+-ATФази у людини є 

найнижча спорідненість до Na+. 
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Рис. 5.6. Інгібування уабаїном Na+,K+-ATФазної активності в 

лімфоцитах периферичної крові хворих на рак яєчника (n=6) та практично 

здорових жінок ФН (n=6) після обробки препаратів сапоніном 

 

Порушення іонного гомеостазу (перш за все натрій-калієвого) 

зумовлює розвиток патології росту та диференціювання клітин, що 

супроводжується їх посиленою проліферацією. Слід підкреслити, що при 

розвитку раку зниження Na+,K+-АТФазної активності внаслідок пригнічення 

експресії генів і супутнього йому збільшення [Na+]i не призводить до 

апоптозу. У цьому випадку, зміна внутрішньоклітинного іонного гомеостазу 

очевидно є поступовим багатоступеневим процесом клітинної адаптації до 

нових регуляторних умов, що забезпечує безсмертя ракових клітин [31, 32]. 

Зниження експресії генів субодиниць Na+,K+-АТФази порівняно з 

нормальним епітелієм характерна для різних типів карцином. При злоякісній 
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трансформації первинною мішенню в регуляторних змінах всієї 

гетеродимерної молекули Na+,K+-АТФази, очевидно, є експресія β-

субодиниці. Її локалізація в плазматичній мембрані тісно пов’язана з білками 

клітинної адгезії і цитоскелету [31]. 

Було показано, що рівень β1-субодиниці Na+,K+-АТФази (Na,K-β1) 

дуже знижений в диференційованих клітинах карциноми нирок в культурі і в 

зразках пухлин хворих [135, 136], і корелював з їхньою інвазивністю і 

здатністю до метастазування [129-133]. Отримано докази, що Na+,K+-АТФаза 

є новою мішенню TGF-β1-опосередкованого набування епітелієм НЕМОМ у 

епітеліальних клітинах нирок. Ці дані вказують на функціональний зв'язок 

між зниженою експресією Na,K-β1 і розвитком злоякісних пухлин [129-133]. 

Перевірка гіпотези того, що знижений рівень експресії Na,K-β1 в клітинах 

C10B асоційований з резистентністю до оксаліплатину, таким чином 

оцінюючи зв'язок між чутливістю до оксаліплатину, експресією Na,K-β1, і 

акумуляцією платини клітинами C10B,  порівняно з клітинами A2780  

виявила, що резистентні клітини C10B мали знижений рівень експресії β1-

субодиниці Na+,K+-ATФ-ази. Екзогенна експресія β1-субодиниці 

Na+,K+ATФази збільшувала поглинання  оксаліплатину і клітинну чутливість 

до препарату, незалежно від активності  Na+,K+-ATФази [155, 265, 267]. 

Отже, існує позитивна кореляція між підвищеною експресією Na,K-β1 та 

накопиченням  протипухлинних препаратів клітинами при РЯ. 

β-субодиниця Na+,K+-ATФази функціонує як молекула, яка забезпечує 

клітинну адгезію між епітеліальними клітинами [98, 261]. Хоча механізм, за 

допомогою якого Na,K-β1 збільшує чутливість до оксаліплатину не відомий, 

привабливою видається спекуляція, що функція адгезії Na,K-β1 повинна бути 

задіяна в цьому процесі. Можливо, що клітини які слабо контактують між 

собою, є менш чутливими до протипухлинних препаратів порівняно з 

клітинами щільно сполученими між собою. Порушення іонного гомеостазу 

(перш за все натрій-калієвого) зумовлює розвиток патології росту та 

диференціювання клітин, що супроводжується їх посиленою проліферацією. 
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Слід підкреслити, що при розвитку раку зниження Na+,K+-АТФазної 

активності внаслідок пригнічення експресії генів і супутнього йому 

збільшення [Na+]i не призводить до апоптозу. У цьому випадку, зміна 

внутрішньоклітинного іонного гомеостазу очевидно є поступовим 

багатоступеневим процесом клітинної адаптації до нових регуляторних умов, 

що забезпечує безсмертя ракових клітин [31, 32]. 

Зниження експресії генів субодиниць Na+,K+-АТФази порівняно з 

нормальним епітелієм характерна для різних типів карцином При злоякісній 

трансформації первинною мішенню в регуляторних змінах всієї 

гетеродимерної молекули Na+,K+-АТФази, очевидно, є експресія β-

субодиниці. Її локалізація в плазматичній мембрані тісно пов’язана з білками 

клітинної адгезії і цитоскелету [31]. Було показано, що рівень β1-субодиниці 

Na+,K+-АТФази (Na,K-β1) дуже знижений в диференційованих клітинах 

карциноми нирок в культурі і в зразках пухлин хворих [135, 136], і 

корелював з їхньою інвазивністю і здатністю до метастазування [129-133]. 

Отримано докази, що Na+,K+-АТФаза є новою мішенню TGF-β1-

опосередкованого набування епітелієм НЕМОМ у епітеліальних клітинах 

нирок. Ці дані вказують на функціональний зв'язок між зниженою експресією 

Na,K-β1 і розвитком злоякісних пухлин [129-133]. Перевірка гіпотези того, 

що знижений рівень експресії Na,K-β1 в клітинах C10B асоційований з 

резистентністю до оксаліплатину, таким чином оцінюючи зв'язок між 

чутливістю до оксаліплатину, експресією Na,K-β1, і акумуляцією платини 

клітинами C10B,  порівняно з клітинами A2780  виявила, що резистентні 

клітини C10B мали знижений рівень експресії β1-субодиниці Na+,K+-ATФ-

ази. Екзогенна експресія β1-субодиниці Na+,K+ATФази збільшувала 

поглинання  оксаліплатину і клітинну чутливість до препарату, незалежно від 

активності  Na+,K+-ATФази [155, 265, 267]. Отже, існує позитивна кореляція 

між підвищеною експресією Na,K-β1 та накопиченням  протипухлинних 

препаратів клітинами при РЯ. β-субодиниця Na+,K+-ATФази функціонує як 

молекула, яка забезпечує клітинну адгезію між епітеліальними клітинами [98, 
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261]. Хоча механізм, за допомогою якого Na,K-β1 збільшує чутливість до 

оксаліплатину не відомий, привабливою видається спекуляція, що функція 

адгезії Na,K-β1 повинна бути задіяна в цьому процесі. Можливо, що клітини 

які слабо контактують між собою, є менш чутливими до протипухлинних 

препаратів порівняно з клітинами щільно сполученими між собою.  

Таким чином, отримані дані вказують на те, що між двома 

контрольними віковими групами різниці в Na+,K+-ATФазні активності 

практично немає. Зниження уабаїнчутливої внаслідок Na+,K+-ATФазної 

активності у жінок з РЯ відбувається внаслідок зменшення числа обертів 

ензиму, оскільки Vmax знижується та зростання спорідненості Na+,K+-ATФази 

до Na+ про що свідчить зниження КNa
+. Таким чином, Na+,K+-ATФаза 

функціонує повільніше, що призводить, як свідчать дані літератури, до    

перевантаження клітин [Na+]i  [93, 94]. Виявлений функціональний зв'язок 

між рівнем активності Na+,K+-АТФази і прогресуванням пухлин [118]. 

Виникнення, перебіг пухлинного росту та його агресивність залежать від 

порушень внутрішньоклітинних біохімічних процесів, зокрема сигнальних 

систем [118]. Із позиції сучасної біомембранології відомо, що патогенез 

багатьох захворювань пов’язаний зі змінами структури та функцій 

біомембран, у формуванні яких значна роль належить мембранозв’язаним 

білкам, зокрема інтегральним АТФ-залежним транспортним системам іонів 

[135, 136]. 

Підтримка натрій/калієвого гомеостазу у нормальній тканині 

здійснюється функціональним α/β-гетеродимерним комплексом Na+,K+-

АТФази, для утворення якого необхідна оптимальна коекспресія α і β-

субодиниць ензиму відповідно до генетично детермінованого тканинного і 

видового ізоензимного набору [31, 32]. 

Отримані дані щодо функціонування Na+,K+-АТФази та її субодиниць 

можуть бути застосовані у діагностиці та лікуванні РЯ. По-перше, рівень 

Na,K-β1 може бути використаний як біомаркер для пошуку пацієнтів, які 

краще реагуватимуть на платинову хіміотерапію. По-друге, буде можливо 
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зробити мішенню ракові клітини, які стали нечутливими до ліків, за 

допомогою підвищення рівнів Na,K-β1 в цих клітинах, використовуючи 

підходи генної терапії. Існує припущення, що підвищення експресії Na,K-β1 

матиме важливе терапевтичне значення для лікування нечутливих до ліків 

пухлин [260].  

      

          5.2  Характеристика протонної АТФази лімфоцитів крові             

         Н+-АТФазна активність мітохондрій пермеабілізованих лімфоцитів 

периферичної крові  групи ФН складала (3,610,28), а групи ДС – (3,220,31) 

мкмоль Рі/хвмг білка, тобто достовірної різниці між показниками не 

виявлено (рис. 5.7).  
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Рисунок 5.7 – Н+-АТФазна активність лімфоцитів периферичної крові 

практично здорових жінок за умов фізіологічної норми (ФН) та 

донозологічного стану (ДС) і хворих на рак яєчника (РЯ) 
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         При РЯ активність даного ензиму знижувалась до (2,020,14) мкмоль 

Рі/хв на 1 мг протеїну, тобто на 44,1 % щодо ФН. 

         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 енергодифіциту в 

клітині. 

           Висновок. Виявлено, що достовірної різниці в активностях  Na+,K+-

АТФази в лімфоцитах крові обох вікових групах практично здорових жінок 

немає. 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, зниженням 

спорідненості Na+,K+-АТФази до іонів Na+. Визначення ATФазних 

активностей лімфоцитів периферичної крові дає якісну інформаційну оцінку 

про функціонування імунокомпетентних клітин. Їх співставлення з іншими 

фізіологічними та біохімічними характеристиками може мати значення в 

з’ясуванні механізмів розвитку раку яєчника.          
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                                                          РОЗДІЛ 6 

АНАЛІЗ ТА УЗАГАЛЬНЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

На сьогодні, одним з найважливіших напрямків фізіологічних та інших 

біомедичних досліджень є з’ясування механізмів, які регулюють 

функціонування клітини як у практично здорових осіб, так і при 

трансформації клітин [18, 26]. Однак термін «практично здорова людина» ще 

не означає, неіснування в неї проміжного донозологічного стану, тобто стану 

між нормою та патологією [18, 64]. Для виявлення донозологічного стану 

особи необідні особливі методичні підходи та універсальні фізіологічні, 

біохімічні чи інші показники. 

В цьому плані,  роль оксид азоту як універсального клітинного і 

тканинного метаболіту в регуляції клітинних функцій не викликає сумніву.  

NO регулює практично всі клітинні функції [55, 66-68, 143].  

Синтез NO здійснюється за участю NO-синтази (EC 1.14.13.39) з L-

аргініну шляхом окисного перетворення [10, 62, 75, 140, 159]. Також L-

аргінін за участю аргінази (EC 3.5.3.1) неокисним шляхом метаболізується до 

сечовини та орнітину [10, 75]. Співвідношення між цими ензимами 

забезпечує у клітинах певний фізіологічний пул L-аргініну, а також 

генерацію активних форм Нітрогену, який забезпечує функціональну 

активність клітин [202,203, 207-209]. 

Розрізняють конститутивні ізоформи NOS (cNOS) та індуцибельну 

NOS (iNOS). Конститутивні NOS є менш потужними ензимами, ніж 

індуцибельні, їх поділяють на нейрональну (nNOS) та ендотеліальну (eNOS) 

ізоформи. Більшість типів клітин організму людини мають одну або декілька 

ізоформ NOS. З іншого боку, важлива роль у підтриманні йонного гомеостазу 

та мембранного потенціалу клітини належить йонам Na+ , градієнт 

концентрації якого по обидва боки плазматичної мембрани є інтегральним 

показником життєдіяльності клітини [6]. Контроль [Na+ ]і забезпечується 
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суперпозицією функціонування систем пасивного та активного транспорту 

цього йону, зокрема Na+,К+-АТФазі [168, 169, 268, 274]. 

Щодо участі аргіназа-NО-синтазної та іон-транспортувальних систем в 

порушенні функціональної активності клітин, то однією з актуальних 

проблем сучасної медицини є порушення проліферативних процесів у 

тканинах. Відомо, що NO виявляє про- або антипроліферативний ефект, 

зокрема антионкогенний, залежно від його концентрації. За високих 

концентрацій NO знищує ракові клітини, а за низьких – стимулює пухлинний 

ріст і метастазування [80, 108, 143]. NO бере участь в промоції 

канцерогенезу, як модифікатор метаболізму ксенобіотиків, і як агент, що 

порушує про- та антиканцерогенний генетичний баланс [33]. Крім того, NO 

виступає фактором, який відіграє важливу роль в ангіогенезі та рості пухлин 

[10]. Водночас, встановлено, що NO володіє інгібувальною дією на процеси 

утворення та ґенезу пухлин [10, 55]. 

Рак яєчника відноситься до тяжкої патології жіночої репродуктивної 

системи, яка широко вивчається з метою як удосконалення методів 

діагностики і виявлення пухлинного процесу на ранніх стадіях, так й 

оптимізації лікування на підставі сучасних уявлень про його патогенез. 

Важлива роль у розвитку раку яєчника належить фізіологічним і 

біохімічним змінам у клітинах. З погляду сучасних уявлень фізіології та 

генетики, пухлини виникають в результаті відповідних мутацій і порушень  

метаболічних і регуляторних систем. В цьому плані актуальним є вивчення 

аргіназо-NO-синтазного шляху обміну L-аргініну, який відіграє важливі роль 

в розвитку патологічних процесів, зокрема пухлинного росту. Ряд пухлинних 

клітин  використовують для свого росту L-аргінін, а голодування за 

аргініном, викликане за допомогою аргінін-деградуючих ферментів, 

розглядається як потенційний підхід для їх лікування [142]. 

Патогенез багатьох захворювань також пов'язаний зі змінами структури 

і функцій біомембран, у формуванні яких значна роль належить 

мембранозв’язаним білкам, зокрема інтеральним АТФ-залежним 
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транспортувальним системам йонів. Na+,K+-АТФаза – маркерний ензим 

плазматичної мембрани, що здійснює активне трансмембранне перенесення 

йонів Na+,K+ і тим самим підтримує їх електрохімічні градієнти, необхідні 

для нормального функціонування клітини. Ця АТФаза опосередковано 

приймає участь в регуляції експресії генів, проліферації та рості клітин. 

Порушення іонного гомеостазу, перш за все натрій/калієвого,  призводить до 

розвитку клітинних патологій, зокрема,  супроводжуються посиленою 

проліферацією клітин [30, 31, 161, 229, 231, 233].  

Найбільш адекватною моделлю для вивчення патологічних змін є 

лімфоцити периферичної крові, які знаходяться переважно в одній фазі 

клітинного циклу (G0). Внутрішньоклітинний метаболізм лімфоцитів 

ґрунтується на фізіологічно і біохімічно закріпленій здатності цих клітини 

швидко реагувати на будь-які зміни гомеостазу в організмі, а модуляція 

активності ензимів у лімфоцитах настає значно раніше, ніж змінюються їх 

морфологічні та біохімічні показники [20, 40, 210]. Це дає змогу 

використовувати лімфоцити як “метаболічне дзеркало організму”. 

При вивченні активності мембранозвязаних чи цитозольних ферментів 

використовують різні методичні підходи. Проводять дослідження на 

ізольованих мембранах або клітинних органелах, цілих клітинах чи 

гомогенатах клітин (тканин). При використанні цілих клітин, різні ферменти, 

локалізовані в плазматичній мембрані та субклітинних структурах є 

недоступними для субстратів тому визначення їх активностей можливе лише 

після попереднього порушення інтактності плазматичної мембрани.  

Враховуючи те, що ряд ензимів, які ми вивчали, локалізовані з 

внутрішнього боку плазматичної мемблани (Nа+,К+-АТФаза, еNО-синтаза), 

інші – в мітохондріях (аргіназа 2) і цитозолі (аргіназа 1, іNО-синтаза), для 

розкриття їх латентних активностей доцільною є пермеабілізація клітинних 

мембран. 

Були підібрані оптимальні умови для визначення аргіназної,  NО-

синтазних і Nа+,К+-АТФазної активностей в лімфоцитах периферичної крові, 
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використовуючи як пермеабілізуючий агент сапонін [37, 41, 63]. Сапонін 

належить до групи речовин амфіфільної природи, що здатні зв’язуватися з 

мембранними білками гідрофобними зв’язками, одночасно взаємодіючи 

полярними групами з водою. Це дає змогу молекулам детергенту 

розпушувати мембрану, водночас не порушуючи структури і функцій самої 

мембрани [8, 9]. Встановлено, що аргіназна, NО-синтазні, Nа+,К+- і Н+-

АТФазні активності лімфоцитів крові максимальні при концентрації сапоніну 

0,2 %. Таким чином, саме цю концентрацію детергенту слід вважати 

найоптимальнішою для практичного використання в експериментах з 

вивчення кінетичних і каталітичних властивостей ензиматичних реакцій.  

Ці результати підтверджені і електронно-мікроскопічними 

дослідженнями лімфоцитів крові, інкубованих з детергентом сапоніном. 

Відмічено, що лімфоцити в цілому зберігають свою форму, однак виявлені 

значні зміни в ультраструктурі, зокрема  плазматичної мембрани. В певній 

мірі, ці зміни охоплюють майже всі структурні компоненти лімфоцита, але 

головним чином його плазматичну мембрану [78]. 

Плазматична мембрана лімфоцита не є суцільною, виявляються 

ділянки деструкції мембран, множинні дефекти, і цитоплазматичний простір 

вільно контактує із зовнішньоклітинним середовищем. 

Отримані дані свідчать про те, що лімфоцити, інкубовані з сапоніном, 

зберігають свою структурну цілісність та функціональну активність, а 

детергент сапонін перш за все ефективно пермеабілізує лімфоцитарну 

плазматичну мембрану. 

Підтверджено, що такий експериментальний підхід до вивчення 

ензиматичного спектру лімфоцитів, зокрема аргіназа-NO-синтазної та АТФ-

гідролазних систем, з використанням цілих перфорованих сапоніном клітин є 

перспективним у медико-біологічних дослідженнях. 

Дослідження на пермеабілізованих сапоніном лімфоцитах крові 

проводили як за фізіологічного стану організму у різних вікових групах 

жінок, так і при раку яєчника. Прихований перебіг цього захворювання 
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обумовлює пріоритетність його ранньої діагностики, що є найбільш 

актуальною проблемою фізіології, біохімії та онкогінекології [14, 26, 108-

110]. 

З метою діагности та ефективності постопераційного лікування 

використовують визначення специфічного ангена в сироватці крові СА-125 

[26, 99, 166, 167, 177, 180, 190]. Це високомолекулярний глікопротеїн, який 

наявний в епітелії яєчника в нормі. Підвищення рівня СА-125 спостерігають 

при епітеліальній карциномі яєчника і воно в певній мірі корелює з 

прогресуванням пухлини. Зниження концентрації маркеря свідчить про 

прогресивну реакцію на лікування. 

Антиген СА-125 найбільш широко представлений серед маркерів 

злоякісних пухлин яєчників [26, 99, 190]. Визначення СА-125 багатьма 

авторами визнається достатньо інформативним тестом виявлення злоякісних 

пухлин яєчників епітеліального походження [26, 99,190, 212]. Верхня межа 

норми СА-125 не перевищує 35 Од/мл, пограничні значення – 30-40 Од/мл.  

Результати визначення концентрацій пухлинного маркера СА-125 в 

сороватці крові свідчасть про те, що за фізіологічної норми (вік 20-40 років) 

концентрація антигена складає 26,1±2,2 Од/мл. У другій віковій групі 

практично здорових жінок (41-60 оків) його концентрація становила 35,9±4,3 

Од/мл.   З розвитком раку яєчника (від 1 до ІV стадії) спостерігається 

достовірне зростання    концентрації глікопротеїну СА-125 від 76 до 3228 

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.  

Підвищений рівень СА-125 у пацієнток з різними пухлинами яєчника 

спостерігається в 40-95 % випадків залежно від стадії захворювання і 

гістологічного типу пухлини. При доброякісних пухлинах яєчників 

збільшення рівня цього маркера відбувається лише у 8 % випадків. Значне 

зростання концентрації CA-125 у плазмі корелює з діаметром пухлини, >70% 

пацієнтів з діаметром пухлин 1–2 см мають підвищений рівень [82].  
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Було доведено, що існує позитивна кореляція між клінічною стадією 

РЯ і рівнем СА-125. Підвищений рівень глікопротеїну частіше 

спостерігається при ІІІ-ІV стадії захворювання (>90%), ніж при І-ІІ (лише 

50%) [99]. У той же час, М.Н. Африкян і К.И. Жордания встановили 

зниження рівня СА-125 у хворих в термінальній стадії РЯ, пояснюючи цей 

феномен надлишковою секрецією білка в асцитичну рідину [5]. При РЯ було 

встановлено, що чим нижчий рівень СА-125 після завершення первинного 

лікування, тим довший очікуваний безрецидивний період [42]. 

Найбільш успішно тести на рівень СА-125 в сироватці крові пацієнток 

з карциномою яєчників використовуються при оцінці ефективності 

хіміотерапії після оперативного втручання і при спостереженні хворих з 

метою раннього виявлення рецидивів. Можливості використання цього тесту 

при ранньому виявленні захворювання, диференціальної діагностики, 

прогнозування перебігу хвороби вкрай обмежені і вимагають подальшого 

більш детального обґрунтування [82]. Метод однократного визначення рівня 

СА-125 в сироватці крові пацієнток не володіє ні достатньою чутливістю, ні 

специфічністю, щоб бути використаним в клінічній і диференціальній 

діагностиці. Одиночні вимірювання не дозволяють встановити різницю між 

ранніми (I і II) стадіями РЯ і доброякісними пухлинами. Це пояснюється 

значним перекриванням рівнів СА-125 в області низьких значень у здорових 

жінок і у хворих з новоутвореннями яєчників [171]. 

         Порівняльне дослідження процесів ПОЛ і системи глутатіону в різних 

вікових групах жінок і хворих на рак яєчника показало незначну активацію 

процесів ПОЛ, за визначенням концентрації MДA. У сироватці крові у 

віковій групі ДС, вона сягає (8,2±0,4) мкмоль/л у порівнянні з ФН (6,8±0,3) 

мкмоль/л). При РЯ процеси ПОЛ інтенсифікуються в 1,6 раза щодо ФН.         

Подібна ситуація спостерігається і при визначенні концентрації MДA у 

лімфоцитах крові. Так, у групі ФН концентрація MДA у лімфоцитах крові 

складає (61,2±4,5), а в ДС – (65,2±4,5) мкмоль/мг протеїну. При РЯ ця 

величина статистично достовірно зростає до (98,1±8,2) мкмоль/мг протеїну. 
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         Одночасно з інтенсифікацією процесів ПОЛ, виявлені відповідні зміни і 

в активності системи глутатіону. Так, показано, що в обох контрольних 

групах достовірних змін в концентрації глутатіону немає. В 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. 

           Не виявлено достовірної різниці в активності глутатіонпероксидази в 

контрольних 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. 

Щодо активності глутатіонредуктази, то в обох контрольних групах 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. Достовірних змін в 

активності глутатіонтрансферази в обох контрольних 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. 

         Таким чином, достовірної різниці в активності системи глутатіону між 

двома віковими групами практично здорових жінок не виявлено. Однак при 

розвитку РЯ суттєво знижуються активності двох основних антиоксидантних 

ензимів – глутатіонпероксидази та глутатіонредуктази. 

Важливим регулятором функціональної активності клітин як в нормі, 

так і при патологічних станах є аргіназа.  Вивчення активності аргінази 

викликає значний інтерес у дослідників в медико-біологічній практиці. 

Однак, у переважній більшості медичних досліджень використовують 

визначення метаболітів окисного та неокисного обміну L-аргініну у плазмі 

крові. Дослідження активності аргінази в нормі та при різних патологічних 

станах організму у клітинах, зокрема лімфоцитах периферичної крові, є 

незначними та обмеженими. 
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Аргіназа – металоензим, що каталізує гідроліз L-аргініну до L-орнітину 

та сечовини. Аргіназна активність в лімфоцитах крові практично здорових 

жінок віком 20-40 років  становить 104,26,3 нмоль сечовини/хв на мг 

протеїну, а практично здорових жінок віком 41-60 років – 158,49,4 нмоль 

сечовини/хв на  мг протеїну.  В лімфоцитах крові пацієнток з РЯ активність 

аргінази зростає в 3,9 раза щодо контрольної групи ФН і становить 

408,122,4 нмоль сечовини/хв на  мг протеїну. Отримані дані узгоджуються з 

результатами  отриманими Melichar B. et al. [192]. Дослідниками показано 

зростання активності аргінази-2 в клітинній ліній епітеліального РЯ. 

Зростання аргіназної активності відмічається при цілому ряді онкопатологій, 

причому характер змін активності аргінази часто залежить від стадії 

новоутворення і типу тканини [192]. 

При визначені оптимальних умов функціонування аргінази ЛПК, яка є 

не тільки цитозольної, але й мітохондріальної локалізації, та з’ясування  ряду 

кінетичних параметрів необхідно було спочатку підібрати оптимальні умови 

для функціонування ензима при пермеабілізації клітин сапоніном.  

При визначені оптимальних концентрацій субстратів для 

функціонування аргінази ЛПК та з’ясування  ряду кінетичних параметрів    

для ензиматичної реакції аргінази L-аргінін вносили в середовище інкубації в 

діапазоні концентрацій від 1 до 200 мМ (за сталої концентрації Mn2+ 2 мМ). 

При цьому спостерігається лінійне збільшення ензиматичної активності 

аргінази з наступним виходом на плато. У всьому діапазоні досліджуваних 

концентрацій L-аргініну активність аргінази хворих на РЯ була підвищена у 

порівнянні з такою величною у донорів. 

На основі лінеаризації отриманих даних у координатах Лайнуівера -

 Берка показаний змішаний тип інгібування активності ферменту та 

визначено основні кінетичні параметри гідролізу L-аргініну сапонін-

пермеабілізованими ЛПК донорів і хворих на РЯ. Розрахунок кінетичних 

параметрів активності аргінази свідчить про те, що максимальна швидкість 

гідролізу L-аргініну сапонін-пермеабілізованими ЛПК  хворих на РЯ, 
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визначена за L-аргініном, становить різницю стосовно донорів приблизно в 

2,7 рази. Водночас константа спорідненості до L-аргініну у ЛПК хворих на 

РЯ також зростає у 2,1 раза  у порівнянні з практично здоровими донорами. 

Іншим важливим регуляторним ензимом клітини є NOS, її ізоформи. 

Згідно даних літератури в лімфоцитах крові ідентифіковано всі три ізоформи 

NOS [109, 159, 193]. В результаті проведених досліджень встановлено, що 

активність сNOS лімфоцитів крові практично здорових осіб віком 20-40 років 

становить (73,76,4), а віком 41-60 років – (70,26,2)  нмоль NADРH(Н+)/хв 

на 1 мг протеїну. Аналіз літературних даних свідчить про значну 

варіабельність абсолютних значень ензиматичної активності NOS лімфоцитів 

крові, що обумовлено різноманітними методологічними підходами до 

вивчення активності ензиму. 

Відомо, що сNOS продукує низькі концентрації NO, в той час як iNOS 

синтезує високі концентрації NO (>300 нМ) [217]. іNOS є кальцій-

незалежною ізоформою NOS і, на відміну від сNOS, не експресується 

постійно (конститутивно). Встановлено, що активність iNOS лімфоцитів 

крові здорових осіб ідентифікується в незначній мірі та  становить 

(1,320,18) нмоль NADРH(Н+)/хв на 1 мг протеїну. 

В лімфоцитах крові пацієнток з РЯ активність сNOS знижується в 4,1 

рази і становить (18,01,6) нмоль NADРH(Н+)/хв на мг протеїну. На фоні 

інгібування сNOS у лімфоцитах крові пацієнток з РЯ спостерігається різке 

зростання активності iNOS до величини (220,124,4) нмоль NADРH(Н+)/хв 

на 1 мг протеїну. Ці результати узгоджуються з даними отриманими 

дослідниками раніше, який також встановлено зростання активності та 

експресії iNOS у пацієнток з РЯ [90, 138, 192]. Показано, що у хворих на РЯ 

експресія iNOS корелює з стадією диференціації пухлини, а 

внутрішньоклітинний NO – з стадією хвороби. Встановлено, що інгібування 

iNOS може бути потенційною терапевтичною мішенню при лікуванні РЯ 

[190]. Гіперекспресія iNOS виявлена в різних типах злоякісних пухлин. 
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Показано, що селективні інгібітори iNOS гальмують ріст пухлин, розвиток 

яких індукований дією різних канцерогенів [82]. 

Раніше вважали, що NOS-залежний синтез фізіологічно необхідного 

NO (“базальний NO”) здійснюється за участю еNOS і nNOS, а NOS-

залежний синтез додаткових кількостей NO в клітині за розвитку різних 

патологічних станів реалізується за участю іNOS. Тому активація iNOS є 

складовою ланкою численних адаптаційно-захистних реакцій клітини й 

організму. Проте, підтверджено участь іNOS в фізіологічному 

(“базальному”) синтезі NO, а також участь eNOS і nNOS при гіперсинтезі NO 

за інфекційних, алергічних та автоімунних захворювань. Тому, говорять про 

“базальну” NO-синтазну активність іNOS в регуляції фізіологічних функцій, 

зокрема в регуляції судинного тонусу [22, 238]. 

Отримані нами результати вказують на порушення аргіназо-NO-

синтазної системи лімфоцитів крові, які ведуть до дисбалансу регуляторних 

систем лімфоцитів, зокрема регуляторної функції NO. Зростання активності 

iNOS очевидно викликає компенсаторне зниження активності eNOS 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 [172, 217]. 

Показано, що клітини, в яких відмічено зростання концентрації NO мають 

підвищену швидкість росту. 

Отримані кінетичні параметри підтверджують дані, що у лімфоцитах 

крові хворих на РЯ гіперсинтез NO відбувається за участю iNOS, а 

“базальний” синтез NO в нормальних фізіологічних умовах відбувається за 

участю сNOS. 

Таким чином, результати наших досліджень показали, що за умов 

розвитку онкопатології в лімфоцитах крові відбувається зростання 

активності аргінази, зниження активності eNOS і багатократне зростання 
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активності іNOS. Отже, за умов розвитку онкопатології порушується 

співвідношення NO-синтазного та аргіназного метаболізму L-аргініну, що 

свідчить про дисметаболічні зміни в системі синтезу NO, а саме його 

гіперпродукцію. 

Для оцінки інтенсивності функціонування NO-синтазного шляху 

метаболізму L-аргініну визначали вміст стабільних метаболітів NO: нітрит- 

(NO2
-) і нітрат- (NO3

-) аніонів в крові. Виявлено, що у практично здорових 

жінок груп ФН і ДС концентрація нітрит-аніонів складала (4,77±0,51) і 

(4,0±0,42) мкмоль/л, відповідно. Щодо нітрат-аніонів, то їх концентрація 

складала (6,69±0,64) і (7,12±0,72) мкмоль/л, відповідно. У пацієнтів з РЯ 

спостерігалось достовірне зниження концетрації NO2
-  з (4,77±0,51) (ФН) до 

(2,92±0,28) мкмоль/л, тобто у 1,6 раза. Щодо NO3
-,  то його концентрація 

достовірно зростала, з (7,70±0,64) (ФН) до (9,89±0,86) мкмоль/л, тобто в 1,3 

раза. Важливо відмітити, що при РЯ суттєво зростає співвідношення NO3
-

/NO2
-, у 3,4 раза. В той час як у нормі це співвідношення дорівнює 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 [10, 55]. 

Так,  NO з високою спорідненістю взаємодіє з супероксид-аніоном, в 

результаті чого утворюється пероксинітрит (ONOO−), який має виражені 

цитотоксичні та мутагенні властивості [44]. Зазвичай утворення ONOO− 

незначне, оскільки надлишок супероксиду видаляється 

супероксиддисмутазою, але за наявності оксидативного стресу в організмі 

складаються всі передумови для продукції ONOO−  у кількості. Достатній для 

виникнення та розвитку патологічних процесів [57]. Пероксинітрит має 

набагато більшу реакційну здатність в порівнянні з супероксидним 

радикалом та NO. Він бере участь в багатьох хімічних реакціях, зокрема у 

нітруванні залишків тирозину у протеїнах, ініціації пероксидного окиснення 

ліпідів, порушенні структури ДНК, що спричиняє виникнення мутацій, 

пригніченні транспорту електронів в мітохондріях тощо. Окрім того, він 
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активує циклооксигеназу, яка є ключовим ензимом синтезу простагландинів, 

які є потужними медіаторами запалення [10, 33, 55]. 

Оскільки, NO є фактором, який регулює проникність судин, і відіграє 

важливу роль в ангіогенезі та рості пухлин, дослідження його властивостей 

дає важливу інформацію для оцінки клінічного перебігу захворювання [55].  

Рівень активності NOS, аргінази та концентрація NO, поряд з іншими 

параметрами, може свідчити про функціональний стан клітини та бути 

прогностичними показниками для діагностування та оцінки ефективності 

фармакотерапії в онкотерапії. 

Таким чином, зміна активності аргінази та рівня NO можуть бути 

використані в якості маркерів для діагностики РЯ і мати важливе 

прогностичне значення. 

З іншого боку, вивчення активності Na+,K+-АТФази викликає особливу 

цікавість у дослідників, оскільки зміни в її ензиматичній активності 

віддзеркалюють різноманітні порушення в біологічних мембранах і клітини в 

цілому при патологічних станах організму. Зміни активності даного ензиму 

призводить до перерозподілу Na+ і K+ між клітиною та зовнішньоклітинним 

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 мкмоль Рi/хв·мг білка, 

а осіб віком 41-60 років - 6,12±0,35 мкмоль Рi/хв·мг білка, тобто достовірної 

різниці в активностях не виявлено.  

Ці результати узгоджуються з даними, отриманими дослідниками 

раніше [41,76], однак абсолютні значення АТФ-гідролазної активності дещо 

відрізняються, що ймовірно обумовлено високою варіабільністю езиматичної 

активності Na+,K+-АТФази в різних медико-біологічних дослідженнях, а 

також певними модифікаціями лабораторних методів визначення активності 

цього ензиму. 
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При РЯ активність Na+,K+-АТФази в лімфоцитах периферичної крові 

знижується з 6,34±0,36 (контроль, ФН) до 4,18±0,14 мкмоль Рi/хв·мг білка, 

тобто в 1,5 раза, що свідчить про перевантаження клітин іонами Na+ та 

порушення функціонування внутрішньоклітинних процесів [6, 93, 94].  

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 [30-32]. 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).  

Н+-АТФазна активність мітохондрій пермеабілізованих лімфоцитів 

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

3,220,21 мкмоль Рі/хвмг білка, тобто достовірної різниці не виявлено. При 

РЯ ця активність знижувалась до  2,020,14 мкмоль Рі/хвмг білка, тобто 

знижувалась 44,1 %  щодо ФН. 

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 енергодифіциту в 

клітині. 

Таким чином, виявлено 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 

донорами. Таке зниження, ймовірно, характерно для раку яєчника та 

обумовлено специфікою ізоензимного складу і, відповідно, зниженням 

спорідненості Na+,K+-АТФази до іонів Na+. 
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Визначення ATФазних активностей лімфоцитів периферичної крові дає 

якісну інформаційну оцінку про функціонування імунокомпетентних клітин. 

Їх співставлення з іншими фізіологічними і біохімічними характеристиками 

може мати значення в з’ясуванні механізмів розвитку раку яєчника. 

На основі отриманих нами даних  запропонована гіпотетична модель 

(схему), яка ілюструє причинно-наслідкові зв’язки між порушеннями 

аргіназо-NO-синтазної, прооксидантно-антиоксидантної та АТФазних систем 

лімфоцитів крові у пацієнтів з онкопатологією (рис. 6.1). 

 

 

 
 

 

Рисунок 6.1 – Схема причинно-наслідкових зв’язків між порушенням 

аргіназо-NO-синтазної, АТФазної та антиоксидантної систем у лімфоцитах 

крові 

 

У результаті проведених досліджень нами встановлено, що у 

лімфоцитах крові пацієнтів з раком яєчниками відбувається пригнічення 
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активності ендотеліальної (конститутивної) NO-синтази та різке зростання 

активності індуцибельної NO-синтази. Значна активація індуцибельної NO-

синтази активності веде до надлишкового утворення NO в лімфоцитах 

крові. 

Гіперпродукція NO та його токсичні ефекти в надлишкових 

концентрація є однією з найважливіший ланок в патогенезі цілого ряду 

захворювань. NO як поліфункціональний фізіологічний месенджер регулює 

функціональний стан клітин і залучений в складні патофізіологічні механізми 

онко- та канцерогенезу. У високих концентраціях NO ініціює процеси 

оксидативного стресу та нітрозивного стресу, які ведуть до порушення 

прооксидантно-антиоксидантної рівноваги. Нами виявлено пригнічення 

активності глутатіонпероксидази та глутатіронредуктази в лімфоцитах крові 

пацієнтів з раком яєчника. Відомо, що зниження глутатіонпероксидази 

значно підвищує ризик виникнення ракових захворювань. Водночас, 

відмічається компенсаторне зростання активності глутатіонтрансферази. 

Відомо, що в умовах окисного стресу NO взаємодіє з супероксидним 

аніоном, у результаті чого утворюється пероксинітрит. Пероксинітрит може 

викликати оксидативний стрес, що змінює структуру ланцюгів ДНК, а також 

інгібує ензими, що беруть участь в синтезі та репарації ДНК. Мутагенний 

ефект надлишкових кількостей пероскинтітриту може ініціювати розвиток 

канцерогенезу. 

Крім того, пероксинітрит здатний безпосередньо ушкоджувати ліпідне 

оточення іонних каналів мембран клітин і впливати на їх функцію. Нами 

виявлено пригнічення АТФазних систем лімфоцитів крові пацієнтів з раком 

яєчника. Окрім того, пригнічення активності АТФаз може бути пов’язане із 

зменшенням макроергів. Пригнічення активності Na+,K+-ATФази та H+-

АТФази свідчить про перевантаження цитозолю лімфоцитів йонами Na+ та 

ацидифікацію (закислення) цитозолю. 

Відомо, що порушення йонного гомеостазу веде до інгібування 

дихального ланцюга мітохондрій, за рахунок чого відбувається додаткове 
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посилене утворення активних форм Оксигену з наступним окисненням 

тіолових груп білків мітохондріальних мембран. 

Механізм пригнічення гіперпродукції NO полягає у зростання 

активності аргінази. Остання, конкуруючи з NO-синтазою, за спільний 

субстрат, яким є L-аргінін, знижує його біодоступність. 

Отже, в лімфоцитах існує тісний функціональний зв'язок між аргіназо-

NO-синтазною, прооксидантно-антиоксидантною та АТФазними системами 

лімфоцитів крові у пацієнтів з онкопатологією. Порушення функціональної 

активності однієї з систем веде до дисбалансу інших. 
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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 
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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 

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 
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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 показники концентрації антигену СА-125 та 

активності іNО-синтази.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



124 
 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 

 

1. Аксенов Н.Д. Долговременная регуляция Nа+,K+-насоса в лимфоцитах 

человека: роль JAK/STAT- и МАР-киназных сигнальных путей / 

Н.Д. Аксенов, И.И. Марахова, И.А. Карицкая // Цитология. – 2008. – Т. 50, 

№ 4. – С. 329–337. 

2. Алексеева  М.Л. Онкомаркеры, их характеристика и некоторые аспекты 

клинико-диагностического использования (обзор литературы) / 

М.Л. Алексеева, Е.В. Гусарова, С.М. Муллабаева [и др.] // Проблемы 

репродукции. – 2005. – Т. 3.  – С. 65–79. 

3. Антонеева И.И. Алгоритм диагностики прогрессирующих форм рака 

яичников / И.И. Антонеева, Т.П. Генинг, Т.В. Абакумова [и др.] // 

Медицинский альманах. – 2012. – № 4 (23). – С. 29–31.  

4. Антонеева И.И. Модель уточняющей диагностики стадий рака яичников / 

И.И. Антонеева, Т.В. Абакумова, Т.П. Генинг и др. // Казанский мед. журн. 

–  2012. – Т. 93, вып. 5. – С. 108–112. 

5. Ахмедова С.А. Совершенствование клинико-лабораторной концепции 

использования СА 125 у больных раком яичников // С.А. Ахмедова // 

Автореф. канд. дисс. – Москва. – 2003. – 20 с.  

6. Бабський А.М. Кореляція змін рівня іонів натрію та дифузії води після 

хіміотерапії експериментальних ракових пухлин / А.М. Бабський, Н. 

Банзал // Експерим. та клін. фізіологія та біохімія. – 2007. – № 3. – Р. 7–15. 

7. Беленічев І.Ф. Антиоксидантна сиситема захисту організму / 

І.Ф. Беленічев, Є.Л. Левицький, Ю.І. Губський [та ін.] // Сучасні пробл. 

Токсикол. – 2002. – № 3. – С. 8–19. 

8. Болдырев А.А. Биомембранология / А.А. Болдырев, Е.И. Кяйвяряйнен, 

В.А. Илюха // Петрозаводск: Из-во КарНЦ РАН, 2006. – C. 226. 

9. Болдырев A.A. Роль Na/K-насоса в возбудимых тканях / А.А. Болдырев // 

J. Sib. Fed. U. Biology. – 2008. – Т. 3. – С. 206–225. 

10.   Бондарь Т.Н. Система L-аргинин/оксид азота и иммунитет / 



125 
 

Т.Н. Бондарь // Експеримент. і клінічна медицина. – 2009. – № 3. – С. 4–8. 

11.  Булавин Д.В. Глутатион-S-Трансфераза Р1-1 в нормальной и опухолевой 

тканях легкого: свойства, функции и возможные механизимы регуляции 

активности / Д.В. Булавин, А.И. Карпищенко, А.И. Губанов // Биохимия. 

– 1996. – Т. 61, Вып. 6. – С. 1015–1027. 

12.  Вишневский A.C. Опухоли яичников / А.С. Вишневский, О.Н. Скрябин // 

Акушерство и гинекология. – СПб., 2000. – С. 1–11. 

13.  Владимиров Ю.А. Свободные радикалы в биологических системах / 

Ю.А. Владимиров // Соросовский образовательный журн. – 2000. – Т. 6, 

№ 12. – С. 13–19. 

14.  Вовчук І.Л. Діагностичне та прогностичне значення визначення 

онкофетального антигена СА-125 за пухлинного процесу в яєчниках / 

І.Л. Вовчун // Вісник ОНУ. Сер.: Біологія. – 2014. – Т. 19, вип. 1. – С. 19–

32.  

15.  Воробьева Л.И. Гормональный канцерогенез и обоснование применения 

гормональной терапии в лечении больных раком яичника / 

Л.И. Воробьева, В.С. Свинцицкий, Ю.Г. Ткаля // Онкогинекология. – 

2013. – Т.1, № 9. – С. 56–64.  

16.  Воробйова Л.І. Злоякісні пухлини яєчника:сучасні аспекти лікування / 

Л.І. Воробйова, В.С. Свенцицький // Здоров'я України. – 2011. – № 4(17). 

– С. 17–18.  

17.  Высоцкий М.М. Рак яичников. Новое в патогенезе спорадического рака 

яичников / М.М. Высоцкий // Проблемы репродукции. – 2011. – № 2. – 

С. 25–29.  

18.  Гжегоцький М.Р. Нариси профілактичної медицини / М.Р. Гжегоцький, 

В.І. Федоренко, Б.М. Штабський // Львів: Медицина і право, 2008. – 400 с. 

19. Гжегоцький М.Р. Система крові. Фізіологічні та клінічні основи / 

М.Р. Гжегоцький, О.С. Заячківська // Львів: Світ, 2001. – C. 173. 

20.  Давтян Т.К. О взаимоотношении имунного и адаптивного ответов / 

Т.К. Давтян, Л.А. Аванесян // Успехи соврем. биол. – 2001. – Т. 121, № 3. 



126 
 

– С. 275–286. 

21.  Дагбашян С.С. Изменение структурно-функциональной организации 

мембран лимфоцитов крови при лимфогранулематозе / С.С. Дагбашян // 

Медицинский Вестник Эребуни. – 2007. – № 3 (31). – С. 28–31. 

22.  Данилович Ю.В. Взаимосвязь образования NО и Н2О2 и их роль в 

регуляции ионного гомеостаза клеток / Ю.В. Данилович // Укр. біохім. 

журн. – 2001.– Т. 73, № 3. – С. 5–21. 

23.  Дацюк Л. Активність NO-синтази та вміст стабільних метаболітів оксиду 

азоту у лейкоцитах периферичної крові щурів при введенні L-аргініну за 

умов хронічного рентгенівського опромінення/ Л. Дацюк, Ю. Перетятко, 

У. Старенко [та ін.] // Вісн. Львівського університету. – 2009. – Вип. 51. – 

С. 37–42. 

24.  Долгих В.Т. Основы иммунопатологии / В.Т. Долгих // М.: Медицинская 

книга. – 2001. – С. 229. 

25.  Заридзе Д.Г. Канцерогенез / Д.Г. Заридзе. – М.: Медицина, 2004. – 574 с.  

26.  Ермошина Н.В. Опухолеассоциированный антиген CA 125 в норме и при 

патологических состояниях / Н.В. Ермошина, Н.С. Сергеева, 

С.А. Ахмедова и др. // Вопросы онкологии. – 2000. – Т. 46, № 5. – С. 529–

537. 

27.  Іваночко Р.Б. Зміни показників системи L-аргінін–нітрогену оксид–

аргіназа та оксидативних процесів у плазмі крові хворих з хронічною 

нирковою недостатністю до та після гемодіалізу / Р.Б. Іваночко, 

Л.П. Білецька, О.Я. Скляров // Експеримент. та клін. фізіол. і біохімія. – 

2014. – № 1. – С. 66–70.  

28.  Казмірчук В.Є. Роль цитокінів у виявленні функціональних порушень 

іммунітету / В.Є. Казмірчук, Д.С. Мальцев // Ліки України. – 2004. – Т. 2. 

– С. 15–18. 

29.  Капелько В.И. Активные формы кислорода, антиоксиданты и 

профилактика заболеваний сердца / В.И. Капелько // Русский мед. журн. – 

2003. – № 21. – С. 1185–1190. 

http://medlib.am:81/ISAPI/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=ARMED&P21DBN=ARMED&S21STN=1&S21REF=&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%94%D0%B0%D0%B3%D0%B1%D0%B0%D1%88%D1%8F%D0%BD,%20%D0%A1.%20%D0%A1.


127 
 
30.  Капля О.А. Активність Na+,К+-АТР-азі в колоректальной карциноме 

человека / О.А. Капля, А.Г. Кудрявцева, В.Ф. Горчев [та ін.] // Укр. 

біохім. журн. – 2006. – Т. 78, № 2. – С. 142–148. 

31.  Капля А.А. Изоферменты Na+,K+-АТР-азы и Ca2+-АТР-азы в 

злокачественных новообразованиях / А.А. Капля, С.В. Хижняк, 

А.Г. Кудрявцева [и др.] // Укр. біохім. журн. – 2006. – Т. 78, № 1. – С. 29–

42. 

32.  Капля А.А. Функционирование Na+, К+-АТР-азы в поляризованных 

клетках / А.А. Капля, В.С. Морозова // Укр. біохім. журн. – 2010. – Т. 82, 

№ 1. – С. 5–20. 

33.  Каримов Х.Я.  Изменения некоторых показателей синтеза окиси азота в 

ранние периоды развития гепатоканцерогенеза / Х.Я. Каримов, 

Ф.Х. Иноятова, М.Т. Мухамедова  // Лікарська справа. – 2002. – № 7. – С. 

90–92. 

34.  Карицкая И.А. Долговременная регуляция Na+,K+-насоса в лімфоцитах 

человека: роль JAK/STAT- и МАР-киназних сигнальных путей / 

И.А. Карицкая, Н.Д. Аксьонов, И.О. Васильева [и др.] // Цитология. – 

2008. – Т.50, № 4. – С. 329–337. 

35.  Карселадзе А.И. Некоторые основополагающие понятия 

онкоморфологии в свете достижений современной молекулярной 

биологии /  А.И. Карселадзе // Архив патологии. – 2009. – № 5. – С. 17–20. 

36.  Келети Т. Основы ферментативной кинетики / Келети Т.: пер. с англ. 

Л. Ю. Бровко [и др.].  – М.: Мир, 1990. – 350 с. 

37.  Кімакович О.В. Дія квамателу та пірензепіну на активність транспортних 

АТФаз лімфоцитів периферійної крові / О.В. Кімакович, Н.О. Підковка, 

З.Д. Воробець // Практична медицина. – 2004. – Т. 10, № 2. – С. 86–89. 

38.  Кіселик І.О. Особливості визначення нітратів та нітритів в периферичній 

крові у хворих на вірусні гепатити та при синдромі жовтяниці іншої 

етіології / М.Д. Луцик, Л.Ю. Шевченко // Лабораторна діагностика. – 

2001. – № 3. – С. 43–45. 

http://ubj.biochemistry.org.ua/authors/55
http://ubj.biochemistry.org.ua/authors/55
http://ubj.biochemistry.org.ua/authors/57
http://ubj.biochemistry.org.ua/authors/62


128 
 
39.  Кишко Т.О. Аргинин: биологическое действие, влияние на синтез оксида 

азота / Т. О. Кишко, С. Г. Шандренко, Н. П. Дмитренко // Журн. АМН 

України. – 2008. – Т. 14, № 1. – С. 150–158. 

40.  Комісаренко С.В. Молекулярні механізми активації лімфоцитів / 

С.В. Комісаренко // Укр. біохім. журн. – 2002. – Т. 74, № 4. – С. 8. 

41.  Коноварт О.В. Вплив омепразолу на активність ферментів глутатіонової 

антиоксидантної системи лімфоцитів периферичної крові / О.В. Коноварт, 

З. Д. Воробець // Буковинський медичний вісник – 2004. – Т. 9, № 2. – 

С. 112–114. 

42.  Корнеева И.А.  Современный взгляд на маркерный рецидив рака 

яичников / А.И. Корнеева, Е.Г. Новикова, Н.С. Сергеева // Рос. онкол. 

журн. – 2010. – № 2. – С. 54–57.  

43.  Костерин С.А. Метод определения  кинетических характеристик Са2+-

транспортирующих систем субклеточных структур гладких мышц / С.А. 

Костерин, Н.Ф. Бурчинская // Укр. біохім. журн. – 1987. – Т. 59, № 2. – 

С. 66–69. 

44.  Коцюруба А.В. Вікові особливості змін аргіназо-NO-синтазної системи в 

серці щурів в умовах адаптації до тривалих фізичних 128 навантажень 

плаванням / A.B. Коцюруба, Ю.П. Коркач, С.О. Таланов [та ін.] // Фізіол. 

журн. – 2012. – Т. 58, № 1. – С. 27–35. 

45.  Кочешкова Н.С. Вплив детергентів на ферментативну активність та 

ультраструктуру сперматозоїдів / Н.С. Кочешкова, З.Д. Воробець, 

В.Ф. Горчев [та ін.] // Експерим. та клін. фізіологія і біохімія. – 2007. – 

Т. 37, № 2. – С. 24–29. 

46.  Кравцов А.В. Регуляция Na+, K+-АТФазы: эффекты ионов Мg2+ и Ca2+ / 

А.В. Кравцов, В.В. Кравцова // Укр. біохім. журн. – 2001. – Т. 73, № 2. – 

С. 5–27. 

47.  Лакин Г.Ф. Биометрия. – 4-е изд., перераб. и доп. / Г.Ф. Лакин // 

М.: Высшая школа, 1990. – С. 352. 

48.  Лановенко I.I. Оксид азоту – унiверсальний регулятор клiтинних функцій 



129 
 

/ І.І. Лановенко // Гематологiя i переливання кровi. – 2008. – № 2, Вип. 34. 

– С. 227–234. 

49.  Лаповець Л. Лабораторна імунологія / Л. Лаповець, Б. Луцик // К.: Арал, 

2004. – 173 c. 

50.  Лебедева В.А. Выраженость процессов перекуисного окисления липидов 

и антиоксидантный потенциал у больных с распостраненным раком 

яичников в динамике полихимиотерапии / В.А. Лебедева, 

С.В. Пушкакрев, И.Д. Сафронов [и др.] // Сибирский онкол. журн. – 2007. 

– 2 (22). – С. 42–45. 

51.  Личковський Е.І. Вища математика. Теорія наукових досліджень у 

фармації і медицині / Е.І. Личковський, П.Л. Свердан // К.: Знання, 2012. – 

 476 c. 

52.  Лопина О.Д. Взаимодействие каталитической субъединицы Na+, K+-

ATPазы с клеточными белками и другими эндогенными регуляторами / 

О.Д. Лопина // Биохимия. – 2001. – Т. 66, № 10. – С. 1389–1400. 

53.  Луговський С.П. Зміни активності ферментного спектра лімфоцитів 

периферійної крові при свинцевій інтоксикації (цитохімічне дослідження) 

/ С.П. Луговський  // Лабор. діагностика. – 2002. – № 2. – С. 29–32. 

54.  Лук’янова Н.Ю.   Прогностичні молекулярні маркери у хворих на рак 

яєчника / Н.Ю. Лук’янова, О.В. Юрченко, В.С. Свінціцький, В.Ф. Чехун // 

Онкология. – 2006. – № 3. – С. 241–244. 

55.  Лю М.Б.  Активные формы кислорода и пероксигенация в инвазии и 

метастазировании неоплазм  /  М.Б. Лю, И.С. Подобец, А.К. Едыгенова // 

Успехи современной биологии. – 2004. – Т. 124, № 4. – С. 329–341. 

56.  Малахов В.А.  Проблема оксиду азоту в неврології / В.А. Малахов, А.Н. 

Завгородняя, В.С. Лычко  [и др.] // Суми: Видавництво СумДПУ ім. А.С. 

Макаренка, 2009. – 242 с.  

57.  Махуніна Е.Б. Роль оксида азота и кислородних свободных радикалов в 

патогенезе артериальной гипертензии / Е.Б. Махунина, Н.П. Лямина, 

П.В. Долотовская // Кардиология. – 2002. – № 11. – С. 73–84. 



130 
 
58.  Меньщиков Е.Б. Окислительный стресс. Прооксиданты и антиоксиданты 

/ Е.Б. Меньщиков // М.: Слово, 2005. – 556 с. 

59.  Моин В.М. Простой и специфический метод определения активности 

глутатионпероксидазы в эритроцитах / В.М. Моин // Лаб. дело. – 1986. – 

№ 12. – С. 724–727. 

60.  Остапченко Л.І. Біологічні мембрани: методи дослідження структури та 

функцій / Л.І. Остапченко, І.В. Михайлик // К.: ВПЦ "Київський 

університет", – 2006. – 215 c. 

61.  Переводчикова Н.И. (2011) Руководство по химиотерапии опухолевых 

заболеваний / Н.И. Переводчикова  // Практическая медицина. – 2011. – 

№ 2. – С. 196–207. 

62.  Перетятко Ю. Особливості аргіназного та NO-синтазного шляхів 

метаболізму L-аргініну в лейкоцитах периферичної крові щурів за 

хронічного рентгенівського опромінення / Ю. Перетятко, Н.О. Сибірна // 

Укр. біохім. журн. – 2009. – Т. 81, № 2. – С. 40–48. 

63.  Підковка Н.О. Дослідження деяких властивостей АТФаз у лімфоцитах 

крові людини / Н.О. Підковка, З.Д. Воробець, А.Б. Зіменковський // 

Експерим. та клін. фізіологія і біохімія. – 2002. – Т. 7, № 1. – С. 38–41. 

64.  Радченко О.М. Проблема визначення стану здоровя з точки зору теорії 

адаптаційних реакцій / О.М. Радченко // Лікарська справа. – 2004. – № 7. – 

С. 92–94. 

65. Рак в Україні, 2010–2011. Захворюваність, смертність, показники 

діяльності онкологічної служби / Бюлетень національного канцер-реєстру 

України. – Київ, 2012. – С. 52–53. 

66.  Реутов В.П. Медико-биологические аспекты циклов оксида азота и 

супероксидного анион-радикала / В.П. Реутов // Вестн. РАМН. – 2000. – 

№ 4. – С. 35–41. 

67. Реутов В.П.  Цикл оксида азота в организме: млекопитающих и принцип 

цикличности / В.П. Реутов // Биохимия. – 2002. – Т. 67, № 3. – С. 353–376. 

68.  Реутов В.П. Цикл оксида азота как механизм стабилизации содержания 



131 
 

NO и продуктов его превращения в организме млекопитающих / 

В.П. Реутов, Е.Г. Сорокина, А.И. Гоженко [и др.] // Актуал. пробл. трансп. 

мед. – 2008. – № 1 (11). – С. 22–28. 

69.  Сагач В.  Вплив L-аргініну на функціональну активність ендотелію за 

умов експериментального цукрового діабету / В. Сагач, О. Присяжна, 

М. Ткаченко [та ін.] // Фізіол. журн. – 2005. – Т. 51, № 2. – С. 3–7. 

70.  Сагач В.Ф. Порушення ендотелій-залежних реакцій аргіназного та NO-

синтазного шляхів обміну L-аргініну при артеріальній гіпертензії / 

В.Ф. Сагач, О.В. Базілюк, A.B. Коцюруба // Фізіол. журн. – 2000. – Т. 46, 

№ 3. – С. 3–13. 

71.  Сенчук А.Я. Діагностичне та прогностичне значення визначення СА-125 

у хворих  з поєднаною патологією ендо- й міометрію / А.Я. Сенчук, О.Б. 

Покровенко, Л.М. Дмитриченко //  Актуальні питання педіатрії, 

акушерства та гінекології. – 2013. - № 2. – С. 95–97. 

72.  Сергеева Н.С. Общие представления о серологических биомаркерах и их 

месте в онкологии / Н.С. Сергеева, Н.В. Маршутина // Практическая 

онкология. – 2011. – Т. 12, № 4. – С. 147–154. 

73.  Скляров О.Я. Роль NOS-синтазної системи та процесів ліпопероксидації 

в цитопротекторних механізмах за умов ульцерогенного коліту / 

О.Я. Скляров, Н.Б. Панасюк, О.Р. Джура // Експ. та клін. фізіол. і біохімія. 

– 2009. – № 1. – С. 38–44. 

74.  Склярова В.О. Стан системи L-аргінін-NO-синтаза-аргіназа у лімфоцитах 

периферійної крові жінок із загрозою переривання вагітності / 

В.О. Склярова // Експеримент. та клін. фізіол. і біохімія. – 2013. – № 1. – 

С. 69–73.  

75.  Степанов Ю.М. Аргинин в медицинской практике / Ю.М. Степанов, 

И.Н. Кононов, А.И. Журбина, А.Ю. Филлипова // Журнал АМН України. 

– 2004. – Т. 10, № 2. – С. 339–351. 

76.  Тимирбулатов С.А. Метод повышения интенсивности 

свободнорадикального окисления липидсодержащих компонентов крови 



132 
 

и его диагностическое значение / С.А. Тимирбулатов, Е.И. Селезнев // 

Лаб. дело. – 1988. – № 4. – С. 209–211. 

77.  Тузеева А.Ю. Изучение про- и антиоксидантного статуса эритроцитов 

при прогрессировании экспериментального рака яичников / А.Ю. Тузеева, 

Д.Р. Долгова, Т.В. Абакумова [и др.] // Фундаментальные исследования. – 

2014. – № 12. – С. 145–149. 

78.  Фафула Р.В. Методологічний підхід до вивчення ензиматичного спектру 

лімфоцитів при патологічних станах з використанням детергента сапоніну 

(ультраструктурне дослідження) / Р.В. Фафула, У.П. Єфремова, Н.Е. 

Личковська [та ін.] // Вісник проблем біології та медицини. – 2012. – Вип. 

4, Т. 1 (96). – С. 163–166. 

79.  Франциянц Е.М. Сравнительный анализ уровня половых гормонов, 

биогенных аминов и активности аминоксидаз в ткани злокачественной 

опухоли яичников и контралатеральном, непораженном органе / 

Е.М. Франциянц, В.А. Бандовкина, Ю.А. Погорелова // Междунар. журн. 

прикладных и фундаментальных исследований. – 2014. – № 2. – С. 49–51.  

80. Фукузова К. Увеличение образования оксида азота и супероксида под 

действием сукцината и токоферола, его способность вызывать апоптоз и 

противораковые свойства / К. Фукузова, К. Когуре, М. Морита [и др.] // 

Биохимия.  – 2004. – Т. 69, № 1. – С. 64–73.  

81.  Чернобай А.В. Рак яичников: патогенез, диагностика, современные 

аспекти лечения / А.В. Чернобай // Вісник проблем біології і медицини. – 

2013. – Вип. 2 (100). – С. 33–36. 

82.  Чернышова А.Л. Роль опухолевого маркера СА-125 в выявлении 

рецидива рака яичников и определении тактики лечения / 

А.Л. Чернышова, О.Н. Чуруксаева // Сибирский онкол. журн. – 2010. – 

Т. 3, № 39. – С. 34–37.  

83.  Чеснокова Н.П. Молекулярно-клеточные механизмы инактивации 

свободных радикалов в биологических системах / Н.П. Чеснокова, 

Е.В. Понукалина, М.Н. Бизенкова // Успехи соврем. естествознания. –



133 
 

2006. № 7. – С. 29–36. 

84.  Шкаволяк А.В. Дослідження Na-транспортуючих систем в діагностиці 

іонних мембранопатій / А.В. Шкаволяк, Н.М. Гринчишин // 

Експериментальна та клінічна фізіологія і біохімія. – 2000.– № 4. – С. 63–

66. 

85.  Шугалей В.С. Содержание мочевины и активность аргиназы в органах 

крыс при акклиматизации к холоду / В.С. Шугалей, А.С. Козина // 

Физиол. журн. СССР. – 1977. – № 8. – C. 1199–1202. 

86.  Aizman O. Na, K-ATPase as a signal transducer / O. Aizman, A. Aperia // 

Ann. N.Y. Acad. Sci. – 2003. – V. 986. – P. 489–496. 

87.  Alkaitis M.S. Recoupling the cardiac nitric oxide synthases: 

tetrahydrobiopterin synthesis and recycling / M. S. Alkaitis, M. J. Crabtree // 

Curr. Heart. Fail. Rep. – 2012. – V. 9, № 3. – P. 200–210.  

88.  Altinoz M.A. NF-kappaB, macrophage migration inhibitory factor and 

cyclooxygenase inhibitions as likely mechanisms behind the acetaminophen- 

and NSAID-prevention of the ovarian cancer / M.A. Altinoz, R. Korkmaz // 

Neoplasma. – 2004. – Vol. 51. – P. 239–247. 

89.  Amour K.E. Evidence for a pathogenic role of nitric oxide in inflammation-

induced osteoporosis/ K.E. Amour, R.J. Van’T Hof, P.S. Grabovska [et al.] // 

J. Bone Miner. Res. – 1999. – V. 14, № 12. – P. 2137–2141. 

90.  Anttila M.A. Prognostic significance of iNOS in epithelial ovarian cancer / 

M.A. Anttila, K. Voutilainen, S. Merivalo [еt al.] // Gynecol. Oncol. – 2007. – 

V. 105. – P. 97–103. 

91.  Arystarkhova E.  Functional Studies of Na(+),K(+)-ATPase Using Transfected 

Cell Cultures /  E. Arystarkhova, K.J. Sweadner K.J. // Methods Mol. Biol. – 

2016. – № 1377. – P. 321–332.  

92.  Ash D.E. Structure and function of arginases / D.E. Ash // J. Nurt. – 2004. – 

V. 134. – P. 2760–2764. 

93.  Babsky A. Na+ effects on mitochondrial respiration and oxidative 

phosphorylation in diabetic hearts / A. Babsky, Nic. Doliba, Nat. Doliba [et al.] 

file:///Q:/Local%20Settings/Temp/pubmed/
file:///Q:/Local%20Settings/Temp/pubmed/
file:///Q:/Local%20Settings/Temp/26695043.htm


134 
 

// Experim. Biol. Medicine. – 2001. – V. 226, № 6. – P. 543–551. 

94.  Babsky A. Early monitoring of ocute tubular necrosis in the rat kidney by 23Na 

MRI / A. Babsky, B. Atthe, P. Hopewell // Am. J. Physiol. – 2009. – 297, № 5. 

– F1288–F1298. 

95.  Bamias A., Koutsoukou V., Terpos E. et al. (2008) Correlation of NK T-like 

CD3+CD56+ cells and CD4+CD25+(hi) regulatory T cells with VEGF and 

TNFα in ascites from advanced ovarian cancer: association with platinum 

resistance and prognosis in patients receiving first-line, platinum-based 

chemotherapy /  A. Bamias, V. Koutsoukou, E. Terpos [et al.] // Gynecol. 

Oncol. – 2008. – V. 108, № 2. – P. 421–427. 

96.  Bansal V. Arginine availability, arginase, and the immune response / 

V. Bansal, J.B. Ochoa // Curr. Opin. Clin. Nutr. Metab. Care. – 2003. – V. 6(2). 

– P. 223–228. 

97. Barksdale A.R. Regulation of arginase expression by T-helper II cytokines and 

isoproterenol / A.R. Barksdale, A.C. Bernard, M.E. Maley [et al.] // Surgery. – 

2004. – V. 135. – P. 527–535. 

98.  Barwe S.P.  Janus model of the Na,K-ATPase beta-subunit transmembrane 

domain: distinct faces mediate alpha/beta assembly and beta-beta homo-

oligomerization / S.P. Barwe, S. Kim, S.A. Rajasekaran //  J. Mol. Biol. – 

2007. – V. 365. – P. 706–714. 

99.  Bast R.C.Jr. Early detection of ovarian cancer:  promise  and reality / R.C.Jr. 

Bast, N. Urban, V. Shridha [et al.] // Cancer Tread. Res. – 2002. – V. 107. – 

P. 61–97. 

100. Beltran B. Oxidative stress and S-nitrosylation of proteins in cells / 

B. Beltran, A. Orsi, E. Clementi [et al.] // Br. J. Pharmacol. – 2000. – V. 129, 

№ 5. – P. 953–960. 

101. Blachier F. Polyamines inhibit lipopolysaccharide-induced nitric oxide 

synthase activity in rat liver cytosol / F. Blachier, A. Mignon, O. Soubrane // 

Nitric oxide: biology and chemistry. – 2007. – № 1 (3). – P. 268–272. 

102. Blachier F.  Channeling of arginase in NO and polyamine pathways in 

http://europepmc.org/search;jsessionid=1ztTj5C9r3BPtwcSVYpi.1?page=1&query=AUTH:%22Blachier+F%22


135 
 

colonocytes and consequences/ F. Blachier, A.M. Davila, R. Benamouzig // 

Frontiers in Bioscience (Landmark Ed.). – 2011. – V. 16. – P. 1331–1343. 

103.  Blanco G.  Na,K-ATPase subunit heterogeneity as a mechanism for tissue-

specific ion regulation  / G. Blanco // Semin. Nephrol. – 2005. – V. 5. – P. 

292–303. 

104.  Bogdan C. Nitric oxide and the immune response / C. Bogdan // Nat. 

Immunol. – 2001. – № 2. – P. 907–916. 

105.  Bogdan C. Regulation of lymphocytes by nitric oxide / С. Bogdan // Methods 

Mol. Biol. - 2011. – V. 677. – P. 375–393. 

106. Boyum A. Isolation of mononuclear cells and granulocytes from human blood 

/ A. Boyum // Scand. J. Clin. Lab. Invest. – 1968. – V. 21 (Supp. 97). – P. 77–

89. 

107.  Breier A. Ca2+-induced inhibition of sodium pump: noncompetitive inhibition 

in respect of magnesium and sodium cations / A. Breier, Z. Sulova, 

A. Vrbanova // General. Physiol. Biophys. – 2008. – V. 17, № 2. – P. 179–

188. 

108.  Broholm H., Brandstrup O., Lauritzen M. (2001) Nitric oxide synthase 

expression of oligodendrogliomas  / H. Broholm, O. Brandstrup, M. Lauritzen 

// Clin. Neuropathol. – 2001. – V. 20, № 6. – P. 233–238. 

109. Bronte V. L-arginine metabolism in myeloid cells controls T-lymphocyte 

functions. / V. Bronte, P. Serafini, A. Mazzoni [et al.] // Trends Immunol. – 

2003. – V. 24, № 6. – P. 302–306. 

110.  Bryan N.S. Discovery of the nitric oxide signaling pathway and targets for 

drug development / N.S. Bryan, К. Bian, F. Murad // Frontiers in Bioscience. 

– 2009. – V. 14. – P. 1–18. 

111.  Buamah P.J. Benign conditions asociated with raised serum CA-125 

concentration / P.J. Buamah // Surg. Oncol. – 2000. – V. 75, № 4. – P. 264–

265. 

112.  Burke F. Ovarian cancer cell polarize macrophages toward a tumor-

associated phenotype / F. Burke, T. Hagemann, J. Wilson [ еt al.] // J. 

http://europepmc.org/search;jsessionid=1ztTj5C9r3BPtwcSVYpi.1?page=1&query=JOURNAL:%22Front+Biosci+%28Landmark+Ed%29%22
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Bogdan%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20941622
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Bogdan%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20941622
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20941622##
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20941622##


136 
 

Immunol. – 1999. – V. 176, № 8. – P. 5023–12445032. 

113.  Calcerrada P. Nitric oxide-derived oxidants with a focus on peroxynitrite: 

molecular targets, cellular responses and therapeutic implications / 

P. Calcerrada, G. Peluffo, R. Radi // Curr. Pharm. Des. – 2011. – V. 17, 

№ 35. – P. 3905–3932. 

114.   Cancer Incidence in Five Continents // IARC. – 2007. – V. IX. – 897 p. // 

Режим доступу: http://www.iarc.fr/en/ publications/pdfs-online/epi/sp160/ 

index.php. 

115.  Capen C.C. Mechanisms of hormonemediated carcinogenesis of the ovary / 

C.C. Capen // Toxicol. Pathol. – 2004. – V. 32. – P. 1–5. 

116.  Chatterjee S. Arginine metabolic pathways determine its therapeutic benefit 

in experimental heatstroke: role of Th1/Th2 cytokine balance / S. Chatterjee, 

S. Premachandran, R. S. Bagewadikar [et al.] // Nitric Oxide. – 2006. – V. 15. 

– P. 408–416. 

117.  Chaves F.J. Inadequate cytoplasmic antioxidant enzymes response 

contributes to the oxidative stress in human hypertension / F.J. Chaves, 

M.L. Mansego, S. Blesa // Am. J. Hypertens. – 2007. – № 20 (1). – P. 62–69. 

118.  Chen J.Q. Sodium/potasium ATPase (Na+, K+-ATPase) and ouabain/related 

cardiac glycosides: a new paradigm for development of anti- breast cancer 

drugs? / J.Q. Chen, R.G. Contreras, R. Wang [et al.] // Breast Cancer 

Research and Treatment. – 2006. – V. 96. – P. 1–15. 

119.  Choi K.C. Follicle-stimulating hormone activates mitogen-activated protein 

kinase in preneoplastic and neoplastic ovarian surface epithelial cells / K.C. 

Choi, S.K. Kang, C.J. Tai [et al.] // J. Clin. Endocrinol. Metab. – 2002. – 

V. 87. – P. 2245–2253. 

120.  Сhristie M. Molecular pathology of epithelial ovarian cancer / M. Christie, 

M. Oehler // J. Brit.Menopause Soc. – 2006. – V. 12. – P. 57–63. 

121.  Chrzanowska A. Arginaza w surowicy krwi chorych z marskością i rakiem 

wątrobowo-komorkowym / A. Chrzanowska, M. Mielczarek-Puta, 

A. Skwarek [et al.] // Wiad. Lek. – 2007.  – V. 60. – P. 215–218. 



137 
 
122. Ceylan E. Evaluation of oxidative-antioxidative status and the L-arginine-

nitric oxide pathway in asthmatic patients / E. Ceylan, N. Aksoy, M. Gencer 

[et al.] // Respir. Med. – 2005. – V. 99. – P. 871–876. 

123.  Cibula D. Hormonal contraception and risk of cancer / D. Cibula, A. Gompel, 

A.O. Mueck et al. // Human Reproduction Update. – 2010. – V. 16, № 6. – 

P. 631–650. 

124.  Clementi A. Sulla presenza dell’ arginasi nell’ organismo di qualche 

invertebrati / A. Clementi // Atti. Accad. Naz. Lincei. – 2008. – V. 27. – 

P. 229–302. 

125.  Cloke T.E. Increased level of arginase activity correlates with disease 

severity in HIV-seropositive patients / T.E. Cloke, L. Garvey, B.S. Choi 

[et al.] // J. Infect Dis. – 2010. – V. 202, № 3. – P. 374–385. 

126. Colleluori D.M. Expression, purification, and characterization of human type 

II arginase / D.M. Colleluori, S.M. Morris Jr, D.E. Ash // Arch. Biochem. 

Biophys. – 2001. – V. 389. – P. 135–143. 

127. Cooper G.S. Ovarian cancer risk and use of phenolphthalein-containing 

laxatives / G.S. Cooper, M.P. Longnecker, R.K. Peters] // 

Pharmacoepidemiol. Drag. Saf. – 2004. – V. 13, № 1.  – P. 35–39. 

128.  Crambert G. Transport and pharmacological properties of nine different 

human Na,K-ATPase isozymes / G. Crambert, U. Hasler, A.T. Beggah [et al.] 

// J. Biol. Chem. – 2000. – V. 275, № 3. – P. 1976–1986. 

129. Cui J. Regulation of gene expression in ovarian cancer cells by luteinizing 

hormone receptor expression and activation / J. Cui, B.M. Miner, 

J.B. Eldredge // BMC Cancer. – 2011. – V. 11. – Р. 280.  

130. Cunat S.  Estrogens and epithelial ovarian cancer / S. Cunat, P. Hoffmann, P. 

Pujol // Gynecol. Oncol. – 2004. – V. 94. – P. 25–32. 

131. Derakhshan B. Balancing reactivity against selectivity: the evolution of 

protein S-nitrosylation as an effector of cell signaling by nitric oxide / 

B. Derakhshan, G. Hao, S.S. Gross // Cardiovasc. Res. – 2007. – V. 75. – 

P. 210–219. 



138 
 
132.  Duffy M.J. Tumor markers in clinical practice:  a revier focucing on common 

solid cancers / M.J. Duffy // Med. Princ. Pract. – 2013. – V. 22, № 1. – P. 4-

11. 

133. Durante W. Arginase: a critical regulator of nitric oxide synthesis and 

vascular function / W. Durante, F.K. Johnson, R.A. Johnson // Clin Exp. 

Pharmacol. Physiol. – 2007. – V. 34, № 9. – P. 906–911. 

134. Durante W. Transforming growth factor-beta (1) stimulates L-arginine 

transport and metabolism in vascular smooth muscle cells: role in polyamine 

and collagen synthesis / W. Durante, L. Liao, S.V. Reyna [et al.] // 

Circulation. – 2001. – V. 103. – P. 1121–1127. 

135.  Espineda C. Analysis of the Na, K-ATPase alpha- and beta-subunit 

expression profiles of bladder cancer using tissue microarrays / C. Espineda, 

D.B. Seligson, W. James Ball [et al.] // Cancer. – 2003. – V. 97. – P. 1859–

1868. 

136.   Espineda C.E. Repression of Na, K-ATPase beta1-subunit by the 

transcription factor snail in carcinoma / C.E. Espineda, J.H. Chang, J. Twiss 

et al. // Mol. Biol. Cell. – 2004. – V. 15. – P. 1364–1373. 

137.  Fateh-Moghadam A. Sensible use of tumor markers / A. Fateh-Moghadam, 

F.G. Ebeling, P. Stieber [et. al.] // Br. J. Cancer. 2002. – V. 86, № 8. – P.  

1217–1222. 

138.  Fathalla M.F. Incessant ovulation and ovarian cancer – a hypothesis re-

visited / M.F. Fathalla // Facts Views Vis. Obgyn. – 2013. – V. 5, № 4. – P. 

292-297. 

139.  Fleming J.S. Incessant ovulation, inflammation and epithelial ovarian 

carcinogenesis: Revisiting old hypotheses / J.S. Fleming, C.R. Beaugie, 

I. Haviv et al. // Mol. Cell. Endocrinol. – 2006. – V. 247. – P. 4–21. 

140.  Forstermann U. Nitric oxide and oxidative stress in vascular disease / 

U. Forstermann // Pflugers Arch. – 2010. – № 459 (6). – P. 923–939. 

141.  Förstermann U. Janus-faced role of endothelial NO synthase in vascular 

disease: uncoupling of oxygen reduction from NO synthesis and its 



139 
 

pharmacological reversal / U. Förstermann // Biol. Chem. – 2006. – V. 387, 

№ 12. – P. 1521–1533. 

142.  Feun L. Arginine deprivation  as a targeted therapy for cancer / L. Feun, 

M. You, C.J. Wu [et al.] // Current Pharm. Design. – 2008. –  V. 14. – 

P.1049–1057. 

143.  Fukumura D. Role of nitric oxide in tumor progression / D. Fukumura, 

S. Kashiwagi, R. Jain // Nat. Rev.  Cancer. – 2006. – V. 6, № 7. – P. 521–534. 

144.  Gadducci A. Sex-steroid hormones, gonadotropin and ovarian 

carcinogenesis: A review of epidemiological and experimental data / 

A. Gadducci, S. Cosio, A. Gargini et al. // Gynecol. Endocrinol. – 2004. – 

V. 19. – P. 216–228. 

145. Garg P. Hormone replacement therapy and the risk of epithelial ovarian 

carcinoma: a meta-analysis / P.P .Garg, K. Kerlikowske, L. Subal // Obstet. 

Gynecol. – 2008. – V. 92, N 3. – P. 472–479. 

146. Gavalas N.G. Hormone replacement therapy and the risk of epithelial ovarian 

carcinoma: a meta-analysis M.A. Dimopoulos and A.P. Bamias. Immune 

response in ovarian cancer: how is the immune system involved in prognosis 

and therapy: potential for treatment utilization./ N.G. Gavalas, A.P. 

Karadimou //  Clin. Dev. Immunol. – 2010. – Article ID 791603. – 15 р.  

147. Geering K. Functional roles of Na,K-ATPase subunits: Na,KATPase is an 

oligomeric protein compo / K. Geering // Current Opinion in Nephrology 

&Hypertension. – 2008. – V. 17,  Issue 5. – P. 526–532. 

148.  Giovannucci E. Metabolic syndrome, hyperinsulinemia, and colon cancer: a 

reviev / E. Giovannucci // Am. J. Clin. Nutr. – 2007. – V. 86, № 3. – P. 836S–

842S. 

149.  Goldstein I. Involvement of Na+,K+-ATPase and endogenous digitalis-like 

compounds in depressive disorders / I. Goldstein, T. Levy, D. Galili [et al.] // 

Biol. Psychiatry. – 2006. – V. 60. – P. 491–499. 

150.  Gorodzanskaya E.G. Role of glutathione-dependent peroxidase in regulation 

of lipoperoxide utilization in milignant tumors / E.G. Gorodzanskaya, 



140 
 

V.B. Larionova, G.N. Zubrikhina // Biochemistry. — 2001. – V. 66, № 2. – 

P. 221–224. 

151.  Greer J.B. Anthropometry and the risk of epithelial ovarian cancer / 

J.B. Greer, H.J. Howe, P.A. Wingo et al. // Cancer. – 2010. – V. 126, № 10. – 

P. 2404–2415. 

152.  Gwinn M.L. Pregnancy, breast feeding, and oral contraceptives and the risk 

of epithelial ovarian cancer / M.L. Gwinn, N.C. Lee, P.H. Rhodes [et al.] // 

J. Clin. Epidemiol. – 2000. – V. 43. – P. 559–568. 

153. Hancock J.T. The role of redox in signal transduction / J. T. Hancock // 

Methods Mol. Biol. – 2008. – V. 476. – P. 1–9. 

154.  Hankinson S.E. Perineal powder use and risk of ovarian cancer / S.E. 

Hankinson, S.C. Houghton, K.W. Reeves [et al.] // J. Natl. Cancer Inst. – 

2014. – V. 106, № 9. – P. 2813–2818. 

155.  Hector S. Characterization of a clonal isolate of an oxaliplatin resistant 

ovarian carcinoma cell line A2780/C10 / S. Hector, M.E. Nava, K. Clark  // 

Cancer Lett.  – 2007. – V. 245. – P. 195–204. 

156. Holan V. Production of nitric oxide during graft rejection is regulated by the 

Th1/Th2 balance, the arginase activity, and Larginine metabolism / V. Holan, 

J. Pindjakova, M. Krulova [et al.] // Transplantation. – 2006. – V. 81. – 

P. 1708–1715. 

157. Hrabarova E. Pro-oxidative effect of peroxynitrite regarding biological 

systems: a special focus on high-molar-mass hyaluronan degradation / 

E. Hrabarova, I. Juranek, L. Soltes // Gen. Physiol. Biophys. – 2011. – V. 30, 

№ 3. – P. 223–238. 

158.  Hu J. Polyamines inhibit nitric oxide synthase in rat cerebellum / J. Hu, 

M.I. Mahmoud, E.E. el-Fakahany // Neurosci. Lett. – 2004. – V. 175, № 1–2. 

– P. 41–45. 

159.  Ignarro L.J. Nitric oxide as a unique signaling molecule in the vascular 

system: a historical overview / L.J. Ignarro // J. Physiol. Pharmacol. – 2002. – 

V. 53. – P. 503–514. 



141 
 
160.  Imyanitov E.N. Ovarian cancer genome / E.N. Imyanitov // Methods Mol. 

Biol. – 2013. – V. 1049, № 3-7.  – P. 978–981. 

161.   Inge L.J. Evidence for a potential tumor suppressor role for the Na,K-

ATPase beta1-subunit / L.J. Inge, S.A. Rajasekaran, K. Yoshimoto [et al.] // 

Histol. Histopathol. – 2008. – V. 23. – P. 459–467. 

162.  Ji Q. Follicle stimulating hormone-induced growth promotion and gene 

expression profiles on ovarian surface epithelial cells / Q. Ji, P.I. Liu, 

P.K. Chen [et al.] // Int. J. Cancer. – 2004. – V. 112. – P. 803–814. 

163.  Jorgensen P.L. Structure and mechanism of Na, K-ATPase: functional sites 

and their interactions / P.L. Jorgensen, K.O. Hakansson, S.J. Karlish // Annu. 

Rev. Physiol. – 2003. – V. 65. – P. 817–849. 

164.  Kaaks R. Energy balance and cancer: the role of insulin and insulin-like 

growth factor-I / R. Kaaks, A. Lukanova // Proc. Nutr. Soc. – 2001. – V. 60. – 

P. 91 – 106. 

165.  Kaaks R. Serum C-peptide, insulin-like growth factor (IGF)-I, IGF-binding 

proteins, and colorectal cancer risk in women / R. Kaaks, P. Toniolo, 

A. Akhmedkhanov [et al.] // J. Natl. Cancer Inst. – 2000. – V. 92. – P. 1592–

600. 

166.  Kandylis K.  Diagnostic significance of the tumor markers CEA, CA 15-3 

and CA 125 in malignant effusion in breast cancer / K. Kandylis, 

M. Vassilomanokalis, N. Baziotis  [еt al.] // Ann. Oncol. – 1990. – № 1. – 

P. 435–438. 

167.  Kandylis K. Tumor antigens CA 19-9, CA 125 and CEA  in carcinoma of the 

uterine cervix / K. Kandylis, M. Vassilomanokalis, N. Baziotis  //  Oncology. 

– 1995. – V. 57. – P. 535–542. 

168.  Kaplan J. H. Biochemistry of Na, K-ATPase / J.H. Kaplan // Annu. Rev. 

Biochem. – 2002. – V. 71. – P. 511–535. 

169.  Karitskaya I. Long-term regulation of Na, K-ATPase pump during T-cell 

proliferation / I. Karitskaya, N. Aksenov, I. Vassilieva [et al.] // Pflugers. 

Arch. – 2010. – V. 460, № 4. – P. 777–789. 



142 
 
170.  Kaynar H. Glutathione peroxidase, glutathione-S-transferase, catalase, 

xanthine oxidase, Cu-Zn superoxide dismutase activities, total glutathione, 

nitric oxide, and malondialdehyde levels in erythrocytes of patients with 

small cell and non-small cell lung cancer / H. Kaynar, M. Meral, H. Turhan // 

Cancer Lett. — 2005. — № 227 (2). – P. 133–139. 

171. Kim H. The efficacy of systemic lymphadenonectomy for overal survival in 

epithelial ovarian cancer; A systematic review and meta-analysis by 

KOGYMAG / H. Kim, W. Ju // J. Clin. Oncol. – 2009. – № 27 (abstr. E 

16509). 

172.  Korhonen R. Nitric oxide production and signaling in inflammation / 

R. Korhonen, A. Lahti, H. Kankaanranta [et al.] // Curr. Drug. Targets 

Inflamm. Allergy. – 2005. – V 4, № 4. – P. 471–479. 

173.  Kropf P. Arginase activity mediates reversible T cell hyporesponsiveness in 

human pregnancy / P. Kropf, D. Baud, S.E. Marshall [et al.] // European 

Journal of Immunology. – 2007. – V. 37, № 4. – P. 935–945. 

174. Kurman R.J. Pathogenesis of Ovarian Cancer: Lessons from morphology and 

molecular biology and their clinical implications / R.J. Kurman, I.M. Shih // 

Int. J. Gynec. Pathol. – 2009. – V. 133, № 11. – P. 1775–1781. 

175.  Kurman R.J. The origin and pathogenesis of epithelial ovarian cancer: a 

proposed unifying theory / R.J. Kurman, I.M. Shih // Am. J. Surg. Pathol. – 

2010. – V. 34, №3. – P. 433–443. 

176.  Landen C. N. Jr. Early events in the pathogenesis of epithelial ovarian cancer 

/ C.N. Jr. Landen, M.J. Birrer, A.K. Sood // J. Clin. Oncol. – 2008. – V. 26. – 

P. 995–1005. 

177.  Leake J. Immunocytochemical and serological expression of CA 125: a 

clinicopathology / J. Leake, R.P. Woolas, J. Daniel [еt al.] // Histopathology. 

– 1994. – V. 24, № 1. – P. 57–64. 

178.  Leung E.L. Cisplatin alters nitric oxide synthase levels in human ovarian 

cancer cells: involvement in p53 regulation and cisplatin resistance / 

E.L. Leung, M. Fraser, R.R. Fiscus, B.K. Tsang // Br. J. Cancer. – 2008. – V. 



143 
 

98. – P. 1803 – 1809. 

179. Li H. Regulatory role of arginase I and II in nitric oxide, polyamine, and 

proline syntheses in endothelial cells / H. Li, C.J. Meininger, J.R. Hawker [et 

al.] // Am. J. Physiol. Endocrinol. Metab. – 2001. – V. 280, № 1. – P. 75–82. 

180.  Lloyd K.O. Sythesis and secretion of the ovarian cfncer antigen CA-125 by 

the human cfncer cell line NIH: OVCAR-3 / K.O. Lloyd, B.W. Yin // Tumour 

Biol. – 2001. – V. 22. – P. 77–82. 

181.  Lowry O.H. Protein measurement with the Folin phenolreagent / 

O.H. Lowry, N.J. Rosebrough, A.L. Farr [et al.] // J. Biol. Chem. – 1951. – 

V. 193. – P. 265–275. 

182.  Luiking Y.C. Regulation of nitric oxide production in health and disease / 

Y.C. Luiking, M.P. Engelen, N.E. Deutz // Curr Opin Clin Nutr Metab Care. 

– 2010. – V. 13, № 1. – P. 97–104. 

183.  Lukanova A. Endogenous hormones and ovarian cancer: epidemiology and 

current hypotheses / A. Lukanova, R. Kaaks // Cancer Epidemiol. Biomarkers 

Prev. – 2005. – V. 14, № 1.  – P. 98–107. 

184.  Lukanova A. Prediagnostic levels of C-peptide, IGF-I, IGFBP-1, -2 and -3 

and risk of endometrial cancer / A. Lukanova, A. Zeleniuch-Jacquotte, 

E. Lundin et al. // Int. J. Cancer. – 2004. – V. 108. – P. 262–268. 

185.  Lуpez V. Insights into the interaction of human arginase II with substrate and 

manganese ions by site-directed mutagenesis and kinetic studies. Alteration 

of substrate specificity by replacement of Asn149 with Asp. / V. Lуpez, 

R. Alarcуn, M. S. Orellana [et al.] // FEBS J. – 2005. – V. 272, № 17. – 

P. 4540–4548. 

186. Maarsingh H. Arginase and pulmonary diseases / H. Maarsingh, T. Pera, 

H. Meurs // Naunyn-Schmiedberg’s Arch. Pharmacol. – 2008. – V. 378. – 

P. 171–184. 

187.  Mahdavi A. Induction of ovulation and ovarian cancer: a critical review of 

the literature / A. Mahdavi, T. Pejovic, F. Nezhat // Fertil. Steril. – 2006. – 

V. 85, № 4. – P. 819–826. 



144 
 
188.  Mannervik B. Glutathion peroxidase / B. Mannervik // Meth. Enzym. – 1991. 

– V. 77. – P. 490–495. 

189. Mannick J.B. Immunoregulatory and antimicrobial effects of nitrogen oxides / 

J.B. Mannick // Proc. Am. Thorac. Soc. – 2006. – № 3. – P. 161–165. 

190.  Markman M. Examples of the marked variability in the relationship between 

the serum CA-125 antigen level and cancer-related symptoms in ovarian 

cancer  / M. Markman, K. Webster, K. Zanotti // Gyn. Onc. – 2004. – V. 93, 

№ 3. – P. 715–717. 

191.  Matchkov V.V.  Specialized functional diversity and interactions of the 

Na,K-ATPase / V.V. Matchkov, I.I. Rrivoi //  Front. Phisiol. – 2016. – V. 7. – 

P. 179–183. 

192.  Melichar B. rIFN-γ-mediated growth suppression of platinum-sensitive and-

resistant ovarian tumor cell lines not dependent upon arginase inhibition /  B. 

Melichar, W. Hu, R. Patenia  [еt al.] // J. Translational Medicine. – 2003. – 

№ 1. – P. 5–9. 

193. Michel T. The regulation and pharmacology of endothelial nitric 

oxide synthase // T. Michel, J. Igarashi, D. Greif // – Annu. Rev. Pharmacol. 

Toxicol. – 2006. – V. 46. – P. 235–246. 

194.   Mielczarek M. Arginase as a useful factor for the diagnosis of colorectal 

cancer liver metastases / M. Mielczarek, A. Chrzanowska, D. Ścibior [et al.] 

// Int. J. Biol. Markers. – 2006. – V. 21. – P. 40–44. 

195.  Mielczarek-Puta M. New insights into arginase. Part I. Structure and 

characteristics / M. Mielczarek-Puta, A. Chrzanowska, E. Bara [et al.] // 

Postepy Hig Med Dosw. – 2008. – № 62. – P. 206–213. 

196.  Mielczarek-Puta M. New insights into arginase. Part II. Role in physiology 

and pathology / M. Mielczarek-Puta, A. Chrzanowska, E. Grabo [et al.] // 

Postepy Hig Med Dosw. – 2008. – N 62. – P. 214–221. 

197.  Mills C.D. M-1/M-2 macrophages and the Th1/Th2 paradigm / C.D. Mills, 

K. Kincaid, J.M. Alt // J. Immunol. – 2000. – V. 164, № 12. – P. 6166–6173. 

198.  Mishell B.B. Selected methods in cellular immunology / B.B. Mishell, 

https://scholar.google.com.ua/citations?user=NWgiMaIAAAAJ&hl=uk&oi=sra
http://www.annualreviews.org/doi/abs/10.1146/annurev.pharmtox.44.101802.121844
http://www.annualreviews.org/doi/abs/10.1146/annurev.pharmtox.44.101802.121844


145 
 

S.M. Shiigi // San Francisko; W.H. Freeman and Company. – 1980. – P. 486–

491. 

199. Molina R. HE4 a novel tumour marker for ovarian cancer: comparison on 

with CA-125 and ROMA algorithm in patients with gynaecological diseases / 

R. Molina, J.M. Escudero, J.M. Auge [et al.] // Tumor. Biol. – 2011. – V. 32, 

№ 6. – P. 1087–1095. 

200.  Moncada S. The discovery of nitric oxide and its role in vascular biology / 

S. Moncada, E.A. Higgs // Br. J. Pharmacol. – 2006. – V. 147 (Suppl. 1). – 

P. S193–S201. 

201.  Moore M.A. Risk factor for ovarian cancer / M.A. Moore, S. Sagac, M. Mori 

// Asian Pacific J. Cancer Prev. – 2003. – V. 3. – P. 5–16. 

202.  Mori M. Regulation of nitric oxide synthesis and apoptosis by arginase and 

arginine recycling / M. Mori // J. Nutr. – 2007. – V. 137, № 6. – P. 1616–

1620. 

203. Mori M. Relationship between arginase activity and nitric oxide production / 

M. Mori // In: Ignarro L.J. ed. Nitric oxide: biology and pathology. San 

Diego, CA: Academic Press, 2000. – P. 199–208. 

204.  Morris C.R. Arginine metabolism and pulmonary hypertension / C.R. Morris, 

M. Poljakovic // JAMA. – 2005. – V. 293. – P. 121–125. 

205.  Morris C.R. Dysregulated arginine metabolism, hemolysis-associated 

pulmonary hypertension, and mortality in sickle cell disease / C.R. Morris, 

G.J. Kato, M. Poljakovic [et al.] // JAMA. – 2005. – V. 294. – P. 81–90. 

206.  Morris C. R. Hydroxyurea and arginine therapy: impact on nitric oxide 

production in sickle cell disease / C.R. Morris, E.P Vichinsky, 

J.van Warmerdam [et al.] // J. Pediatr. Hematol. Oncol. – 2003. –V. 25. – 

P. 629–634. 

207.  Morris S.M. Enzymes of arginine metabolism / S.M. Morris // J. Nutr. – 

2004. – V. 134, № 10. – P. 43–47. 

208. Morris S.M.Jr. Arginine metabolism: boundaries of our knowledge / 

S.M. Morris Jr. // J. Nutr. – 2007. – V. 137, № 6. – P. 1602–1609.  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Higgs%20EA%5Bauth%5D


146 
 
209.  Morris S.M. Arginine: beyond protein / S.M. Morris // Am. J. Clin. Nutr. – 

2006. – V. 82, № 2. – P. 508–512. 

210.  Munder M.  Arginase I is constitutively expressed in human granulocytes and 

participates in fungicidal activity / M. Munder, F. Mollinedo, J. Calafat [et 

al.] // Blood. – 2005. – V. 105, № 6. – P. 2549–2556. 

211. Munder M. Metabolism via arginase or nitric oxide synthase: two competing 

arginine pathways im macrophages / M. Munder, M. Rath, I. Muller [et al.] //  

Front. Immunol. – 2014. – V. 5. – P. 532–535.  

212. Munstedt K. What do patients think about CA-125 monitoring in the follow-

up- results from a multicener trial in 1,060 patients with ovarian cancer  / K. 

Munstedt, G. Oskay-Oezcelik, A. du Bois [et al.] // J. Clin. Oncol. – 2009. – 

V.  27. – Abstr. 5522. 

213.  Muntane J. Nitric oxide and cancer / J. Montane, M. Le la Mata // World J. 

Hepatol. // 2010. – V. 2, № 9. – P. 337–344. 

214. Naderpour M. Dietary L-arginine and cutaneous wound healing / 

M. Naderpour, J.S. Rad, E. Ayat [et al.] // Ital. J. Anat. Embryol. – 2008. – 

V. 113, № 3. – P. 135–142. 

215.  Naora H. Developmental patterning in the wrong context: the paradox of 

epithelial ovarian cancers / H. Naora // Сell Cycle. – 2005. – V. 4, № 8. – 

P. 1033–1035.  

216.  Ness R.B. Possible role of ovarian epithelial inflammation in ovarian cancer / 

R.B. Ness, C. Cottreau // J. Natl. Cancer Inst. – 1999. – V. 91. – P. 1459–

1467. 

217. Nomelini R. Production of nitric oxide and expression of inducible nitric 

oxide synthase in ovarian cystic tumors / R. Nomelini, L. Ribeiro, B. Tavares-

Murta [et al.] // Mediators Inflamm. – 2008. – № 10. – P. 1–7. 

218.  Ochoa A. Arginase, Prostaglandins, and Myeloid-Derived Suppressor Cells 

in Renal Cell Carcinoma / A. Ochoa, H. Zea, C. Hernandez [et al.] // Clinical 

Cancer Research January. – 2007. – V. 13. – P. 721–726. 

219.   Ochoa J.B. Trauma increases extrahepatic arginase activity./ J.B. Ochoa, 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Naora%20H%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16082202


147 
 

A.C. Bernard, S.K. Mistry [et al.] // Surgery. – 2000. – V. 127. – P. 419–426. 

220.  Ochoa J.B. Arginase I expression and activity in human mononuclear cells 

after injury / J.B. Ochoa, A.C. Bernard, W.E. O’Brien [et al.] // Ann. Surg. – 

2001. – V. 233. – P. 393–399. 

221.  Orlov S.N. Inhibition of Na+/K+-pump affects nucleic acid synthesis and 

smooth muscle cell proliferation via elevation of the [Na+]i/[K+]і ration: 

possible implication in vascular remodeling / S.N. Orlov, S. Taurin, 

J. Tremblay [et al.] // J. Hypertens. – 2001. – V. 19. – P. 1559–1565. 

222.  Orlov S.N. Cell volume and monovalent ion transport: their role in cell death 

machinery triggering and progression / S.N. Orlov, A.A. Platonova, P. Hamet 

// Am. J. Physiol. Cell. Physiol. – 2013. – V. 15, № 305. – P. 362–372. 

223. Pacher P. Nitric oxide and peroxynitrite in health and disease / P. Pacher, 

J. S. Beckman, L. Liaudet // Physiol Rev. – 2007. – V. 87. – P. 315–424. 

224. Peranzoni E. Role of arginine metabolism in immunity and immunopathology 

/ E. Peranzoni, I. Marigo, L. Dolcetti [et al.] // Immunobiology. - 2007. – 

V. 212, № 9-10. – P. 795–812. 

225. Pirkmajer S. NO turns on Na,K-ATPase in skeletal muscle / S. Pirkvajer, 

A.V. Chibalin // Acta Phisiol. – 2016. V. 216, issue 4. – P. 386–391. 

226.  Popovic P.J. Arginine and Immunity / P. J. Popovic, H. J. Zeh, J. B. Ochoa // 

The J. of Nutr. – 2007. – V. 137. – P. 1687–1692. 

227. Pujade-Lauraine E. Intraperitoneal recombinant interferon gamma in ovarian 

cancer patients with residual disease at second-look laparotomy / E. Pujade-

Lauraine, J.P. Guastalla, N. Colombo [еt al.] // J. Clin. Oncol. – 1996. – 

V. 14. – P. 343–350. 

228.  Purdie D.M. Ovulation and risk of epithelial ovarian cancer / D.M. Purdie, 

C.J. Bain, V. Siskind // Int. J. Cancer. – 2003. – V. 104, № 2. – P. 228–232. 

229. Rajasekaran S.A. Na, K-ATPase β-Subunit Is Required for Epithelial 

Polarization, Suppression of Invasion, and Cell Motility / S.A.  Rajasekaran, 

L.G. Palmer, K. Quan  [еt al.] // Mol. Biol. Cell. – 2001. – V. 12, № 2. – 

P. 279–295. 



148 
 
230.  Rajasekaran A.K. Na, K-ATPase in the regulation of epithelial cell structure / 

A.K. Rajasekaran, J. Gopal, S.A. Rajasekaran // Ann NY Acad. Sci. – 2003. – 

V. 986. – P. 649–651. 

231.  Rajasekaran S.A. Expression of Na,K-ATPase beta-subunit in transformed 

MDCK cells increases the translation of the Na,K-ATPase alpha-subunit / 

S.A. Rajasekaran, J. Gopal, A.K. Rajasekaran // Ann. NY Acad. Sci. – 2003. 

– V. 986. – P. 652–654. 

232. Rajasekaran S.A. Na,K-ATPase beta1-subunit increases the translation 

efficiency of the alpha1-subunit in MSV-MDCK cells / S.A. Rajasekaran, 

J. Gopal, D. Willis [еt al.] //  Mol. Biol. Cell. – 2004. – V. 15. – P. 3224–3232. 

233. Rajasekaran S.A., Huynh T.P., Wolle D.G. еt al. (2010) Na, K-ATPase 

subunits as markers for epithelial-mesenchymal transition in cancer and 

fibrosis / S.A. Rajasekaran, T.P. Huynh, D.G. Wolle [еt al.] // Mol. Cancer 

Ther. – 2010. – V., № 6. – P. 1515–1524. 

234.  Rathbun W. Estimation of enzymically produced orthophosphate in the 

presence of cysteine and adenosine triphosphate / W. Rathbun, V. Betlach // 

Anal. Biochem. – 1969. – V. 28. – P. 436–447. 

235. Ray R.M. Interaction of polyamines and mTOR signaling in the sythesis of 

antizyme (AZ)  / R.M. Ray, M. Bavaria, L.R. Johnson] //  Cell Signal. – 2015. 

– V. 27, № 9. – P. 1850–1859. 

236. Ridnour L. The biphasic nature of nitric oxide responses in tumor biology / 

L. Ridnour, D. D. Thomas, S. Donzelli [et al.] // Antioxid. Redox Signal. – 

2006. – V. 8, № 7–8. – Р. 1329–1337. 

237.  Ridnour R. The chemical biology of nitric oxide: implications in cellular 

sidnaling / R. Ridnour, D. Thomas,    S. Donzelli //Free Radic. Biol. Med. – 

2008. – V. 45, № 1. – P. 18–31. 

238. Rieder J. Nitric oxide-dependent apoptosis in ovarian carcinoma cell lines / 

J. Rieder, R. Jahnke, M. Schloesser [еt al.] // Gynecol. Oncol. – 2001. –V. 82. 

– P. 172–176. 

239.  Riman T. Risk factors for invasive epithelial ovarian cancer: Results from a 



149 
 

Swedish case-control study / T. Riman, P.W. Dickman, S. Nilsson et al. // 

Am. J. Epidemiol. – 2002. – V. 156. – P. 363–373. 

240.  Risch H.A. PGR +331 A/G and increased risk of epithelial ovarian cancer / 

H.A. Risch, A.E. Bale, P.A. Beck // Cancer Epidemiol. Biomarkers Prev. – 

2006. – V. 15, № 9. – P. 1738 –1741. 

241.  Risch H.A. Population BRCA1 and BRCA2 mutation frequencies and cancer 

penetrances / H.A. Risch, J.R. McLaughlin, D.E. Cole [et al.] // J. Nation. 

Cancer. Inst. – 2006. – V. 98. – P. 1694–1706. 

242.  Runnenbaum I.B. Epidemiological and molecular aspects of ovarian cancer 

risk / I.B. Runnenbaum, E. Stickeler // J. Cancer Res. Clin. Oncol. – 2001. – 

V. 123. – P. 73–79. 

243. Saluja  R. Molecular and biochemical characterization nitric oxide sythase 

isoforms and thear intracellular distribution in human peripheral blood  

mononuclear  cells / R. Saluja, A. Jyoti, M. Chaterjee // Biochim. Biophis. 

Acta. – 2011. – V. 1813, № 10. – P. 1700–1707. 

244.  Schiener-Bobis G. The sodium pump. Its molecular properties and mechanics 

of ion transport / G. Schiener-Bobis // Eur. J. Biochem. – 2002. – V. 269. – 

P. 2424–2433. 

245.  Schildkraut J.M. Сyclin E overexpression in epithelial opvarian cancer 

characterizes an etiologic subgroup / J.M. Schildkraut, P.J. Moorman, A.E. 

Bland // Epidem. Biomark. Rev. – 2008. – V. 17, № 3. – P. 585–593. 

246.  Schoen R.E. Increased blood glucose and insulin, body size, and incident 

colorectal cancer / R.E. Schoen, C.M. Tangen, L.H. Kuller [et al.] // J. Natl. 

Cancer Inst. – 2009. – V. 91. – P. 1147–1154. 

247. Ścibior D. Arginina – metabolizm i funkcje w organizmie człowieka / 

D. Ścibior, H. Czeczot // Post. Hig. Med. Dośw. – 2004. – V. 58. – P. 321–332. 

248. Shelling A.N. Role of p53 in drug resistance in ovarian cancer / A.N. Shelling 

// Lancet. – 1997. – V.  349. – P. 744–745. 

249. Sherman-Baust C.A. Remodeling of the extracellular matrix through 

overexpression of collagen VI contributes to cisplatin resistance in ovarian 



150 
 

cancer cells / C.A.  Sherman-Baust, A.T. Weeraratna, L.B. Rangel  [еt al.] // 

Cancer Cell. – 2003. – V. 3. – P. 377–386. 

250.  Siddique Y.H. Estimation of lipid peroxidation induced by hydrogen 

peroxide in cultured human lymphocytes / Y.H. Siddique, G. Ara, M. Afzal // 

Dose Response. – 2012. – № 10 (1). – P. 1–10. 

251.  Smith E.R. Ovarian ageing, follicle depletion, and cancer: a hypothesis for 

the aetiology of epithelial ovarian cancer involving follicle depletion / 

E.R. Smith, X.X. Xu // Lancet Oncol. – 2008. – V. 9. – P. 1108–1111.  

252.  Suer Gokmen S. Arginase, Nitric Oxide Synthase, and Novel Inhibitors of L-

arginine / S. Suer Gokmen, Y. Yoruk, E. Cakir [et al.] // Trakua Univ. Tip. 

Fak. Derg. – 2005. – V. 22. – P. 76–81. 

253.  Suer Gokmen S. Arginase and ornithine in humanbenign and malignant skin 

tumors / S. Suer Gokmen, C. Kazezoglu, C.A. Aygit Y. [et al.] // Turk 

J. Biochem. Com. – 2010. – V. 35, № 4. 319–324. 

254.  Suer Gokmen S. Significance of arginase and ornithine in malignant tumors 

of the human skin // S. Suer Gokmen, A.S. Aygit, M.S. Ayhan [et al.] // 

J. Lab. Clin. Med. – 2001. – V. 135, №5. – Р. 340–344. 

255. Szabó S. Peroxynitrite: biochemistry, pathophysiology and development of 

therapeutics / C. Szabó, H. Ischiropoulos, R. Radi // Nature Reviews. – 2007. 

– V. 6. – P. 662–680. 

256.  Tashiro H. Roles of luteinizing hormone/chorionic gonadotropin receptor in 

anchorage-dependent and -independent growth in human ovarian surface 

epithelial cell lines / H. Tashiro, H. Katabuchi, M. Begum [et al.] // Cancer 

Sc. – 2003. – V. 94. – P. 953–959. 

257.  Thannickal V.J. The paradox of reactive oxygen species: injury, signaling, or 

both? / V.J. Thannickal // Аm. J. Physiol. Lung. Сеll. Mol. Physiol. – 2003. – 

V. 284, № 1. – Р. 24–25. 

258.  Therien A.G. Mechanisms of sodium pump regulation / A.G. Therien, 

R. Blostein // Amer. J. Physiol. – 2000. – V. 279. – P. C541–C566. 

259.  Tomsova M. Prognostic significance of CD3+ tumor-infiltrating lymphocytes 



151 
 

in ovarian carcinoma /  M. Tomsova, B. Melichar, I. Sedlakova, I. Steiner  // 

Gynecol. Oncol. – 2008. – V. 108, № 2. – P. 415–420. 

260.  Tummala R. Expression of Na,K-ATPase / R. Tummala, D. Wolle, 

S.P. Barwe  [еt al.] // Cancer Chemother. Pharmacol. – 2009. – V. 64, № 6. – 

P. 1187–1194. 

261.  Vagin O. The role of the beta1 subunit of the Na,K-ATPase and its 

glycosylation in cell-cell adhesion / O. Vagin, E. Tokhtaeva, G. Sachs  // 

J. Biol. Chem. – 2006. – V. 281. – P. 39573–39587. 

262.   Varma R.R. Gene expression profiling of a clonal isolate of oxaliplatin 

resistant ovarian carcinoma cell line A2780/C10 /  R.R. Varma, S. Hector, 

K. Clark  [еt al.] // Oncol. Rep. – 2005. – V. 14. – P. 925–932. 

263.  Valente R.C. Mechanisms of ouabain toxicity / R.C. Valente, L.S. Capella, 

R.Q. Monteiro [et al.] // FASEB J. – 2003. – V. 17, № 12. – Р. 1700–1702. 

264.  Vang R. Ovarian low-grade and high-grade serous carcinoma: pathogenesis, 

clinicopathologic and molecular biologic features, and diagnostic problems / 

R. Vang, I.M. Shih, R.J. Kurman // Adv. Anat. Pathol. – 2009. – V. 16, № 5. 

– P. 267–282. 

265.  Venn A. Risk of cancer after use of fertility drugs with in-vitro fertilization / 

A. Venn, L. Watson, F. Bruinsma et al. // Lancet. – 1999. – V. 354. – 

P. 1586–1590. 

266.  Vessey M. Oral contraceptive use and cancer. Findings in a large cohort 

study, 1968–2004 / M. Vessey, R. Painter // Br. J. Cancer. – 2006. – V. 95. – 

P. 385–389. 

267.  Vorobets Z. Effect of proton pump blocker on enzyme activity of glutathione 

antioxidant system of the peripheral blood lymphocytes / Z. Vorobets, 

O. Kimakovich // Annales Universitatis Mariae-Sklodowska. – 2006. – V. 19, 

№ 1. – P. 131–134. 

268.  Wang H. Ouabain assembles signaling cascades through the caveolar 

Na+/K+–ATPase / H. Wang, M. Haas, M. Liang [et al.] // J. Biol Chem. – 

2004. – V. 279, № 17. – Р. 17250–17259. 



152 
 
269.  Webb A.  The prognostic value of serum and immunohistochemical tumor 

markers in advanced gastric cancer / A. Webb, P. Scott-Mackie, 

D. Cunningham  // Eur. J. Cancer. – 1996. – V. 32, № 1. – P. 63-68. 

270.  Wei L.H. Induction of arginase II in human Caco-2 tumor cells by cyclic 

AMP / L. H. Wei, S.M. Morris Jr., S.D. Cederbaum [et al.] // Arch. Biochem. 

Biophys. – 2000. – V. 374. – P. 255–260. 

271.  Windbichler G.H. Interferongamma in the first-line therapy of ovarian 

cancer: a randomized phase III trial /  G.H. Windbichler, H. Hausmaninger, 

W. Stummvoll [еt al.] // Brit. J. Cancer. – 200. – V. 82. – P. 1138–1144.  

272.  Wu G. Arginine metabolism and nutrition in growth, health and disease / 

G. Wu, F.W. Bazer, T.A. Davis [et al.] // Amino Acids. – 2009. – V. 37, № 1. 

– P. 153–168. 

273.  Wu G. Pharmacokinetics and safety of arginine supplementation in animals / 

G. Wu, F.W. Bazer, T.A. Cudd [et al.] // J. Nutr. – 2007. – V. 137, № 6. – P. 

1673S–1680S. 

274.  Yu S.P. Na+,K+-ATPase: the new face of an old player in pathogenesis and 

apoptotic /hybrid cell death / S.P. Yu // Biochem. Pharmacol. – 2003. – V. 68, 

№ 8. – P. 1601–1609. 

275.  Zhao Y.-J. Role of polyamines in myocardial ischemia/reperfusion injury and 

their interactions with nitric oxide / Y.-J.  Zhao, Ch.-Q. Xu, W.-H. Zhang // 

European J. Pharmacol. – 2012. – V. 562, Is. 3. – P. 236–246. 

276.  Zheng H.  Hormonal therapy in ovarian cancer / H. Zheng, J.J. Kavanagh, 

W. Hu [еt al.] // Int. J. Gynecol. Cancer. – 2007. – V. 17, № 2. – P. 325–338. 

277.   Zreik T.G. Fertility drugs and risk of ovarian cancer: dispelling the myth / 

T.G. Zreik, C.M. Ayoub, A. Hannoun // Curr. Opin. Obstet. Gynecol. – 2008. 

– V. 20, № 3. – P. 313–319. 

278.   Zweifach A. Mitogen-regulated Na+ current of T lymphocytes is activated by 

depletion of intracellular Са2+ stores / A. Zweifach, R.S. Lewis // Proc. Nat. 

Acad. Sci. USA. – 2003. – V. 90. – P. 6295–6299. 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Yu%20SP%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=14555240
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Yu%20SP%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=14555240
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/14555240
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0014299907001719
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0014299907001719
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0014299907001719


153 
 

Додаток А 

 

 

 



154 
 

Додаток Б 

 

 

 



155 
 

Додаток В 

 

 

 



156 
 

Додаток Д 

 

 

 



157 
 

Додаток Е 

 

 

 



158 
 

Додаток Ж 

 

 


