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Молекулярні методи діагностики в сучасному світі відіграють найважливішу
роль у забезпеченні біологічної безпеки в різних сферах медицини,
включаючи такі найгостріші проблеми сучасності, як діагностика та
лікування різних захворювань, резистентність до антимікробних препаратів,
створення сучасних препаратів.
Види молекулярних маркерів Кардіомаркери; Метаболічний синдром;
Регулятори водно-сольового обміну; Дослідження функції нирок; Маркери
дисфункції ендотелію ; Моніторинг системи зсідання крові; Діагностика
анемії; Маркери порушень нервової системи; Катехоламіни; Нейропептиди;
Діагностика захворювання легень; Маркери репродукції; Пренатальна
діагностика; Андрогени; Гормони кори надниркових залоз; Тиреоїдні
гормони; Соматотропна функція гіпофіза; Визначення маркерів у слині;
Маркери захворювань шлунково-кишкового тракту; Діагностика цукрового
діабету; Діагностика панкреатитів; Дослідження функції печінки; Маркери
метаболізму кісткової тканини; Вітаміни; Онкомаркери; лабораторна
діагностика інфекцій; Сепсис; Діагностика аутоімунних захворювань;
Трансплантологія: імунологічні маркери; медіатори алергічної реакції;
Аллергодіагностика in vitro; Діагностика харчової алергії та харчової
непереносимості; Патологія шкіри; Маркери запалення та оксидативного
стресу; Ендогенні антимікробні пептиди та білки; Аналіз порушень системи
комплементу; Білки теплового шоку; Імуноглобуліни; Чинники зростання;
Цитокіни; Молекули адгезії; Маркери апоптозу; Матриксні металопротеїнази
Нітроксидергічна система та нітрозативний стрес
Унікальна хімічна природа і велика кількість внутрішньоклітинних
мішеней для NO та його фізіологічно активних окислювально- відновних
форм залишають відкритим питання, яким чином і як специфічно
опосередковується шкідлива дія оксиду азоту на нейрон в умовах ішемії. У
численних роботах було показано безпосередню участь NO у процесі
деструкції нейрона при ішемії, артеріальній гіпертензії та ЦД. Незначне
підвищення концентрації

NO активує синтез білків-шаперонів та NO-

залежна активація HSP70 може становити важливий ендогенний механізм
захисту клітин. Однак гіперекспресія i NOS пригнічується HSP70 за рахунок
зниження активації фактора транскрипції iNOS (NFkB), що призводить до
обмеження нітрозуючого стресу та нейроапоптозу. Наразі йде активне

вивчення мішеней NO та з'ясування питання, чи є NO досить цитотоксичним,
чи ж більш активними є його деривати . Дослідження останніх років показали
,що NO , а особливо продукти його перетворення пероксінітрит О NO О, йлн
нітрозонія (NO + ), нітроксил (NO – ) та діазоттріоксид (N 2 O 3 ), є основними
факторами реалізації нітрозуючого стресу, в результаті якого відбувається пряма
взаємодія NO з металами (гемове залізо гемоглобіну, міоглобіну, залізовмісних
ензимів, а також негемове залізо залізосерних білків та ДНК, мідь та цинк
активних центрів ферментів), а також непряма взаємодія NO+ (S ,N,Oнітрозування) з тіольними, фенольними, гідроксильними та аміногрупами білків
та ДНК. Подібна взаємодія призводить до десенситації рецепторів, пригнічення
активності мітохондріальних ферментів та фрагментації нуклеїнових кислот .
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Для визначення експресії різних ізоформ NOS найбільш застосовні
біохімічні, ІФА та імуногістохімічні методи та метод імунблотингу. Стан
нітроксидергічної системи оцінюється за вмістом L -аргініну, нітротирозину
та стабільним метаболітам NO .
ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЯКИХ МАРКЕРІВ, ЩО МАЮТЬ
ДІАГНОСТИЧНУ ЦІННІСТЬ ПРИ ВИВЧЕННІ ПАТОЛОГІЇ
НЕРВОВОЇ СИСТЕМИ
Маркери порушення нервової системи
Важливою ідеєю, що розвивається в останні десятиліття, є уявлення про
існування

при

нейродеструктивних

захворюваннях

так

званої

«нейроваскулярної ланки», що включає кровоносні судини, нервові клітини
та міжклітинну речовину, які функціонують спільно, використовуючи різні
біохімічні сигнали. Зниження кровотоку в тканинах головного мозку
призводить до нестачі кисню , ініціюючи ішемічний каскад, що включає
приплив кальцію, гперстимуляцію нейромедіаторів і посилену продукцію
вільних радикалів. Ішемія ініціює запальну відповідь у тканинах мозку,
призводить до біохімічних порушень, що виявляються у зміні рівня різних
маркерів у кровотоку. У початковий етап розвитку запалення залучені
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рецепторами на поверхні нейтрофілів [] . Активовані клітини мікроглії,
макрофаги та лейкоцити спільно з нейронами та астроцитами виділяють
медіатори запалення такі як синтаза оксиду азоту, циклооксигеназу-2, IL-1 та
моноцитарний хемоаттрактантій білок-1. Внаслідок двоїстої природи
продуктів активованої мікроглії – деструктивної (вільні радикали) та
протективної (фактори росту) – роль мікроглії у церебральній ішемії має
комплексний характер. Транзиторна активація генів, що кодують фактори
транскрипції (c-fos, c-jun), виникає в перші кілька хвилин від початку
інсульту і запускає другу хвилю експресії генів білків теплового шоку HSP

70, що наростає в перші 1-2 години захворювання і знижується за 1- 2 дні.
Протягом 6-24год від початку інсульту вивільняється IL-1, -6, -8 та TNF-α.
Зростає рівень нейротрофічного фактора мозку BDNF та циліарного
нейротрофічного

фактора

(CNTF)

з

олігодендроцитів.

Судинний

ендотеліальний фактор росту (VEGF) посилює набряк речовини мозку у
гострій фазі інсульту та відповідає за судинне реомоделювання у пізній
стадії. Крім локального дисбалансу імунної системи, інсульт вражає, перш за
все, нейроваскулярна ланка. Важливим фактором є порушення базальних
мембран, що підтримує нейроваскулярний гомеостаз. Маркери, пов'язані з
ішемічним каскадом та наступною запальною відповіддю, є сильними
погностичними факторами. Ці маркери асоційовані з ознаками ранніх
неврологічних порушень, обсягом ушкоджень, раннім та пізнім клінічним
результатом.
Gold Dot (визначення антитіл до NR 2) надмірна секреція глутамату,
викликана

церебральною

ішемією,

призводить

до

гіперреактивності

рецепторів NMDA . Надмірна кількість рецепторів NMDA (особливо
субодиниці NR 2) відщеплюються сериновими протеазами, що призводить до
утворення пептидних фрагментів NR 2 .
Ефективність визначення антитіл до NR2:
► - рівень антитіл до NR2 є незалежним сироватковим маркером, що
визначає церебральну ішемічну подію.
► - Антитіла до NR2 є маркером нейротоксичності.
►-

Моніторинг

рівня

антитіл

до

NR2

дозволяє

контролювати

ефективність фармакокорекції ішемічного ураження головного мозку.

Нейронспецифічна енолаза (NSE) (імуноферментний аналіз, імуноблот )
NSE є нейроспецифічним маркером. Належить до внутрішньоклітинних
ферментів ЦНС, що дозволяє використовувати NSE для визначення
постішемічних ушкоджень мозку.

Основний білок мієліну (MBP) (імуноферментний аналіз, імуноблот )
МВР виділяється за будь-якого пошкодження нервової тканини. Також
рівень MBP підвищується протягом кількох днів після моделювання ішемії та
відображає деструкцію мієлінових оболонок.
Білок S-100 (імуноферментний аналіз) S -100 є специфічним білком
астроцитарної глії, здатним зв'язувати кальцій, у високих концентраціях
наявний в нервовій тканині. Збільшення концентрації S-100(αβ) та S-100(ββ)
у та плазмі є маркером ушкодження головного мозку. Визначення вмісту S100 відображує ступінь ушкодження мозку. Дослідження S-100 корисні як
моніторингу, так визначення прогнозу перебігу патології. Підвищення S-100
у сироватці при порушеннях мозкового кровообігу обумовлено активацією
мікроглії. Було показано, що протягом термінів моделювання ішемічних
пошкоджень головного мозку мікрогліальні клітини в периінфарктній зоні
експресують S-100 і активно проліферують, причому білки експресуються не
більше трьох днів після моделювання ішемії. Це говорить про те, що
активація постійної популяції мікроглії є ранньою відповіддю мозкової
тканини на ішемію і може бути використана як ранній маркер ушкодження.
Галанін (імуногістохімія, імуноферментний аналіз, імуноблот) - пептид,
що містить 30 амінокислотних залишків, є нейропептидом, маркером
функціональної активності нервової тканини. Синтезується в центральній та
периферичній нервовій системі, інгібує секрецію трансмітерів з нейронів,
відіграє трофічну роль у нервовій системі, покращує виживання нейронів
після пошкодження, є нейропротектором.
Фосфорильований нейрофіламент Н (pNF-H) (імуноферментний аналіз,
імуноблот)

NEW

pNF-H

–

чутливий

маркер

ушкоджень

аксонів.

Нейрофіламенти складають основну частину цитоскелету нейронів. Трьома
основними білками нейрофіломентів є NF-L, -M та -H. Особливо висока їхня
концентрація в аксонах. Білок NF-H має деякі унікальні властивості. В
аксональних нейрофіламентах серинові залишки цього білка, що містяться в

повторах лізин-серин-пролін, сильно фосфорильовані. Фосфорильовані
форми NF-H (pNF-H) стійкі до дії протеаз після виходу з пошкоджених
аксонів. Отже, визначення цього білка у плазмі може надавати інформацію
про ступінь аксонального ушкодження.
Гліальний фібрилярний кислий протеїн (GFAP) N (імуноферментний
аналіз) W GFAP є членом сімейства білків цитоскелета і є основним 8-9 нм
проміжним філаментом у зрілих астроцитах ЦНС. Це високо специфічний
білок мозку, який виявлено поза ЦНС. Було показано, що GFAP дуже швидко
вивільняється в кров після ішемічного ушкодження головного мозку (може
бути маркером тяжкості ушкодження та прогностичним фактором). У ЦНС
після ушкодження астроцити внаслідок типової поведінки відповідають
астрогліозом. Астрогліоз характеризується швидким синтезом GFAP.
Завдяки високій специфічності та ранньому вивільненню з ЦНС після
ішемічного пошкодження мозку, GFAP може виявитися дуже корисним
раннім маркером деструкції.
Маркери нейропластичності
Нейротропін-3 (NT3) та нейротропін-4/5 (NT4/5) NEW (імуногістохімія,
імуноферментний аналіз, імуноблот ) Родина нейротропінів включає:
фактор росту нервів (NGF), нейротрофічний фактор головного мозку
(BDNF), NT3 та NT4/5. Вони підтримують різні популяції нейронів. NT - це
секретовані білки, що виявляються в кровотоку, які здатні подавати окремим
клітинам сигнали на виживання, диференціювання або зростання. NT діють,
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пошкоджених нейрональних структур. Хоча в мозку ссавців переважна
більшість нейронів формуються в процесі ембріонального розвитку, мозок
дорослих частково зберігає здатність до нейрогенезу – утворення нових
нейронів з нейрональних стовбурових клітин. NT контролюють та

стимулюють цей процес. Трофні (забезпечення виживання) і тропні
(напрямок зростання аксонів) властивості NT є підставою для їх можливого
використання в лікуванні різних типів нейродегенеративних захворювань,
таких як хвороби Альцгеймера, Паркінсона і Гентінгтона, а також
периферичних нейропатій різного генезу. NT3 - це фактор зростання з м.м.
13,6 кДа (м.м. активної форми димеру - 27.2 кДа). NT3 грає роль розвитку
симпатичної нервової системи. У мишей підвищені рівні NT3 виявлені в
симпатичних гангліях та органах при гіперіннервації та при спонтанній
гіпертензії. NT3 здатний стимулювати максимальну кількість популяцій
нейронів, т.к. він активує два з трьох тирозинкіназних рецепторів NT (TrkC
та TrkB). NT4/5 попереджає загибель рухових нейронів у перинатальному та
постнатальному періодах. Вплив NT4/5 здійснюється в основному через TrkB
тирозинкіназний рецептор.
Експресія білка c - fos , c - jun (гістоімунохімічний метод; імуноблотинг)
відносяться до так званих генів раннього реагування. Активується вперше
годинни ішемії. Гіперекспресія даних генів – одна з перших реакцій геному.
Білок c - fos та c - jun як безпосередньо, так і опосередковано беруть участь у
процесі фрагментації ДНК та ініціювання процесів апоптичної загибелі
клітини. Поруч в експериментальних досліджень виявлено прямий зв'язок
експресії генів c - fos , c - jun з індукцією механізмів апоптозу нейрональної
клітини, за рахунок впливу даних фактора транскрипції на експресію
індуцибельної NO -синтази, і як наслідок гіперпрподукцію NO . NO , у свою
чергу, стимулює процеси апоптозу, за рахунок свого активуючого впливу на
фактори p 53, Bax , каспази та кінази JNK . Крім того, c -fos був одним із
перших генів, для продукту якого було показано участь у регуляції
транскрипції . Цей ядерний ген є однією з основних ядерних мішеней
передачі сигналів регуляції клітинного зростання і трансформації, залучений
у безліч клітинних функцій, зокрема у процеси клітинної проліферації і
диференціювання. Визначення даних факторів транскрипції

дозволяє

прогнозувати перебіг патологічного процесу, а також оцінити дію

потенційних нейропротекторів.
Експресія/концентрація

білків

теплового

шоку

(імуногістохімія,

імуноблот, імуноферментний аналіз)
В еволюційному відношенні Hsp відносяться до висококонсервативних білків
та виявляються у всіх організмах від бактерій до людини. Це свідчить у тому,
що виконують фундаментальні клітинні функції. Як цитопротекторні
властивості

стрес-білків,

так

і

їхня

роль

у

процесах

нормальної

життєдіяльності клітини багато в чому визначається тим, що ці білки є
шаперонами. Шаперони – це білки, які полегшують формування вторинної та
третинної структури інших білків. Hsp також беруть участь у процесах
репарації або елімінації неправильно згорнутих або денатурованих білків.
Відповідно до сучасної класифікації виділяють сім (останнім часом йдеться
навіть про вісім) типів sHsp, які поділяють або за м.м., або за функціями, що
виконуються в клітині. Розрізняють малі Hsp (small Hsp, sHsp) із м.м. 25/27
кДа, 22 і 20 кДа, а також високомолекулярні Hsp110, 100, 90, 70, 60, 40. За
характером

синтезу

Hsp

(подібно

до

NO-синтази)

поділяються

на

коститутивні та індуцибельні. Конститутивні Hsp синтезуються в клітині
постійно, і їх активації не потрібно впливу на клітину пошкоджуючого
чинника, тобто. синтез їх при стресі не збільшується. Синтез індуцибельних
Hsp починається невдовзі після впливу на клітину агента, що ушкоджує.
- Індуцибельний Hsp70 (імуногістохімія, імуноблот, імуноферментний
аналіз) - це білок, експресія якого активується при попаданні клітини або
організму в умови стресу. Hsp70 необхідний нейрональним клітинам для
клітинного відновлення, виживання та забезпечення нормальних клітинних
функцій. Він також є молекулярним шапероном, який запобігає агрегації
білків та відновлює пошкоджені білки у відповідь на клітинний стрес,
спричинений

несприятливими

впливами

навколишнього

середовища,

ішемією. В даний час проводяться пошук потенційних нейропротекторів,

здатних посилювати експресію HSP

з метою застосування їх нейро

протективних можливостей для терапевтичних цілей.
-

Гіпоксія-індуцибельний

фактор

1α

(HIF-1α

)

(імуногістохімія,

імуноблот, імуноферментний аналіз) - є транскрипційним фактором.
Вперше було ідентифіковано як регулятор експресії еритропоетину. HIF
вважається

провідним

транскрипційним

регулятором

генів

ссавців,

відповідальних за реакцію на нестачу кисню та активується у фізіологічно
важливих місцях регуляції кисневих шляхів, забезпечуючи швидкі та
адекватні відповіді на гіпоксичний стрес.
Нейротрофічний фактор головного мозку (BDNF) (імуногістохімія,
імуноферментний аналіз, імуноблот ) зріла молекула BDNF ссавців має
молекулярну масу 13 кДа і складається з 119 амінокислотних залишків.
Ідентичність структури BDNF у різних ссавців потенційно дозволяє
використовувати як імуноферментне, так і імуногістохімічне визначення для
різних видів тварин. Функціональна активність BDNF досить велика. У
період розвитку він бере участь у диференціювання нейронів, дозріванні,
виживанні та формуванні синапсів. У дорослому організмі основна функція
BDNF – нейропротекція, захист нейронів головного мозку від ішемічних атак
та мотонейронів від загибелі, що індукується видаленням аксонів.
Циліарний

нейротрофічний

фактор

(CNTF)

(імуногістохімія,

імуноферментний аналіз, імуноблот ) CNTF відноситься до обмеженого
сімейства нейропоетичних цитокінів, що включає інгібуючий фактор
лейкемії (LIF) і онкостатин М (OSM). CNTF розглядається як ключовий
фактор диференціювання для нейронів і гліальних клітин, що розвиваються.
CNTF забезпечує трофіку та бере участь у захисті пошкоджених або
аксонотомованих нейронів. Інтерес до вивчення CNTF викликаний його
властивістю сприяти виживанню нейронів.
Пігментний

фактор

епітеліального

походження

(PEDF)

N

(імуногістохімія, імуноблот ) EW PEDF - це глікопротеїн з м.м. ~50 кДа, що

має безліч біологічних функцій. Це нейропротективний та нейротрофічний
фактор, який впливає на різні типи нейронів. Показано, що PEDF є сильним
активатором нейронального диференціювання клітин ретинобластоми. На
птахах і мишах показано, що він забезпечує виживання і диференціювання
рухових нейронів спинного мозку, що розвиваються, підтримує нормальний
розвиток фоторецепторного нейрона земноводних і експресію опсину без
клітин пігментного епітелію сітківки (RPE). У щурів PEDF є фактором
виживання зернистих нейронів мозочка, захищаючи їх від апоптозу та
нейротоксичності глутамату. Він також захищає рухові нейрони і нейрони
гіпокампа, що розвиваються, від дегенерації, індукованої глутаматом. На
культурах клітин було показано, що він оберігає нейрони сітківки ока від
загибелі, індукованої перекисом.

Маркери апоптозу
Аннексин V (імуногістохімія, імуноблот) - відомий як плацентарний
антикоагулянтний протеїн (PAP I), не тільки належить сімейству Сазалежних білків, що зв'язують фосфоліпіди, але також є можливим судинним
антикоагулянтним протеїном. Біохімічні зміни при апоптозі включають
транслокацію фосфатидилсерину (PS) з внутрішньої сторони плазматичної
мембрани. Локалізація S на поверхні мембрани спостерігається, починаючи з
ранньої стадії апоптозу до повної деградації клітини. Аннексин V з високою
афінністю зв'язується з експонованим на поверхні апоптотичних клітин PS і
інгібує прокоагулянтну та прозапальну активність клітин, що гинуть.
Каспаза-3

(імуногістохімія,

імуноблот,

імуноферментний

аналіз)

розщеплює субстрат на карбоксильному кінці по залишках аспартату.
Активна каспаза-3 має два активні сайти і складається з двох однакових
великих (~20 кДа) і двох однакових малих (~10 кДа) субодиниць, що
походять з двох поліпептидів-попередників. Каспаза-3 протеолітично

активується іншими каспаз. Вона, разом із каспазами-8 і -9, належить
центральному комплексу шляхів апоптозу.
Катепсини (імуногістохімія, імуноблот, імуноферментний аналіз) – група
протеаз, представлена як мінімум 15 білками. Більшість цих протеаз
виявлено у лізосомах різних типів клітин, вони активуються при низьких
значеннях рН та відповідають за деградацію білкових молекул.
Прокатепсин-В N (імуногістохімія, імуноблот, імуноферментний аналіз)
Прокатепсин складається з 339 АК залишків: сигнального пептиду (1-17),
ділянки ланцюга попередника (18-79) і основного ланцюга (80-333). Активна
форма катепсину активує каспази, проренін, інактивує секреторний інгібітор
лейкоцитарних протеаз (SLPI). До найважливіших біологічних функцій
катепсину-В відносять активацію апоптозу, регуляцію ангіотензин-ренінової
системи. Катепсин-В і -L відводиться ключова роль у формуванні ЦНС; так,
миші

з

комбінованим

дефіцитом

цих

протеаз

характеризуються

нейрональною недостатністю, атрофією головного мозку та гинуть у 2-4
тижневому віці.
DR5 (Death Receptor) (імуногістохімія, імуноблот ) « Рецептори смерті»
(DR) містять цитоплазматичні домени смерті DD (death domain), які,
зв'язуючись з лігандом смерті, залучають адапторні білки, що містять домени
DD і домен виконавця смерті – DE eff ector domain ). Взаємодія DED доменів
адаптера та прокаспази призводить до аутопротеолітичної активації та
включення каспазного каскаду.
Сімейство клітинних білків Bcl -2 налічує 17 членів. Білки сімейства Bcl-2
виявляють широкий спектр активності від пригнічення апоптозу до його
індукції. Сімейство включає субсімейства, що відрізняються функціонально і
структурно: субсімейство найближчих гомологів Bcl-2 (Bcl-2, Bcl-XL, Bcl-w
та ін) - інгібіторів апоптозу; білки субсімейств Bax і BH3, що промотують
апоптоз. Апоптоз асоціюється з різними змінами у мітохондріях, включаючи
вивільнення цитохрому-С у цитоплазму. Bcl-2-родинні білки включені в

регуляцію цих змін шляхом формування каналів у мембрані, через які
цитохром-З надходить у цитоплазму. При цьому Bcl-2 і Bcl-XL пригнічують
викид цитохрому-С, а Bax-стимулює. Однак Bcl-2 може пригнічувати
здатність Bax формувати канали. Крім того, Bcl-2 і Bcl-XL можуть
пов'язувати цитохром-С безпосередньо і витісняти його з апоптосоми,
запобігаючи цим активацію каспаз.
Цитохром-С (імуноферментний аналіз, імуногістохімія, імуноблот )
Цитохром-С білок з м.м. 15 кДа синтезується як апо-цитохром-С і надходить
в мітохондрію, де зв'язується з внутрішньою поверхнею мембрани. Потім він
виходить в цитоплазму через канали, які для нього відкривають білки
сімейства Bcl. Цитохром-С необхідний для утворення апоптосоми, де
відбувається активація каспази-9, яка потім активує каспазу-3. Так
завершується сигнальний шлях апоптозу, спричинений пошкодженням ДНК.
Маркери ферроптозу
Ферроптоз відноситься до каспазо-незалежного типу клітинної загибелі .
Ферроптоз протікає при активації Fe 2+ - залежної ліпоперксидації,
макркерами , якого є МДА і 4-гідрокси-2,3-транноненаль,на фоні дефіциту атокоферолу та інтермедіатів системи

глутатіону

–

ГПР, глутатіону

відновленого. Маркер нітрозативного стресу нітрозизин не є інформативним

для розуміння ферроптозу. Як специфічний молекулярний маркер ферроптозу
рекомендують визначення рецептора трансферину (TfR1) . Є рекомендації
щодо визначення як маркера ферроптозу білка теплового шоку В-1 (HSPB1).
Маркери

енергетичного

метаболізму

(біохімічні

методи

ІФА,

імуноблотинг)
Тісний взаємозв'язок порушень енергетичного та пластичного обміну, їх
вплив на перебіг та прогноз захворювання нерідко не враховуються при
розробці схем лікування, а основою патогенетичної терапії вважається

відновлення гемодинаміки. Останнім часом порушенням енергетичного
метаболізму та можливостям його корекції приділяється велика увага . У
зв'язку з цим виправданим є визначення основних показників енергетичного
метаболізму - АТФ, АДФ, АМФ, глюкози, глікогену, глюкозо-6-фосфату.
Необхідним також є визначення інтемедіатів циклу Кребса (малат,
ізоцитрат), пірувату, лактату, малату. Враховуючи, що уявлення про
домінуючу роль сукцинатоксидазного механізму сформовані на узагальненні
результатів дослідів із ізольованими органами, культурами тканин при ішемії
та гіпоксії різного ступеня вираженості, стало доцільним вивчити стан
лімітуючих ланок енергетичного обміну та компенсаторних метаболічних
шунтів та механізмів. . одночасне дослідження різних метаболічних процесів
та рівень білків теплового шоку (HSP

70

) та фактора, що індукується

гіпоксією (HIF-1a) дає інформацію про спрямованість та ступінь змін цих
процесів.
ІНТЕРМЕДІАТИ ТІОЛ-ДИСУЛЬФІДНОЇ СИСТЕМИ (біохімія, ІФА,
імуноблотинг) За останніми даними співвідношення тіолдісульфідної
системи в умовах серцево-судинної патології, захворювань ЦНС, злоякісних
новоутворень, захворювань гепато-біліарної системи, а також факторів, що
характеризуються патологічними факторами. Тіол-дисульфідна система
забезпечує

біодоступність

NO

.

Рекомендують

визначати

глутатіон

відновлений та окислений, відновлені та окислені тіоли активність
глутатіопероксидази та глутатіоредекутази та глутатіон- S -трансферази.
ДОСЛІДЖЕННЯ МАРКЕРІВ ОКИСЛЮВАЛЬНОГО СТРЕСУ І СТАНУ
АНТИОКСИДАНТНОЇ СИСТЕМИ
Реакції оксидативного стресу практично на всіх етапах (ініціальні, вільнорадикальні, перекисні) свого перебігу

утворюють ряд продуктів, які є

результатом взаємодії вільних радикалів між собою та біологічними
макромолекулами. За рівнем даних продуктів можна сказати

про

інтенсивність оксидативного стресу в різних відділах головного мозку,

нейронах, гліальних клітинах та субклітинних сруктурах, тобто вони можуть
бути

маркерами

нейродеструкції

та

ефективності

потенційних

нейропротекторів. Найбільш важливими маркерами є продукти окиснення
поліненасичених жирних кислот (ПНЖК). Це коротколанцюгові алкани та
алкени, а також алканалі 2,4-алкадієналі, алкатрієналі, гідроксиалкеналі, 4гідроксиалкеналі та їх перекису, малоновий діальдегід (МДА), нормальні
аліфатичні кетони. Як маркери оксидативного стресу можуть бути
ізопростани - продукти взаємодії арахідонової кислоти і вільних радикалів.
Маркерами оксидативного стресу є активні форми кисню, а також нітрати та
нітрити.

Останні

утворюються

в

результаті

метаболізму

нітрит-і

пероксинітритрадикалів, а також з нітрозильованих S -; N -; O –
макромолекул. Крім того, як маркери оксидативного стресу можна
використовувати продукти окислення нуклеїнових кислот, а саме 8-гідрокси2-дезоксигуанідину. Кожна група продуктів характеризує інтенсивність
оксидативного стресу та ступінь окисної модифікації ліпідів, амінокислот,
нуклеїнових кислот, окремих функціональних груп білків, що містять SH- та
NН-rpyпи, SCH3-групи метіоніну, аміногрупи лізину. Все це може викликати
не тільки модифікацію білків і ферментів, але і зміну їх активності,
руйнування біоантіокідантів (вітамінів, убіхінону, стероїдних гормонів і т.д.),
зміну фосфоліпідного складу біомембран, появу в гідрофобній частині
клітини продуктів окислення транспорту, зміну конформації ліпідів і білків, а
звідси - структурних та функціональних властивостей мембран. Однак точне
кількісне визначення продуктів оксидативного стресу є надзвичайно
складним процесом. Перш за все це пов'язано з тим, що в біологічних
системах одночасно з утворенням продуктів реакцій оксидативного стресу
йде їх розклад (окислення, відновлення, ізомеризація, полімеризація т.щ.), до
того ж значна частина цих продуктів є нестійкою і має короткий термін
існування. По-друге, кількість цих продуктів незначна, що потребує
високочутливих

фізико-хімічних

методів

ідентифікації.

По-третє,

перетворення продуктів реакцій оксидативного стресу може проходити в

процесі обробки біологічного

матеріалу, особливо при дослідженні

ішемізованої тканини, тобто посилення вільнорадикальних процесів може
відбуватися при контакті гомогенату або системи, що екстрагується, з киснем
повітря. Тому визначення продуктів реакцій оксидативного стресу, які
утворюються в ішемізованих тканинах, слід проводити в умовах, що
виключають контакт матеріалу з повітрям, запобігатимемуть подовженню
ланцюгових реакцій. Продукти реакцій оксидативного стресу умовно
можливо розподілити на такі групи.
Група продуктів
реакцій
оксидативного
стресу
I. Нестабільні
(радикальної
природи)
ІІ. Стабільні
(нерадикальної
природи):
1) первинні

Хімічні сполуки

Алкільні, алкоксильні,
пероксильні, нітрит-,
пероксинітрит радикалі

Спонтанна ХЛ, ХЛ
індукована Fe 2+ або
H 2 O 2 , ЕПР

Гідроперекиси, дієнові
кон'югати, ендоперекиси,
діалкілперекиси, епоксиди

Полярографія,
йодометрія, УФ, ІЧ,
ЯМР, ВЕРХ

Алканалі, алкеналі,
гідроксиалкеналі, малоновий
діальдегід, трієнкетони,
2) вторинні

Методи визначення*

8-ізопростани, 8-гідрокси-2дезоксигуанідин,
о-нітротирозин,

УФ, ВЕРХ, ВЕРХ/Ф,
ВЕРХ/УФ,
флюорометрія, ТШХ,
ГХ, ГХ/МС

о-хлортірозин,
тимідингліколь

3) кінцеві

Газоподібні продукти
(пентан, гептан та ін.),
основи Шиффа, нітрати та
нітрити

флюорометрія, ГРХ

Примітка:
ХЛ - хемілюмінесценція, ЕПР - електронний парамагнітний резонанс, УФспектрофотометрія, ІЧ-спектрофотометрія, ЯМР-ядерно-магнітний
резонанс, ВЕРХ - високоефективна рідинна хроматографія, ВЕРХ/Ф високоефективна рідинна хроматографія наступною детекцією в
ультрафіолеті,
ТСХ - тонкошарова хроматографія, ГХ - газова хроматографія, ГХ/МС газова хроматографія з наступною мас-спектрометрією, ГЖХ - газорідинна
хроматографія

Нестабільні продукти реакцій оксидативного стресу мають радикальну
природу, тому практично не придатні як маркери. Але, необхідно відзначити,
що вільні радикали мають на молекулярній або зовнішній атомної орбіталі
неспарений електрон, що наділяє молекулу або її частину парамагнітними
властивостями, що дозволяє реєструвати ці сполуки за допомогою магнітновимірювальних приладів. Проте прямий метод кількісного визначення
радикалів за допомогою ЕПР технічно складний і при його використанні
визначаються радикали як активних форм кисню,так й ліпідів, амінокислот,
білків, нуклеїнових кислот тощо. Раніше з метою оцінки інтенсивності
вільнорадикальних процесів використовували також метод ХЛ, оскільки
реакції взаємодії радикалів ліпопероксидів супроводжується світінням. Вимір
ХЛ - один із методів вивчення продуктів реакцій оксидативного стресу в
різних об'єктах. Однак, ХЛ та ЕПР не завжди можуть давати точну кількісну
оцінку

нестабільних

продуктів

реакцій

оксидативного

стресу.

До

нестабільних продуктів оксидативного стресу також належать NO. NO, як і
інші радикали, містить неспарений електрон, однак від інших радикалів, він
відрізняється відносною стабільністю. Враховуючи важливість вивчення
метаболізму NO та насамперед його ролі у розвитку різних патологічних
станів, актуальною проблемою є розробка надійних методів визначення NO у

біологічних рідинах. Найбільш адекватні прямі методи визначення NO.
Найбільш чутливими прямими методами визначення NO є електрохімічний
та хемілюмінесцентний. Перший заснований на використанні полімерного
металопорфіринового електрода, що каталізує окислення NO з подальшою
реєстрацією

зміни

електрохімічного

потенціалу.

Принцип

хемілюмінесцентного методу полягає в кількісному визначенні фотонів, що
генеруються реакції NO з озоном. До прямих методів відноситься також
метод електронного парамагнітного резонансу (ЕПР), основу якого становить
аналіз спектрів ЕПР нітрозильних залізовмісних комплексів. Акцепторами
(спинової пастки) для NO-радикалів у цьому методі виступають відновлені
форми гемоглобіну і похідні дитиокарбаминової кислоти. Загальним
недоліком прямих методів є неможливість частини NO внаслідок короткого
періоду напіврозпаду in vivo. У більшості випадків це пов'язано з великою
швидкістю реакції між NO і супероксидними радикалами в умовах in vivo і
менш швидким (з напіввиведення близько 10 с.) метаболізмом його з
утворенням кінцевих стійких продуктів: нітритів і нітратів.
Найбільшого поширення як біомаркери набули стабільні продукти реакцій
оксидативного

стресу,

які

утворюються

в

результаті

окислення

поліненасичених жирних кислот (ПНЖК), арахідонової та нуклеїнових
кислот, тирозину, аргініну. Пероксидація ПНЖК, як зазначалося раніше,
призводить до утворення перекисних сполук (гідроперекису, ендоперекисів,
діалкілперекиси,

епоксиди)

ліпідів

та

дієнові

кон'югати.

Останні

утворюються за рахунок перерозподілу електронної щільності в молекулах
лінолевої, ліноленової та арахідонової (але не олеїнової) кислот. Оскільки
дієнова кон'югація з'являється на стадії утворення вільних радикалів, то її
наявність у продуктах екстракції Фолчу або Кйтсу з головного мозку тварин
свідчить

про

утворення

вільних

радикалів,

вільнорадикальний механізм окислення ПНЖК.

а

отже,

підтверджує

Для визначення перекисних сполук (перекису, гідроперекису) ліпідів
використовують метод йодометричного титрування. Точку еквівалентності
при

титруванні

перекисів

ліпідів

встановлюють

амперометрично,

а

гідроперекисів - полярографічно.
Вторинні продукти реакцій оксидативного стресу утворюються при
деструкції

гідроперекисів

ПНЖК

з

утворенням

великої

кількості

карбонільних сполук (н-алкеналі, 2-алкеналі 2,4-алкадієналі, алкатрієналі,
гідроксиалкеналі,

гідроксипероксиалкеналі,

4-гідроксиалкеналі

кетони,

алкани та алкени), які завдяки своїй хімічній природі (стабільність) є
основними маркерами оксидативного стресу. Крім МДА основними
карбонільними сполуками, які утворюються в результаті перекисного
окислення w-6 ПНЖК, є гексанал та 4-гідрокси-2,3-транс-ноненаль; w-3
ПНЖК

утворюють

пропаналь

і

4-гідрокси-2,3-транс-гексанал.

Крім

перерахованих сполук, в результаті вільнорадикального - перекисного
окислення утворюються також 4-гідрокси-2,3-октеналь, 4-гідроксідекеналь,
4-гідроксиундекеналь, 4,5 дигідроксідекеналь, 4-гідрокси-2,5 ноненаль, 2гідроксигептеналь ,2- гідроксигексеналь, бутаналь, пентаналь, октеналь та
ноненаль, які були виявлені в незначній кількості. Деякі з цих продуктів
виявляють цитотоксичну та мутагенну дію, здатні вступати у взаємодію з
біомолекулами (білки, нуклеїнові кислоти і т.д.), змінювати структуру
рецепторів,

іонних

каналів,

ферментів,

пригнічувати

синтез

внутрішньоклітинних посередників і викликати деструкцію ДНК і РНК . На
відміну від вільних радикалів, карбонільні сполуки більш стабільні і можуть
перебувати як всередині клітини, так і за її межами.
Для визначення вторинних продуктів загалом використовують фізико-хімічні
методи, засновані на поглинанні енергії карбонільними сполуками або
продуктами їх взаємодії з аналітичними реагентами в ультрафіолетовій
частині спектра. Ступінь окислення ліпідів можна визначити також за
співвідношенням вмісту в них продуктів (окислених і неокислених), які

поглинають УФ-випромінювання на різній довжині хвилі - тобто по
відношенню 232/215 нм (індекс окислення), де 215 нм - максимум
поглинання ненасичених.
Серед стабільних продуктів реакцій оксидативного стресу як маркер може
бути МДА і ряд карбонильных сполук. МДА оцінюють за реакцієюз
тіобарбітуровою
максимумом

кислотою (ТБК) і визначають спектрофотометрично за

поглинання забарвленого азаметинового комплексу при

довжині хвилі 532 нм .
Цей метод досить простий у виконанні і тому знайшов широке застосування.
Однак він мало специфічний, бо ТБК реагує не лише з МДА, але й з іншими
альдегідами,

амінокислотами,

карбогідратами,

білірубіном.

Зазначені

недоліки ТБК-тесту призвели до появи численних модифікацій, що
передбачають наступну селективну екстракцію азаметинового комплексу нбутанолом, проведення реакції у присутності солей заліза (II), що призводить
до розпаду гідроперекисів тощо. В даний час розроблено принципово нові
методи

визначення

МДА

та

карбонільних

сполук

(формальдегід,

ацетальдегід, ацетон, насичені та ненасичені альдегіди), які полягають у
використанні специфічних реактивів, таких як пентафторфенілгідразин
(ПФФГ), метилгідразин (МГ) ) -бензогідразин (ФБГ), динітрофенілгідразин
(ДНФГ),

про-(2,3,4,5,6-пентафторбензил)-гідроксиламіну

гідрохлорид

(ПФБГ), трет-бутилдиметилхлорсилан (БДХС), N,O-ди-(триметилсиліл) трифторацетамід (ДТСТФА), 2-гідразинобензотіазол (ГБТ) та подальшим
кількісним визначенням продуктів реакції методами ТСХ, ГХ, ВЕРХ,
спектрофотометрії в УФ- та ІЧ-областях спектру, масспектроскопії т.щ
До стабільних продуктів реакцій, які можуть використовуватися як маркери
оксидативного

стресу,

останнім

часом

відносять

продукти

окисної

модифікації арахідонової кислоти – ізопростани. 8-ізопростану (8-епі-PGFa2)
можна точно кількісно визначити в добовій сечі експериментальних тварин
флюорометричні або спектрофотометрично в УФ-області спектру після

виділення їх шляхом ТСХ і методом ВЕРХ. Гідроперекиси арахідонової
кислоти, які утворюються під впливом ліпооксигенази, інактивуються
глутатіонпероксидазою

(ГПР)

або

лейкотрієн-А-синтетазою,

перетворюючись на лейкотрієни. Необхідно відзначити, що гідроперекиси
арахідонової

кислоти

в

цьому

випадку

утворюються

в

незначних

концентраціях і тому як маркери оксидативного стресу їх використання не
завжди можливе.
Властивості

маркерів

оксидативного

оксилальної

модифікації

нуклеїнових

стресу

мають

кислот.

Так,

також

продукти

шкідлива

дія

гідроксилрадикала і синглетного кисню на нуклеїнові кислоти призводить до
утворення таких продуктів як 5-гідроксиметилурацил, 8-гідрооксіаденін,
тимідин гліколь і 8-гідроксигуанін. 8-Гідроксигуанін хімічно стабільний, що
дозволяє використовувати його як маркер оксидативного ушкодження
геному. Останніми дослідженнями виявлено, що рівень 8-гідроксигуаніну
значно підвищується в сечі при ряді нейродегенеративних захворювань після
перенесеного ГПМК до того ж в сечі він визначається набагато раніше, ніж ці
захворювання діагностуються клінічно. Дані продукти визначаються у сечі
флюорометричні в УФ-області спектру або методом ВЕРХ. Іншим, не менш
значним біомаркером ушкодження геному, є тимідин гліколь, проте як
маркер оксидативного стресу він не знайшов широкого використання через
більш складні методи виділення та визначення. При активації реакцій
оксидативного стресу в тканинах організму внаслідок послідовного розпаду
гідроперекисів ліпідів та розщеплення алкоксильних радикалів утворюються
нижчі вуглеводні. Вони виділяються з повітрям, що видихається, і вміст цих
газів у ньому є специфічним і високочутливим критерієм інтенсивності
процесів оксидативного стресу. Кількісний аналіз вуглеводнів у повітрі,
видихали, проводили методом ГХ. Основним кінцевим продуктом окисної
модифікації ПНЖК є пентан - 90%, а решта 10% припадають на гептан та
гексан. У зв'язку з тим, що методи визначення нижчих вуглеводів
неінвазивні, ці маркери рекомендується визначати в динаміці у великих

тварин при проведенні хронічного експерименту, а також з метою
збереження життя тварині.
Шифові основи як продукти взаємодії карбонільних сполук з аміногрупами
білків, амінокислот і нуклеїнових кислот екстрагують сумішю Фолча
(хлороформ-метанол) з подальшим спектрофлюориметричним визначенням
їх вмісту в хлороформному екстракті при довжині хвилі збудження в 340 н.
Маркери кісткової тканини
Трансформуючий фактор зростання b ( TGFb )
Більшість TGFb та рецепторів до них містяться у кістковій тканині. TGFb
регулює процеси резорбції та формування кісткової тканини. TGFb пригнічує
зрілі остеокласти та проліферацію мононуклеарних остеокластів, стимулює
проліферацію та диференціацію преостеобластів. Синтез TGFb регулюється
статевими гормонами та паратгормоном. Дефіцит TGFb призводить до
погіршення репаративної регенерації кісткової тканини. Обговорюється
питання

про

створення

рекомбінантних

препаратів

TGFb

або

метаболітотропної стимуляції TGFb . Є дані про NO -залежне регулювання
TGFb після переломів.
Тромбоцитарний фактор росту ( PDGF )
PDGF - димерний поліпептид, що продукується тромбоцитами, макрофагами,
пухлинними клітинами. Стимулює ранню проліферацію мезенхімальних
клітин після переломів. Стимулює проліферацію остеобластів. Стимулює
ангіогенез та хемотаксис моноцитів та нейтрофілів. Дефіцит погіршує
репарацію. Експресія залежить від HSP 90 та iNOS .
Кісткові морфогенетичні білки ( BMP )
BMP -цитокіни сімейства трансформуючого фактора росту ( TGF ). Виявлені
у кістковій тканині. Здатні посилювати проліферацію та диференціювання
остеобластів, остеокластів, хондробластів та хондроцитів. Блокують міогенез

та адипогенез. Впливають на формування хряща, апоптоз, мінералізацію.
BMP -2,-3,-4 і -7 сприяють зростанню остеобластів та похідних кісткових
клітин. Розподілені по колагенових волокнах кісткової тканини, у клітинах
остеогенного шару окістя, тканинах зуба.
BMP - 4 регулює проліферацію та диференціювання гемопоетичних клітин,
еритропоетину та HIF - 1. Регулює остеобласт-специфічну експресію
остеокальцину. BMP -4 транзиторно експресується в процесі регенерації
перелому. Регулює мінералізацію кістки.
BMP- 6 Специфічний індуктор остеогенезу. Важливий маркер порушення
метаболізму кісткової тканини.
BMP -7 (остеогенний білок-1) Індукує ектопічне утворення кісткової
тканини. В онтогенезі відіграє роль формуванні м'язів, нервів, судин.
Регулює проліферацію клітин хрящів, перихондрію.
В останні роки накопичуються дані про важливу роль глікопротеїну склеростину. Склеростин синтезується остеоцитами, є блокатором WNTсигналового шляху, що призводить до супресії утворення кістки, внаслідок
зниження диференціювання та проліферації остеобластів та апоптозу
остеоцитів. Склеростин накопичується у міру прогресування ХХН. На
сьогоднішній день склеростин є встановленим регулятором мінералізації
кістки. s-Klotho пригнічує експресію склеротину.
Білки KLOTHO – антиейджинговий білок. Підсилює експресію HSP
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фактора росту фібробластів ( FGF). Регулює кальцифікацію. Впливає на
обмін кальцію та фосфору в кістковій тканині при хворобі нирок . Klotho був
ідентифікований як «супресор старіння». Встановлено наявність 2 форм
протеїну Klotho: мембранна та секретована, кожна з яких має різні функції.
Мембранна форма Klotho діє як облігатний корецептор для FGF-23,
індукуючи екскрецію фосфатів з сечею. Секретовану форму білка Klotho (sKlotho) виявляють у сироватці та цереброспінальній рідині людини.

Припускають, що вона продукується за допомогою або протеїлітичного
відщеплення

екстрацелюлярного

домену

трансмембранної

форми

за

допомогою закріплених у мембрані металопротеїназ ADAM 10 та АDAM 17
або альтернативного сплайсингу mRNA. На відміну від мембранної форми,
секретована форма (s-Klotho) має системні ефекти: забезпечує регуляцію
ендотеліальної продукції NO, підтримання цілісності та проникності
ендотелію, гомеостазу кальцію в нирках і кістковій тканині, пригнічення
внутрішньоклітинних сигналів інсуліну та інсуліноподібного фактору росту
1- механізмів еволюційно пов'язаних із тривалістю життя. Низький
сироватковий рівень Klotho асоційований зі збільшенням смертності від усіх
причин.
Маркери дослідження функції нирок
Цистатин Маркер підвищений при тубулярній дисфункції, предиктор
поганого результату в гетерогенній групі пацієнтів без початкової олігурії. В
даний час цистатин С рекомендують для скринінгу ХХН (особливо в
початкових стадіях, коли сКр малочутливий) та оцінки ШКФ у пацієнтів зі
зниженою м'язовою масою, у дітей та осіб похилого віку. Він виділяється
переважно нирками, тому його концентрація у плазмі відображує ниркову
функцію. Слід зазначити, що концентрація Цистатину С знижена при
нормальній вагітності у жінок порівняно з невагітними. У пацієнтів із
гепаторенальним синдромом рівень Цистатину С сильно підвищений у
порівнянні зі здоровими особами. Було виявлено, що підвищений рівень
Цистатину є прогностичним маркером ризику ССЗ і смертності незалежно
від ступеня порушення ниркової функції.
Інтерлейкін 18 (IL-18) Кандидат у маркери ГУН – IL-18: цитокін,
структурно подібний до IL-1, що має сильний ефект на активацію T-клітин.
Бере участь в імунній відповіді T-хелперних клітин типу 1 (Th1), в першу
чергу, завдяки своїй здатності індукувати продукцію IFNγ. Крім того, IL-18
конституційно експресується у різних клітинах, включаючи макрофаги,

кератиноцити та остеобласти. IL-18 є модулятором пухлинних, інфекційних,
аутоімунних та запальних процесів. Підвищені рівні IL-18 у сироватці
визначаються у пацієнтів з онкогематологічними захворюваннями при
гострому кризі відторгнення трансплантату після трансплантації кісткового
мозку, при сепсисі, запальних захворюваннях печінки, аутоімунних
захворюваннях (ВКВ та РА), при інфекції HIV-1 та інших інфекцій.
захворюваннях ЦНС, хвороби Крона, ускладненої вагітності під час пологів.
IL-18 у сечі (уIL-18) секретується епітелієм проксимальних канальців і
підвищується при ГУН у дорослих пацієнтів. Підвищений рівень уIL-18
передбачав розвиток ГУН за 24 години до зростання сКр. Також високий
рівень IL-18 зі зразка сечі, зібраної в день трансплантації, як і уЛ2,
передбачав

затримку

початку

функціонування

трансплантату

нирки,

визначену як необхідність діалізу. Необхідно пам'ятати про наступні
обмеження використання IL-18 як маркера: на його рівень у сечі впливають
ендотоксемія, імунне пошкодження та токсична дія ряду препаратів.
Молекула пошкодження нирок 1 (KIM-1) KIM-1 - це трансмембранний
глікопротеїн з ектодоменом, що містить Ig-подібний та муциновий домен.
Дослідження функції нирок 4598 пацієнтів показало, що KIM-1 не
визначається в тканині здорової нирки, але синтезується в дуже високій
концентрації епітеліальними клітинами проксимальних канальців після
ішемічного або токсичного пошкодження у відповідь на нефротоксини, такі
як цисплатина, кадмій, , фолієва кислота або ТFEC – основний метаболіт
тетрафлуороетилену, йодовмісні рентгеноконтрастні речовини, ванкоміцин,
охратоксин А, циклоспорин. В результаті шеддингу KIM надходить у сечу.
Експресія KIM-1 у пацієнтів із тубулярним ушкодженням пов'язана з
порушенням диференціювання проксимального тубулярного епітелію. KIM-1
виявляє пошкодження канальців, викликане протеїнурією, у пацієнтів з ХХН
з протеїнурією та дозволяє оцінити успішність терапії. Маркер дозволяє
відрізнити ішемічне пошкодження від ПА та ХХН. KIM-1 використовується
як чутливий маркер ранніх стадій тубулярного пошкодження. KIM-1 –

перспективний

новий

маркер

для

раннього

органоспецифічного

та

неінвазивного визначення пошкодження трансплантованої нирки.
Хромогранін А - маркер пептидоутворюючих нейроендокринних пухлин,
він вивільняється в мозковому шарі надниркових залоз та симпатичних
нейральних

гранулах

разом

з

катехоламінами.

Кластерин (аполіпопротеїн J; SP-40,40; TRPM-2; SGP-2; pADHC-9; CLJ;
T64; GP III; XIP8) – висококонсервативний секретований глікопротеїн з м.м.
75-80 кДа; гетеродимер, пов'язаний дисульфідними зв'язками. Білок
конституційно секретується багатьма тканинами, включаючи епітеліальні та
нервові клітини. Білок здатний зв'язуватися і формувати комплекси з
імуноглобулінами,

ліпідами,

гепарином,

бактеріями,

компонентами

комплементу, параоксоназою, бета-амілоїдом, лептином та ін. залучений до
процесів ремоделювання мембран, бере участь у транспорті ліпідів та
гормонів,

виконує

металопротеїнази,

функції
є

одним

скавенджер-рецептора,
із

факторів,

інгібує

гомологічних

матриксні
рестрикцій.

Передбачається, що кластерин діє як позаклітинний шаперон, що стабілізує
складчасту структуру білків. Його синтез підвищується при багатьох
порушеннях, пов'язаних зі стресом, особливо при злоякісних процесах, таких
як рак передміхурової залози та яєчників, анапластична великоклітинна
лімфома, а також при дегенеративних захворюваннях нирок, тубулярної
недостатності, регенерації органів, інфекційних захворюваннях, пігментному
ретиніті . При хворобі Альцгеймера кластерин залучений до продукції
амілоїду, пов'язуючи патологічні пріони, білки теплового шоку та знижуючи
деградацію багатьох компонентів екстрацелюлярного матриксу. Нещодавні
дослідження

показали,

що

рівень

кластерину

в

сироватці

значно

підвищується у пацієнтів при ЦД 2 типу і у хворих з коронарною хворобою,
що

розвивається,

або

інфарктом

міокарда.

Ці

дані

підтверджують

припущення, що підвищений рівень кластерину в сироватці є показником
ушкодження судин. У пацієнтів, які страждають на системний червоний
вовчак (ВКВ), зниження рівня кластерину обратно пропорційно корелює з

активністю захворювання. Падіння рівня кластерину при ВКВ може
відбуватися

за

спостереження,

рахунок
отримане

зниження
на

захисних

тваринних

функцій.

моделях,

Інше

цікаве

підтверджує,

що

концентрація кластерину в сечі може бути корисним клінічним маркером
тяжкості пошкодження ниркових канальців. Білок бере участь у патогенезі
гломерулонефриту та полікістозу нирок. Більш того, вимірювання рівня
кластерину в сечі може допомогти у диференціальній діагностиці тубулярної
та клубочкової форм протеїнурії. Отримані на моделі нокаутних мишей дані
підтримують гіпотезу, що кластерин виконує захисну функцію при
хронічному гломерулонефриті, модифікує метаболізм та розподіл імунних
комплексів. В даний час з'явилися додаткові можливості досліджувати
метаболізм кластерину.
Проренін (ПР) – глікозильована аспарагінова протеаза, є попередником
реніну, що складається з 2 гомологічних субодиниць. Ренін активує ренінангіотензинову

систему

(РАС),

розщеплюючи

ангіотензиноген,

що

виробляється печінкою, до ангіотензину I, який потім конвертується в
ангіотензин II ангіотензинперетворюючим ферментом, що походить з
капілярів легень. Пр може надавати дію, аналогічну дії реніну, за рахунок
непротеолітичної активації через зв'язування зі специфічними рецепторами
(ПР-Р). Це призводить до активації факторів фіброгенезу нирки. Рівень
циркулюючого Пр (але не реніну) збільшується в осіб із ЦД і є фактором
ризику розвитку діабетичної нефропатії. У нирках ПР-Р розташовані у
гломерулярному мезангії та подоцитах, які виконують важливу функцію
підтримки гломерулярного фільтраційного бар'єру. ПР-Р викликають інтерес
як терапевтичну мішеню: в осіб із ЦД та гіпертензією з підвищеним рівнем
ПР у плазмі крові блокатори ПР-Р, що конкурентно зв'язують рецептор,
покращують такі показники, як протеїнурія та гломерулосклероз у порівнянні
з традиційними інгібіторами РАС

Нефрін – трансмембранний білок подоцитів. Його екстрацелюлярні домени
контактують один з одним, утворюючи єдиний шар. Білок необхідний для
формування структури фенестрованої мембрани – основного компонента
ниркового фільтра (білок, що утворює пори ). Нефрін формує комплекси з
іншими протеїнами: подоцином і молекулою CD2AP. При цілісності пір
через бар'єр не можуть пройти великі білкові молекули, наприклад
сироватковий альбумін. Мутації гена, відповідального за синтез нефрину,
призводять до розвитку подцитопатії, якій відводиться ключова роль у генезі
протеїнурії. Мутація проявляється уродженим нефротичним синдромом
фінського

типу

(ВНСФТ).

Це

аутосомно-рецесивне

захворювання.

Поширеність серед фінської популяції 1:8200 новонароджених. В основі
лежить мутація гена NPHS1 [OMIM 2563000] 19q13, відповідального за
синтез нефрину. Крім того, мутації гена нефрину зустрічаються в 50-75%
випадків ізольованого нефротичного синдрому нефінського типу. При
нефротичному синдромі різною мірою ушкоджується клубочковий фільтр,
порушується його зарядно-селективний стан. Залежно від ступеня та
характеру

ушкодження

змінюється

здатність

клубочкового

бар'єру

пропускати у сечу білкові молекули різної молекулярної маси. Електронна
мікроскопія та комп'ютерна томографія виявляють згладженість подоцитів,
звуження щілин та відсутність фенестрованості мембрани. Дефіцит нефрину
проявляється протеїнурією. Типові - гіпоальбумінемія, гіперліпідемія, здуття
живота, набряки. Хвороба є летальною. Нині радикально допомогти таким
хворим може лише трансплантація нирки. У частини хворих після
трансплантації настає рецидив нефротичного синдрому. Принаймні у
половини цих хворих виявляють циркулюючі антинефринові антитіла, яким і
приписують роль розвитку рецидиву. Індукована гіперглікемією активація
РАС та підвищення рівня ангіотензину II сприяють кількісним та
функціональним порушенням подоцитів та зниженню експресії виробленого
ними нефрину. Фільтрація білка, що посилюється в результаті цих
пошкоджень, у свою чергу, може призводити до надлишкової секреції

епітелієм проксимальних канальців специфічного ниркового фактора фіброзу
MCP-1, експресія якого індукується гіперглікемією. МСР-1 викликає
посилення процесів запалення та фіброзу у ниркових канальцях та
інтерстиції. Посилена екскреція нефрину з сечею дозволяє судити про
подцитопатію у хворих на ЦД та коригувати функцію нефрину та пов'язану з
нею ниркову фільтрацію інгібіторами РАС.

