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Вступ

Нефротоксична дія прита-
манна значній частині лікарсь-
ких засобів. За даними літера-
тури, близько 20–30 % зареєс-
трованих випадків гострої нир-
кової недостатності та майже
третини випадків хронічної нир-
кової недостатності є наслід-
ком дії хімічних факторів, у тому
числі медикаментозного похо-
дження [1; 2]. Зокрема, нефро-
токсичність є головною пере-
шкодою, яка обмежує широке
застосування високодозної хіміо-
терапії цисплатином в онколо-
гічній практиці. Основним шля-
хом розв’язання цієї проблеми
сьогодні є раціональне вико-
ристання потенційних нефро-
токсикантів, а також пошук за-
собів для зменшення або усу-
нення нефротоксичності.

Метою нашої роботи було
оцінити нефропротективну ак-
тивність антиоксидантів гені-
стеїну, триметазидину та диме-
тилтіосечовини, хелатора іонів
заліза — десферіоксаміну, ін-
гібіторів глутатіон-S-трансфе-
рази — етакринової кислоти, бе-
та-ліази цистеїнових кон’югатів
— амінооксиоцтової кислоти і
флавінвмісної монооксигенази
— метимазолу й альфа-кетоглу-
тарової кислоти (субстрату пере-
амінування) — на нефроток-
сичність цисплатину для щурів.

Матеріали та методи
дослідження

Досліди проведені на 95
самцях білих щурів. Цисплатин
(7 мг/кг) вводили один раз інт-

раперитонеально (і/п). На 3-тю
добу досліду у сироватці крові
визначали вміст сечовини, креа-
тиніну та молекул середньої
маси (МСМ), а в сечі — актив-
ність гамма-глутамілтрансфе-
рази (ГГТФ) і вміст білка уніфі-
кованими методами [3]. Рівень
негемового заліза у сироватці
крові та нирках визначали бе-
та-фенатроліновим методом
[3].

Етакринову кислоту вводили
перорально дозою 50 мг/кг за
1 та 2 доби до введення цис-
платину. Метимазол вводили
щурам і/п двічі (перший раз до-
зою 40 мг/кг за 0,5 год перед
введенням цисплатину, вдруге
— дозою 20 мг/кг через 12 год
після введення цисплатину).
Аміноксиоцтову (оксамову) кис-
лоту вводили у сумарній дозі
30 мг/кг під шкіру на 2 прийоми
(по 15 мг/кг) за 1 год перед і
через 5 год після введення цис-
платину дозою 7 мг/кг. Альфа-
кетоглутарат натрію вводили
дозою 200 мг/кг інтраперитоне-
ально за 0,5 год перед і 3 год
після введення цисплатину.
Геністеїн, ізофлавоноїд сої (на-
даний чл.-кор. ААН України,
проф. А. П. Левицьким) вводи-
ли перорально дозою 0,5 мг/кг
протягом 5 днів перед введен-
ням цисплатину та 2 дні після
введення препарату. Тримета-
зидин вводили перорально до-
зою 10 мг/кг у вигляді водної
суспензії протягом 5 днів перед
введенням цисплатину та ще
2 дні після введення. Диметил-
тіосечовину щури отримували
внутрішньоочеревинно тричі —

перший раз дозою 500 мг/кг за
1 год перед введенням циспла-
тину, а потім дозою 125 мг/кг
через 12 та 24 год після введен-
ня цисплатину. Десферіоксамін
(десферал) вводили внутріш-
ньоочеревинно дозою 100 мг/кг
за 1 год перед введенням цис-
платину.

Результати дослідження
та їх обговорення

Дані таблиці свідчать, що
цисплатин спричинював значні
порушення функціонального
стану нирок, що проявлялося
підвищенням рівнів сечовини,
креатиніну та МСМ у сироватці
крові у 5; 3 та 2 рази відповід-
но. Водночас вірогідно зроста-
ла екскреція з сечею маркерів
ушкодження тубулярного апа-
рату нирок — ГГТФ і білка —
відповідно у 5 та 4 рази. Вве-
дення етакринової кислоти по-
мірно зменшувало токсичну дію
цисплатину: вміст сечовини,
креатиніну та МСМ підвищу-
вався лише в 4; 3 та 2 рази,
відповідно, а екскреція ГГТФ і
білка — у 4 та 3 рази. Дещо
більшою була захисна дія мети-
мазолу. На фоні його введен-
ня рівні сечовини, креатиніну та
МСМ перевищували такі в кон-
тролі у 4; 2 та 1,9 разу, а екс-
креція ГГТФ і білка — втричі.
Найпомітнішу проективну дію
виявила амінооксиоцтова кис-
лота — після введення її щу-
рам цисплатин підвищував вміст
сечовини, креатиніну та МСМ
лише у 2; 1,6 та 1,7 разу відпо-
відно, а екскреція із сечею ГГТФ
і білка зростала в 1,7 та 1,8 ра-
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зу. Застосування альфа-кето-
глутарату натрію, навпаки, по-
силювало нефротоксичну дію
цисплатину: вміст сечовини,
креатиніну та МСМ збільшував-
ся в 6; 4 та 4,2 разу, а екскре-
ція ГГТФ і білка — у 6 і 5 разів
відповідно.

Застосовані нами антиокси-
данти також виявляли помітну
захисну дію за умов цисплати-
нового ушкодження нирок. Най-
менш ефективним виявився ге-
ністеїн, дещо більша захисна
дія була притаманна тримета-
зидину — рівні сечовини, креа-
тиніну та МСМ перевищували
такі в контролі відповідно на
187; 132 та 129 %, а екскреція
ГГТФ і білка — на 118 і 110 %.
Найбільше протидіяли токсич-
ним ефектам цисплатину диме-
тилтіосечовина та десферіок-
самін. У тварин, що отримува-
ли диметилтіосечовину, вміст
сечовини, креатиніну та МСМ
після введення цисплатину пе-
ревищував такий у контролі ли-
ше на 181; 84,5 та 78,6 %, а екс-
креція ГГТФ і білка — на 58,3
та 60,5 %. У щурів, яким вво-
дили десферіоксамін, вміст се-
човини, креатиніну та МСМ був
вищим від контролю на 172;
86,4 та 85,7 %, а екскреція ГГТФ
і білка — на 61,0 та 57,5 % від-
повідно.

Протективна дія модулято-
рів метаболізуючих ферментів

пояснюється особливостями
біотрансформації цисплатину,
який неферментативно і за
участі глутатіон-S-трансфераз
активно кон’югується з глутатіо-
ном [4]. Однак подальший ме-
таболізм глутатіонових кон’ю-
гатів супроводжується появою
нефротоксичних метаболітів
(ще не ідентифікованих) і роз-
витком тубулярних уражень [5].
Можна припустити, що в реак-
ціях метаболічної активації глу-
татіонових кон’югатів у нирках
беруть участь ферменти мета-
болізму меркаптурових кислот
і, зокрема, флавінвмісна моон-
оксигеназа та бета-ліаза цис-
теїнових кон’югатів, а можливо,
і ферменти переамінування. Ця
гіпотеза підтверджується тим,
що введення щурам етакрино-
вої кислоти чи метимазолу, а
особливо амінооксиоцтової кис-
лоти, приводить до зменшення
нефротоксичності цисплатину.
З другого боку, застосування
альфа-кетоглутарової кислоти
(активатор амінотрансфераз і
бета-ліази) спричинює підви-
щення токсичності цисплатину,
адже глутамінтрансаміназа К й
аспартамінотрансфераза, як і
бета-ліаза, здатні розщеплюва-
ти цистеїнові кон’югати ксено-
біотиків до токсичних інтерме-
діатів [4; 6].

Здатність триметазидину, ге-
ністеїну, диметилтіосечовини та

десферіоксаміну послаблюва-
ти нефротоксичну дію підтвер-
джує думку про провідну роль
оксидативного стресу в патоге-
незі ушкоджень нирок циспла-
тином. Дія триметазидину, оче-
видно, реалізується за рахунок
наявності у нього антиоксидант-
них властивостей і здатності
посилювати синтез АТФ [7], ізо-
флавоноїд геністеїн має значну
антиоксидантну дію [8], а диме-
тилтіосечовина є перехоплю-
вачем гідроксильних радикалів
[9].

Висока протективна актив-
ність десферіоксаміну свідчить
про те, що вивільнення каталі-
тично активних іонів заліза є
важливою ланкою патогенезу
індукованого цисплатином ок-
сидативного стресу в нирках.
Відомо, що саме вільне, ката-
літично активне залізо, а не за-
лізо у складі гему чи білкових
комплексів, є джерелом актив-
них форм кисню та головним
каталізатором пероксидації лі-
підів [9].

Нами отримані докази, що
нефротоксична дія цисплатину
реалізується на фоні значного
зростання концентрації негемово-
го заліза, а захисна дія десфе-
ріоксаміну реалізується через
зв’язування іонів заліза. Зокре-
ма, у сироватці крові рівень не-
гемового заліза зростав у 2,4 ра-
зу (до (64,20±2,66) мкмоль/л при

Таблиця
Вплив модуляторів ксенобіотик-метаболізуючих ферментів,
антиоксидантів і десферіоксаміну на нефротоксичну дію

цисплатину, M±m, n=9–10

    Сироватка крові                        Сеча

               Група тварин Сечовина, Креатинін, МСМ, ГГТФ/креа- Білок, мг
ммоль/л мкмоль/л од. опт. щіл. тинін за добу

Контроль 4,67±0,35 110,0±7,3 0,14±0,01 2,54±0,22 5,37±0,35
Цисплатин 27,50±1,68* 358,0±20,5* 0,44±0,03* 13,10±0,88* 23,30±1,65*
Цисплатин +:

етакринова кислота 21,70±1,53* 282,0±16,6* 0,34±0,02* 8,58±0,65* 17,30±1,42*
метимазол 17,00±1,11* 223,0±17,2* 0,27±0,02* 5,87±0,41* 12,80±1,06*
амінооксіоцтова кислота 13,40±1,00* 193,0±13,4* 0,23±0,02* 4,63±0,34* 9,40±0,81*
альфа-кетоглутарат натрію 32,60±1,57* 418,0±14,4* 0,52±0,02* 15,80±0,74* 27,90±1,33*
триметазидин 13,40±1,00* 255,0±18,7* 0,32±0,02* 5,54±0,58* 11,30±1,07*
геністеїн 22,30±1,51* 319,0±19,5* 0,39±0,02* 7,28±0,50* 14,90±1,05*
диметилтіосечовина 13,10±0,96* 203,0±12,6* 0,25±0,02* 4,02±0,32* 8,62±0,56*
десферіоксамін 12,70±1,12* 205,0±11,8* 0,26±0,02* 4,09±0,37* 8,47±0,67*

Примітка. * — вірогідні відмінності щодо контролю.
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(26,90±1,80) мкмоль/л у контро-
лі), а в нирках — у 2,2 разу (до
(1,76±0,10) мкмоль/л при (0,79±
±0,05) мкмоль/г у контролі). У
тварин, що отримували десфе-
ріоксамін, рівень негемового
заліза наближався до конт-
рольних значень і становив, зо-
крема у сироватці крові, (38,10±
±2,38) мкмоль/л, а в нирках —
(1,02±0,05) мкмоль/г.

Таким чином, отримані чіткі
докази, що у патогенезі циспла-
тинової нефропатії провідну
роль відіграє утворення в нир-
ках токсичних метаболітів та
ініціювання оксидативного стре-
су. Цілеспрямований вплив на
ці процеси може бути перспек-
тивним шляхом подолання не-
сприятливої дії цисплатину на
нирки і в клінічних умовах. Най-
більшу протективну дію мають
амінооксиоцтова кислота, ди-

метилтіосечовина та десферіо-
ксамін.
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Велика кількість хімічних продуктів, які широ-
ко застосовуються в різних сферах діяльності
людини, здатна викликати метгемоглобінемію.
До них належать важкі метали, поліхлоровані
діоксинами та дибензофуранами, нітрати і нітри-
ти [1]. Значна кількість цих хімікатів може досяг-
ти водоносних горизонтів, змінити якість води і
стати причиною погіршення стану здоров’я лю-
дей і розвитку отруєнь. Це можливо внаслідок
різних причин — екстремальних (катастрофи,
ліквідація речовин військового призначення, по-
жежа, аварія хімічна або при транспортуванні),
залежних від діяльності людини (порушення
правил зберігання, технології використання чи
вимог техніки безпеки), природних (зливи) тощо
[2; 3]. При цьому розвиваються токсичні метге-
моглобінемії (ТМ), основним проявом яких є над-
мірне нагромадження в еритроцитах крові мет-
гемоглобіну (МtНb) під впливом зазначених мет-
гемоглобіноутворювачів [3].

УДК 615.21:616:831-005.4

Е. В. Супрун

ОСОБЛИВОСТІ КАРДІОПРОТЕКТОРНОЇ
АКТИВНОСТІ АНТАГОНІСТА РЕЦЕПТОРІВ

ІНТЕРЛЕЙКІНУ-1 НА МОДЕЛІ ГЕМІЧНОЇ ГІПОКСІЇ
Національний фармацевтичний університет, Харків

Так, описані екозалежні ТМ при використанні
питної води в результаті надходження нітратів і
нітритів через дефект водогінних систем бой-
лерів [4]. Деякі автори відзначають зв’язок мож-
ливих отруєнь з інтенсивною хімізацією народ-
ного господарства та недостатньою ефектив-
ністю методів очищення питної води, що зумов-
лює зростаючий ризик забруднення нітратами
та нітритами овочів, інших продуктів харчуван-
ня, питної води [3; 5]. При цьому кулінарна об-
робка продуктів майже не впливає на рівень ніт-
ратів і нітритів у них.

Групою ризику щодо розвитку нітратно-нітрит-
них ТМ є діти. Так, нітрати можуть негативно
впливати на перебіг вагітності, стан плода і но-
вонародженої дитини. Вивчається роль у роз-
витку таких інтоксикацій екскреції нітратів із ма-
теринським молоком та їх трансплацентарного
переносу. У новонароджених і дітей перших трьох
місяців життя в еритроцитах міститься феталь-




