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Iсторiя вiдкриття простагландинiв бере свiй початок з середини ХХ сторiччя.
Так, у 1949 роцi в роботах С. Бергстрома
вперше з’явилася iнформацiя про природнi
речовини — простагландини (ПГ). Вчений
висловився, що «простагландин це бiльше,
нiж одна хiмiчна сполука», а у 1957 роцi
С. Бергстром видiлив першi два кристалiчнi
простагландини. Простагландини являють
собою окрему групу бiогенних фiзiологiчно
активних речовин, котрi вiдрiзняються за
хiмiчною будовою i фiзiологiчною (фармакологiчною) активнiстю [1].
Натепер iдентифiковано 14 природних
ПГ, 13 з яких у рiзних, але достатнiх для
забезпечення фiзiологiчних процесiв, концентрацiях, знайденi в усiх тканинах ссавцiв i людини. Є вiдомостi про наявнiсть
ПГ i в органiзмах деяких нижчих тварин
i рослинних об’єктiв: в берегових японських
коралах, водоростях i каланхое Блоссфельда [2].
За хiмiчною будовою ПГ є ненасиченими полiоксiкислотами — похiдними гiпотетичної простанової кислоти, що складається з 20-членного вуглеводного ланцю-

га, частина якого включена в циклопентанове ядро. С7 -карбоксиалкiльний ланцюг
ПГ зветься α-ланцюгом, а С8 -алкiльний —
ω-ланцюгом [3]. Iснують ПГ з фiзiологiчними ефектами (ПГ D2 , I2 , E2 , F2α ), котрi
стимулюють запалення, розширення судин,
пiдвищення їх проникностi, хемотаксис.
Простагландини утворюються в результатi метаболiзму арахiдонової кислоти циклооксигеназним шляхом. Пiд впливом циклооксигенази спочатку утворюється простагландин G2 та простагландин Н2 . Цi
сполуки нестабiльнi i далi перетворюються
в бiльш стабiльнi ПГ. Класифiкацiя ПГ по
групах (А—J) вiдбувається згiдно особливостей положення замiсника в циклопентановому кiльцi сполуки. В залежностi вiд
числа подвiйних зв’язкiв у бокових ланцюгах кожна група пiдроздiляється на серiї та
нумерується числовим iндексом, наприклад,
ПГА1 , ПГЕ2 , ПГI3 i т. д. Iндексацiя буквами
α и β положення замiсника в асиметричному
центрi прийнята тiльки в кiльцi молекули
(α — пiд, β — над площиною кiльця), наприклад — ПГF2α , ПГF2β [4]. Найважливiшi фiзiо-бiохiмiчнi властивостi мають ПГА
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и ПГЕ. Простагландини займають особливе
мiсце серед численних молекулярних бiорегуляторiв, здiйснюючих координацiю рiзноманiтних бiологiчних функцiй живих органiзмiв [5]. Також означенi види ПГ виказують широкий спектр фiзiологiчних ефектiв
i належать до найбiльш активних бiогенних
речовин, що виконують в органiзмi ссавцiв
та людей три основнi функцiї [6]: пiдтримуюча (пiдтримання нормального рiвня фiзiологiчних та бiохiмiчних процесiв, що вiдбуваються в органiзмi); молекулярна (змiна
активностi iнших механiзмiв регуляцiї); медiаторна (опосередкований вплив на клiтини iнших бiологiчно активних речовин).
Найбiльш вивченими є простагландин I2
(простациклiн), простагландин F2α , простагландин Е2 , простагландин D2 , тромбаксан
А2 . Натепер вже вiдомi деякi ефекти простагландинiв (див. табл.), та вони активно продовжують вивчатися. Так, наприклад, простагландин D2 утворюється, в основному,
в тучних клiтинах, поява його в сироватцi
кровi є свiдоцтвом дегрануляцiї та розвитку
ранньої фази алергiчної реакцiї. Утворення простагландину D2 блокують нестероїднi
протизапальнi препарати [7].
Основними властивостями та функцiями ПГ є противiруснi ефекти. Про здатнiсть ПГА iнгiбувати реплiкацiю вiрусiв i перешкоджати розвитку персистентних iнфекцiй вперше повiдомив в 1980 р.

M. G. Santoro [8]. Описано антивiрусну
активнiсть природного ПГА як in vitro,
так i in vivo в концентрацiях, нетоксичних для клiтин хазяїна (10–5 моль/л) [9].
Ефективний захист клiтин спостерiгався
як у випадку ДНК-, так i РНК-вiрусiв,
включаючи герпесвiруси, парамiксовiруси,
ортомiксовiруси, рабдовiруси, ретровiруси [9]. Механiзм антивiрусної активностi
ПГА детально вивчався на двох моделях
(–) РНК вiрусiв: рабдовiруса (VSV) або парамiксовiруса Сендай (SV). В обох випадках
показано, що циклопентеноновi ПГ дiють
бiльш нiж на один процес в ходi вiрусного
циклу [10].
Останнiм часом активно вивчається
протипухлинна активнiсть ПГ. За силою антипролiферативної активностi ПГ
можна розташувати в такiй послiдовностi: ПГЕ2 > Е1 > А1 > А2 > В1 > В2 > F1α ≈
≈F2α ≈ TxB2 [11]. Протипухлинна дiя спостерiгалася за досить високої фармакологiчної концентрацiї ПГ, причому ефективнi
концентрацiї для циклопентенонових ПГ
були на порядок нижчi нiж для ПГЕ [12, 13].
Бiльш того, у бiльшостi клiтин пухлин
антипролiферативнi ефекти ПГЕ1 та ПГЕ2
вимагали попереднього дегiдрування циклопентанового кiльця, тобто перетворення
ПГЕ у ПГА [12].
Встановлено, що ПГ є активними локальними регуляторами клiтинного iмунiте-

Т а б л и ц я 1

Дiя метаболiтiв арахiдонової кислоти [7]
Ефект

Метаболiти арахiдонової кислоти

Скорочення гладких м’язiв, бронхоспазм

Простагландини D2 , E2 , F2α, тромбоксан А2 ,
лейкотрiєни С4 , D4 , E4

Розширення судин та пiдвищення iх проникностi

Простагландини D2 та E2 , лейкотрiєни С4 , D4 , E4

Звуження судин легенiв

Простагландини F2 α, та I2 , тромбоксан А2

Пiдвищення секрецiї слизу

Лейкотрiєни С4 , D4 , E4

Пiдвищення реактивностi бронхiв

Лейкотрiєн E4

Хемотаксис i адгезiя лейкоцитiв

Тромбоксан А2 , лейкотрiєн В4

Придушення секреторної i пролiферативної
активностi лiмфоцитiв

Простагландини D2 , E2 , I2 , лейкотрiєн В4

Пiдвищення агрегацiї та активацiя тромбоцитiв

Тромбоксан А2
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ту [14, 15]. Так, показана здатнiсть ПГА2
до виразної стимуляцiї фагоцитозу перитонiальними макрофагами мишi за вiдсутностi
впливу на швидкiсть їх пролiферацiї [15].
На вiдмiну вiд ПГ групи Е, фiзiологiчнi
концентрацiї даного ПГ не iнгiбують продукцiю лейкоцитами iнтерлейкiну-2 (IL-2),
необхiдного для пролiферацiї Т-клiтин [14].
Регуляцiя функцiонування видiльної системи представлена дiєю п’яти ейкозаноїдiв: ПГE2 , F2α , I2 , D2 и ТхА2 , що забезпечують регуляцiю найважливiших ниркових функцiй. Особлива роль серед них належить ПГЕ2 , який є основним в кiлькiсному вiдношеннi нирковим ПГ та виказує багатофункцiональну активнiсть: пригнiчує осмотичну проникнiсть в збиральних трубочках кiркової речовини (через
ЕР3-рецептор), пiдсилює транспорт Na+ (через ЕР1 ), збiльшує секрецiю ренiну [16].
Є данi щодо здатностi ПГЕ2 брати участь
у регуляцiї функцiонального стану гладких
м’язiв сечового мiхура [17]. ПГЕ2 гiперполяризує плазматичну мембрану, зменшує тривалiсть потенцiалу дiї та амплiтуду скорочення гладком’язових клiтин, причому до його
дiї не наступає десенситiзацiя. Привертає
увагу, що данi ефекти реалiзуються шляхом
безпосередньої дiї на гладком’язовi клiтини
без залучення в цей процес циклiчних нуклеотидiв [17].
Простагландини групи Е, особливо
ПГЕ2 , мають безлiч ефектiв по вiдношенню
до кiсткової тканини, включаючи стимуляцiю як росту i формоутворення кiсток, так
i їх резорбцiю. Тому введення екзогенних
ПГЕ або пригнiчення їх ендогенного синтезу
спричиняє змiни будови, хiмiчного складу,
активностi бiосинтетичних процесiв i мiцностi кiсток, виразнiсть яких залежить вiд
вiку органiзму i тривалостi впливу [18].
Вiдповiдно до сучасних уявлень, фiзiологiчнi ефекти ПГ груп Е забезпечуються
їх зв’язуванням зi специфiчними простаноїдними рецепторами плазматичних мембран,
асоцiйованими з G-бiлками, та iнiцiацiєю
вiдповiдних систем сигнальної трансдукцiї:
аденiлатциклазної, фосфатидiлiнозитольної
та кальцiєвої [19].
На теперiшнiй час активно вивчається
роль ПГ у розвитку оксидативного стресу
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(ОС). Iнформативним показником iнтенсивностi ОС останнiм часом вважається концентрацiя в кровi або сечi 8-iзопростагландину
(iзопростану) [20].
За сучасними уявленнями, ОС є основним патофiзiологiчним механiзмом розвитку багатьох захворювань, у тому числi серцево-судинних та патологiї з боку гепатобiлiарної системи, найчастiше — неалкогольної
жирової хвороби печiнки (НАЖХП) [21, 22].
Виникнення серцево-судинних захворювань пiд впливом ОС викликане розвитком
патологiї ендотелiю. При НАЖХП надлишок вiльних радикалiв i активацiя системи
цитохрому P450 призводять до хронiчної
активацiї ендотелiю з розвитком ендотелiальної дисфункцiї, руйнування лiпiдiв клiтинних мембран, пошкодження ДНК i iнших внутрiшньоклiтинних бiлкiв гепатоцитiв з подальшим розвитком фiброзу i цирозу
печiнки. Це пiдтверджують результати бiопсiї хворих на НАЖХП, у яких спостерiгалися бiльш високi рiвнi пероксидацiї лiпiдiв,
нiж у нормi [23].
У патогенезi НАЖХП в поєднаннi з серцево-судинною патологiєю або за умов окремого розвитку даних захворювань головна
роль належить синдрому iнсулiнорезистентностi (IР), адипоцитокiнам, медiаторам запалення пiд впливом ОС [24].
На даний час iснує достатньо доказiв щодо частого розвитку НАЖХП у хворих на
цукровий дiабет (ЦД) 2 типу [25–28]. Встановлено, що НАЖХП є одним з важливих
факторiв ризику розвитку серцево-судинних захворювань. У формуваннi НАЖХП
вiдiграє роль надлишкова кiлькiсть вiльних жирних кислот у кровi, а також зниження чутливостi тканин до iнсулiну — IР.
НАЖХП i ЦД 2 типу тiсно взаємопов’язанi
з такими складовими метаболiчних порушень, як IР, вiсцеральне ожирiння, гiпертриглiцеридемiя. Також, на додаток до цього, провiдна роль у формуваннi неалкогольного стеатогепатиту (НАСГ) належить такому ключовому патогенетичних механiзму,
як ОС.
Оксидативний стрес є станом, за якого
продукцiя вiльних радикалiв перевищує здатнiсть органiзму їх iнактивувати. Дисбаланс
мiж активними формами кисню та анти65
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оксидантною захисною системою є результатом порушеної регуляцiї обмiну глюкози.
Оксидативний стрес може вiдiгравати значну роль у хронiчному запаленнi, що сприяє
розвитку атеросклерозу [29].
Сучаснi
уявлення
про
патогенез
НАЖХП включають два етапи її розвитку — теорiя «двох ударiв» («two-hits
model») або множинних ударiв («multi-hits
model»). Iнсулiнорезистентнiсть призводить
до вивiльнення i збiльшеного поглинання гепатоцитами вiльних жирних кислот (ВЖК)
i блокування процесу β-окиснення. Компенсаторна гiперiнсулiнемiя зменшує синтез
аполiпопротеїну В-100, що i є «першим
ударом». У вiдповiдь на це збiльшується
чутливiсть печiнки до стресорних факторiв
«другого удару», формування якого належить активним формам кисню i прозапальним цитокiнам, таким як фактор некрозу
пухлини-α (ФНП-α), iнтерлейкiн-6 (IL-6),
iнтерлейкiн-8 (IL-8). Саме на цьому етапi
вiдбувається трансформацiя стеатозу в стеатогепатит з наступним розвитком сполучної
тканини i фiброзу печiнки [30, 31]. Таким
чином, збiльшене надходження жирних кислот у печiнку призводить до їх окиснення,
а далi вiдбувається прискорення процесу
глюконеогенезу, тобто в основi розвитку
НАСГ лежить абсолютний надлишок жирiв [32, 33].
За сучасними даними пiд «оксидативним стресом» також розумiють стан, при
якому кiлькiсть утворених в органiзмi вiльних радикалiв перевищує активнiсть ендогенних антиоксидантних систем, що забезпечують їх елiмiнацiю [34]. Iндикатором
активностi ОС може бути збiльшення продуктiв перекисного окиснення лiпiдiв i ступiнь
втрати антиоксидантних ресурсiв. Клiтиннi
вiдповiдi на окислювальний стрес рiзноманiтнi, найбiльш значущими з них є активацiя
генiв пролiферацiї, генiв апоптозу, експресiя
цитокiнiв, пошкодження ДНК, цитотоксичнiсть.
Продукти вiльнорадикального перекисного окиснення лiпiдiв (ВПОЛ) дають наступнi ефекти: пошкоджують безпосередньо, а також беруть участь в реакцiях деструкцiї флогогенного агенту; змiнюють фiзико-хiмiчний стан мембран клiтин тканин
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i лейкоцитiв, що знаходяться у вогнищi запалення; модифiкують активнiсть клiтинних
i позаклiтинних ферментiв.
Помiрне посилення ВПОЛ викликає:
зворотне пiдвищення проникностi мембран
клiтин i стiнок мiкросудин; збiльшення каталiтичної активностi ферментiв, що сприяє
iнтенсифiкацiї метаболiзму в клiтинах, мiграцiї лейкоцитiв у вогнище запалення, пiдвищенню ефективностi фагоцитозу, пролiферацiї i дозрiванню клiтин.
Надмiрна iнтенсифiкацiя ВПОЛ i лiпопероксидних процесiв обумовлює: утворення
в клiтинних мембранах наскрiзних каналiв
проникностi i мiкророзривiв; пошкодження
мембранних рецепторних структур; пригнiчення ферментативних реакцiй.
В сукупностi цi змiни супроводжуються
суттєвою альтерацiєю i руйнуванням клiтин,
а також позаклiтинних структур у вогнищi
запалення.
Для захисту органiзму вiд шкiдливої дiї
активних форм кисню, особливо вiд кисневих радикалiв, iснує антиоксидантна система. Саме вона пiдтримує такий баланс продукцiї i дезактивацiї вiльних радикалiв та
iнших активованих метаболiтiв кисню, при
якому їх концентрацiя знаходиться на досить низькому, але завжди вiдмiнному вiд
нуля i постiйному рiвнi, оптимальному для
органiзму [35, 36]. На сьогоднiшнiй день, незважаючи на досить велику кiлькiсть вивчених ефектiв продуктiв ВПОЛ, залишається невизначеною їх роль у формуваннi
стадiйного перебiгу НАЖХП у хворих на
ЦД 2 типу i не встановлена їхня активнiсть,
що безперечно є актуальним.
Як було зазначено вище, рiвень в кровi або сечi 8-iзопростагландину є важливим показником iнтенсивностi ОС.
8-iзопрострагландин — продукт метаболiзму
в реакцiях перекисного окиснення арахiдонової кислоти, iзомiрний простагландин F2α
(PGF 2α) [37, 38]. 8-iзопростагландин вiдносять до сiмейства ейкозаноїдiв, утворення
якого вiдбувається за неферментативним
(вiльнорадикальним) окисненням фосфолiпiдiв клiтинних бiомембран. Будучи продуктом метаболiзму арахiдонової кислоти,
8-iзопростан може бути надiйним маркером активностi ОС в органiзмi за рiзної
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патологiї [37, 39]. В сучаснiй науковiй лiтературi представленi данi щодо пiдвищення
рiвня 8-iзопростану при нейродегенеративних захворюваннях [40], iшемiчнiй хворобi
серця [41], артерiальнiй гiпертензiї [42].
Iснують данi про визначення 8-iзопростагландину як показника швидкостi перекисного окиснення лiпiдiв серед населення
Iталiї [43]. Вивченням 8-iзопростагландину,
як iндикатора окисного стресу за природних
умов, займалися вченi США. Доведено також, що рiвень 8-iзопростагландину збiльшується у пацiєнтiв iз гострим iнфарктом
мiокарда порiвняно з пацiєнтами зi стабiльною стенокардiєю та пацiєнтами без iстотних змiн у коронарних судинах i може бути
маркером розвитку атеросклерозу [44].
G. Desideri та C. Ferry (2003) виявили статистично значуще пiдвищення рiвня
8-iзопростагландину-2α у осiб з ожирiнням
в порiвняннi з особами без ожирiння [45].
Доведено, що цей показник в дослiджуванiй
когортi асоцiювався з пiдвищеним рiвнем
циркулюючого СД 40 L, який являє собою
трансмембранний протеїн iз сiмейства фактора некрозу пухлин. СД 40 L знаходиться
в неактивному станi на тромбоцитах, але
при стимуляцiї їх швидко активується i експресує на поверхнi тромбоцитiв. Це дослiдження розкриває один з механiзмiв формування протромботичного стану за ожирiння. Цi ж дослiдники зробили ще одне
важливе спостереження. У осiб з ожирiнням пiсля 16 тижнiв iнтервенцiйних заходiв,
що складаються з обмеження калорiй в їжi
i призводять до втрати ваги, рiвнi СД 40 L
i 8-iso-PGF2α знижувалися з паралельним
зменшенням iндексу маси тiла. Пiдвищений
рiвень 8-iзопростана визначається при клiнiчному прогресуваннi серцевої недостатностi [20].
Через те, що хворi на НАЖХП у бiльшостi випадках мають надлишкову масу тiла
i супутню серцево-судинну патологiю, серед
якої найчастiше переважає артерiальна гiпертензiя, вiтчизняними вченими проведено дослiдження, в результатi якого доведено, що за артерiальної гiпертензiї збiльшується вмiст 8-iзопростану в сироватцi кровi порiвняно з практично здоровими особами, причому ступiнь збiльшення залежить
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вiд рiвня пiдвищення артерiального тиску.
За надмiрної маси тiла посилюється ОС.
У осiб з артерiальною гiпертензiєю, поєднаною з надлишковою масою тiла, задокументовано статистично значуще перевищення
рiвня 8-iзопростану у порiвняннi з аналогiчним показником за нормальної маси тiла. Комбiнована антигiпертензивна терапiя
протягом 14 днiв сприяла нормалiзацiї вмiсту 8-iзопростану. Бiльш швидка позитивна
динамiка рiвня 8-iзопростану на тлi комбiнованої антигiпертензивної терапiї спостерiгається при прийомi фозиноприлу в комбiнацiї з гiдрохлортiазидом. Бiльш плавне
i максимальне зниження рiвня 8-iзопростану
у хворих з артерiальною гiпертензiєю досягається комбiнацiєю лацидипiну з кандесартаном [46].
Китайськi вченi проводили дослiдження з визначенням рiвня 8-iзопростагландину
в експериментi на мишах i довели його збiльшення при НАСГ. Це дослiдження пiдтверджує можливiсть використання 8-iзопростагландину як дiагностичного маркеру НАСГ
у людей [47]. Також китайськi вченi вивчили
рiвень 8-iзопростагландину у сечi хворих на
судинну деменцiю i дiйшли висновку, що
збiльшення рiвня дослiджуваного показника є потенцiйним маркером ОС в обстежених хворих, який важливо враховувати при
постановцi дiагнозу [48].
Цiкаве дослiдження провели вченi з Калiфорнiї, дослiдивши рiвень 8-iзопростагландину в сечi як показника ОС у жiнок,
якi зловживають табакокурiнням. Доведено,
що жiнки-курцi мають бiльш високий ступiнь окисного пошкодження порiвняно з чоловiками, не дивлячись на бiльш високий
ступiнь антиоксидантного захисту [49].
Норвезькi вченi в експериментi на щурах
за допомогою визначення 8-iзопростагландину вивчали протизапальнi та антиоксидантнi властивостi лiкарського засобу левосимендан i довели, що даний препарат можна розглядати як лiкарський засiб для профiлактики та лiкування захворювань, якi
супроводжуються гострим або хронiчним запаленням.
Займалися вивченням 8-iзопростагландину i кардiологи, якi довели, що у хворих
на рецидивуючу форму фiбриляцiї перед67
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сердь рiвень ОС вищий порiвняно з особами
без порушення серцевого ритму.
Нами, в клiнiцi ДУ «Iнститут проблем
ендокринної патологiї iм. В. Я. Данилевського НАМН України», також проводилося визначення активностi 8-iзопростагландину в хворих на ЦД 2 типу в поєднаннi з НАЖХП та встановлення його взаємозв’язку з показниками вуглеводного, лiпiдного, бiлкового обмiнiв та функцiонального стану печiнки.
Було обстежено 77 хворих на ЦД 2 типу,
яких було подiлено на такi групи:
I група — 23 хворих на ЦД 2 типу в поєднаннi з НАЖБП, середнiй вiк — 57,26 ± 2,06
роки, тривалiсть ЦД — 8,3 ± 1,5 роки;
II група — 30 пацiєнтiв iз ЦД 2 типу,
середнiй вiк — 55,9 ± 1,72 роки, тривалiсть
ЦД — 8,4 ± 0,68 рокiв;
III група — 24 пацiєнти iз ЦД 2 типу
з НАЖБП в стадiї стеатозу на тлi терапiї,
середнiй вiк — 61,4 ± 6,96 рокiв, тривалiсть
ЦД — 9,5 ± 0,96 рокiв;
IV група — 10 здорових осiб, середнiй
вiк — 33,8 ± 3,03 роки.
У всiх хворих iмуноферментним методом за допомогою набору «8-iso-prostane
ELISA» («Enzo Life Sciences»,США) було
визначено вмiст 8-iзопростану в сироватцi
кровi.
Дослiдження виконувались з дотриманням морально-етичних норм i принципiв
Гельсiнської декларацiї, Конвенцiї Ради Європи з прав людини (1997), Мiжнародного
кодексу медичної етики (1983).
Отриманi данi представленi як вiдноснi
величини (%), як середнє арифметичне значення та статистична похибка середнього
арифметичного (X ± SX ). З огляду на нормальний характер розподiлу дат, порiвнян-

ня мiж групами проводили з використанням
t-критерiю Стьюдента. Вiдмiнностi мiж групами вважали статистично значущими при
р < 0,05.
Нами виявлено, що середнiй рiвень 8-iзопростагландину у пацiєнтiв з ЦД 2 типу в поєднаннi з НАЖХП становить
386,29 ± 42,23 пг/мл, що значуще (р < 0,05)
перевищує рiвнi у пацiєнтiв з ЦД 2 типу без
НАЖХП (202,2 ± 84,5 пг/мл) i є в 10 разiв
вище нiж у здорових осiб (38,8 ± 6,03 пг/мл,
р < 0,001).
В групi хворих iз ЦД 2 типу в поєднаннi
з НАЖХП в стадiї стеатозу на тлi терапiї встановлено значуще меншi рiвнi 8-iзопростагландину (30,8 ± 4,0 пг/мл) порiвняно з хворими на ЦД 2 типу (р < 0,01).
Таким чином, проведене нами дослiдження дозволило встановити рiзну ступiнь
активностi 8-iзопростагландину у хворих на
ЦД 2 типу в поєднаннi з НАЖХП i без
неї. Крiм того, у хворих на ЦД 2 типу
з НАЖХП в стадiї стеатозу, якi отримували регулярне курсове лiкування гепатопротекторами, ми змогли простежити за змiнами активностi при початкових проявах
НАЖХП. Встановлено, що середнiй рiвень
8-iзопростагландину значно вище у хворих
iз поєднаною патологiєю порiвняно до здорових осiб та хворих на ЦД 2 типу без патологiї печiнки.
Викладенi данi далеко не вичерпують всi
накопиченi до цього часу вiдомостi про фiзiологiчнi ефекти i молекулярнi механiзми
дiї ПГ, якi продовжують постiйно дослiджуватись. Проте, визначення 8-iзопростагландину як iнформативного маркера оксидативного стресу видається i надалi актуальним за рiзноманiтних захворювань та у рiзного контингенту хворих.
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ВЛАСТИВОСТI 8-IЗОПРОСТАГЛАНДИНУ ТА ЙОГО ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК
З ОКСИДАТИВНИМ СТРЕСОМ У ХВОРИХ НА ЦУКРОВИЙ ДIАБЕТ 2 ТИПУ
З НЕАЛКОГОЛЬНОЮ ЖИРОВОЮ ХВОРОБОЮ ПЕЧIНКИ
(огляд лiтератури та власнi дослiдження)
Кравчун Н. О., Дорош О. Г., Овсяннiкова Т. М.1 , Алексєєва I. I.
ДУ «Iнститут проблем ендокринної патологiї iм. В. Я. Данилевського НАМН України», м. Харкiв;
1 Харкiвський нацiональний унiверситет iм. В. Н. Каразiна
admin@ipep.com.ua

Подано огляд наукової лiтератури щодо ролi простагландинiв (ПГ) як важливих фiзiологiчно активних речовин в органiзмi, якi виказують противiрусну i протипухлинну дiю, а також
є локальними регуляторами клiтинного iмунiтету. Результати власного дослiдження авторiв
продемонстрували рiзну ступiнь активностi 8-iзопростагландину у хворих на цукровий дiабет
(ЦД) 2 типу в сполученнi з неалкогольною жировою хворобою печiнки (НАЖХП). Доведено,
що середнiй рiвень 8-iзопростагландину у хворих з поєднаною патологiєю є значно вищим, нiж
у здорових осiб та хворих на ЦД 2 типу без патологiї печiнки, але вiн значуще менший в групi
хворих з початковими проявами НАЖХП.
К л ю ч о в i с л о в а: неалкогольна жирова хвороба печiнки, цукровий дiабет 2 типу,
перекисне окиснення лiпiдiв, оксидативний стрес, 8-iзопростагландин.

СВОЙСТВА 8- ИЗОПРОСТОГЛАНДИНА И ЕГО ВЗАИМОСВЯЗЬ
С ОКСИДАТИВНЫМ СТРЕССОМ У БОЛЬНЫХ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ
2 ТИПА С НЕАЛКОГОЛЬНОЙ ЖИРОВОЙ БОЛЕЗНЬЮ ПЕЧЕНИ
(обзор литературы и собственные исследования)
Кравчун Н. А., Дорош Е. Г.Овсянникова Т. М.1 , Алексеева И. И.
ГУ «Институт проблем эндокринной патологии им. В. Я. Данилевского НАМН Украины»,
г. Харьков;
1 Харковський национальный университет им. В. Н. Каразина
admin@ipep.com.ua

Представлен обзор научных публикаций, касающихся роли простагландинов как важных
физиологически активных вещества в организме, обладающих противовирусной и противоопухолевой активностью, а также являющихся локальными регуляторами клеточного иммунитета. Результаты собственных исследований авторов продемонстрировали различную степень активности 8-изопростагландина у больных сахарным диабетом (СД) 2 типа в сочетании с неалкогольной
жировой болезнью печени (НАЖБП). Установлено, что средний уровень 8-изопростагландина
у больных с сочетанной патологией значительно выше, чем у здоровых лиц и больных СД 2 типа
без патологии печени, но он значимо меньше в группе больных с начальными проявлениями
НАЖБП.
К л ю ч е в ы е с л о в а: неалкогольная жировая болезнь печени, сахарный диабет 2 типа,
перекисное окисление липидов, оскидативный стресс, 8-изопростагландин.
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Огляди

THE PROPERTIES OF 8-ISOPROSTAGLANDIN AND ITS RELATIONSHIP WITH
OXIDATIVE STRESS IN PATIENTS WITH TYPE 2 DIABETES AND NONALCOHOLIC FATTY LIVER DISEASE
(review and own research)
N. O. Kravchun, O. G. Dorosh, T. M. Ovsyannikova1 , I. I. Alekseeva
SI «V. Danilevsky Institute for Endocrine Pathology Problems of the NAMS of Ukraine», Kharkiv;
1 V. Karazin Kharkiv National University
admin@ipep.com.ua

Presented an overview of scientific publications concerning of the role of prostaglandins as
important physiologically active body substance that have antiviral and antitumor activity, as well
as potential local regulators of cellular immunity. Results of the authors research have demonstrated
varying degrees of activity 8-isoprostaglandin in patients with type 2 diabetes mellitus (DM) in
combination with non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD). It was found that the middle level
of 8-isoprostaglandin in patients with comorbid pathology is significantly higher than in healthy
individuals and patients with type 2 diabetes without liver disease, but it was significantly lower in
the group of patients with initial manifestations of NAFLD.
K e y w o r d s: non-alcoholic fatty liver disease, type 2 diabetes mellitus, lipid peroxidation,
oxidative stress, 8-isoprostaglandin.
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