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За хронічної хвороби нирок можливий розвиток 
ряду супутніх захворювань, що пов’язані з пору-
шенням функцій імунної та серцево-судинної сис-
тем. Саме тому вивчення потенційних індикаторів 
розвитку патологічних станів серцево-судинної 
системи у пацієнтів з хронічною хворобою нирок є 
актуальним та необхідним.  

Мета роботи – дослідження якісного стану 
ліпопротеїнів за активністю ензимів у пацієнтів з 
хронічною хворобою нирок. 

Для досягнення мети проводили визначення 
активності параоксонази-1 та мієлопероксидази в 
сироватці крові у 36 пацієнтів з хронічною хворобою 
нирок. Активність параоксонази-1 визначали спект-
рофотометрично за кількістю утворених фенольних 
комплексів з використанням фенілацетату; актив-
ність мієлопероксидази – за реакцією взаємодії з 
пероксидом водню у присутності та без її специфіч-
ного інгібітору (гамма-амінобензойної кислоти). 

Активність параоксонази-1 у референтній групі 
умовно здорових осіб становила 6,57 кU/л. У групі 
пацієнтів з хронічною хворобою нирок І-ІІ стадій 
активність ензиму знижена на 30 % (4,58 кU/л) та у 
групі пацієнтів з хронічною хворобою нирок V ста-
дії – на 46 % (3,55 кU/л) порівняно з референтною 
групою. Аналіз даних за критерієм Крускала-Уоліса 
(P<0,05) підтвердив різницю між групами. Застосу-
вання критерію Данна засвідчило наявність різниці 
між контролем та обома групами пацієнтів 
(P<0,05). Активність мієлопероксидази у пацієнтів 
групи 1 знижувалася майже вдвічі і становила в се-
редньому 0,12 ум.од./л, а у пацієнтів групи 2, навпа-
ки, підвищувалася у 1,5 рази (до 0,37 ум.од./л.). 
Аналіз даних за критерієм Крускала-Уоліса 
(P<0,05) та Данна встановили різницю між контро-
лем та групами пацієнтів (P<0,05). 

Зниження активності параоксонази-1 спостері-
галося у обох групах пацієнтів з хронічною хворо-
бою нирок у порівнянні з контролем. Підвищення 

активності мієлопероксидази спостерігається у 
пацієнтів з хронічною хворобою нирок V стадії, а 
зниження – у пацієнтів з хронічною хворобою нирок 
І–ІІ стадії. Таким чином, активність ензимів у складі 
ліпопротеїнів високої густини відображає їх функці-
ональний статус та свідчить про патологічні зміни в 
організмі, більш виразні у пацієнтів з хронічною 
хворобою нирок V стадії. Пропонуємо використову-
вати активність параоксонази-1 та мієлопероксида-
зи в якості потенційних маркерів попередження 
розвитку ускладнень серцево-судинних захворю-
вань у пацієнтів з хронічною хворобою нирок.  

Ключові слова: параоксоназа-1, мієлоперок-
сидаза, хронічна хвороба нирок, серцево-судинні 
захворювання, оксидативний статус. 

 
Зв'язок роботи з науковими програмами, 

планами, темами. Дана робота є фрагментом 
НДР «Вивчити вплив стану обміну оксалатів та 
уратів на еволюцію уражень нирок різної етіології 
(№ державної реєстрації 0119U000002) та 
«Вивчити нові прогнозонегативні детермінанти ви-
живаності методу перитонеального діалізу та мож-
ливості їх фармакологічної корекції» (№ державної 
реєстрації 0117U002122). 

Вступ. За хронічної хвороби нирок (ХХН) мож-
ливий розвиток ряду супутніх захворювань, що 
пов’язані з порушенням функцій імунної та серцево-
судинної систем. Одне з найпоширеніших – це ате-
росклероз. Виняткову роль у його розвитку відіграє 
порушення метаболізму ліпопротеїнів. Незворотні 
зміни відбуваються з ліпопротеїнами високої та 
низької густини. Проте йдеться не лише про пору-
шення структури ліпідних компонентів, але і про 
втрату функціональної активності ензимів. З одно-
го боку, підвищення інтенсивності окислювальних 
реакцій змінює оксидативний статус організму, а й 
відтак – статус ліпопротеїнів. З іншого боку, про-
оксидантні реакції інгібують захисні ензими, що 
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здатні захищати ліпопротеїни високої густини від 
шкідливого впливу активних форм кисню. Ліпопро-
теїни, як мультифункціональні частки різної густи-
ни, здійснюють аферентний та еферентний транс-
порт холестеролу [1]. Цей спирт в організмі відіграє 
такі функції як структурна, регуляторна та інші  
[1, 2].  

Найкраще вивчена участь холестеролу у функ-
ціонуванні серцево-судинної та імунної системах 
[2, 3]. Його вважали одним з основним показників, 
зміна якого передбачала розвиток кардіометабо-
лічних захворювань разом із підвищенням діасто-
лічного тиску. Невдовзі увагу почали приділяти й 
іншим показникам, які відображають якість ліпідно-
го обміну. До них належать, зокрема, кількість хо-
лестеролу ліпопротеїнів низької густини, зміна рів-
ня яких чітко асоційовані з розвитком серцево-
судинних захворювань та якісний стан ліпопротеї-
нів високої густини [4, 5].  

Ензиматичний потенціал ліпопротеїнів високої 
густини відіграє кардіопротекторну роль та захи-
щає як власні частки від модифікацій, так і ендоте-
ліоцити та кардіоміоцити від надмірного утворення 
вільних радикалів та їх руйнівного впливу [6, 7]. 
Одночасно з функціональним станом необхідним є 
визначення кількісного вмісту холестеролу ліпоп-
ротеїнів високої густини, оскільки як низькі, так і 
зависокі концентрації пов’язані з виникненням сер-
цево-судинних захворювань. Такі результати отри-
мали фахівці популяційного дослідження у Копен-
гагені. За результатами якого серед різних груп за 
віковими та статевими ознаками був підтвердже-
ний парадоксальний факт підвищення смертності у 
групах з екстремально високим вмістом холестеро-
лу ліпопротеїнів високої густини [8]. 

До показників ліпідного обміну, які також визна-
чають за серцево-судинних захворювань, нале-
жать структурні зміни триацилгліцеролів у складі 
ліпопротеїнових часток, проте вони малоінформа-
тивні на тлі змін метаболізму ліпідів [9]. Оскільки 
до складу ліпопротеїнів входять, окрім ліпідів, про-
теїни, то визначення їх стану окреслює їх функціо-
нальну активність. Найпоширенішими модифікація-
ми є окиснена та структурна перебудова ензимів, 
на поверхні часток [10]. Перекисне окиснення про-
теїнів у складі ліпопротеїнів високої густини та лі-
попротеїнів низької густини має місце за розвитку 
багатьох патологічних станів, що є поширеним 
ускладненням за ХХН та інших патологій [10, 11]. 
Якісний стан ліпопротеїнів визначається за функці-
ональною активністю ензимів. Зокрема, з ліпопро-
теїнами високої густини пов'язаний багатофункціо-
нальний ензим – параоксоназа-1 (ПОН-1). Маючи 
антиатерогенні властивості, він сприяє регресії 
атеросклеротичних бляшок. Як кардіопротекторний 

ензим він сприяє нормалізації роботи кардіоміоци-
тів, тому встановлення його вмісту та активності 
важливе для ранньої діагностики серцево-
судинних захворювань. Найважливіші функції цьо-
го ензиму полягають у захисті ліпопротеїнів від 
модифікації. ПОН також притаманні антиоксидант-
ні та антиатерогенні ефекти [12]. 

Як відомо, ПОН-1 синтезується в печінці та 
декретується в кров. Ліпопротеїни, які взаємодіють 
з скевенджер-рецепторами (scavenger receptors) 
плазматичної мембрани гепатоцитів, зв’язуються з 
ензимом. Роль медіатора виконує апопротеїн А-І. 
Також долучаються інші класи апопротеїнів: А-ІІ, Е, 
J, зв’язуючись гідрофобними N-доменами. Важли-
во зазначити, що ПОН може транспортуватися в 
результаті рецептор-опосередкованого транспорту 
холестеролу. Тому може бути нестабільним компо-
нентом ліпопротеїнів високої густини. Такі взаємо-
дії найчастіше відбуваються у ендотеліальних та 
гладких м’язових клітинах [12, 13]. 

Крім того, ПОН володіє гідролазною, арилесте-
разною та лактоназною активностями. Саме влас-
тивість ПОН каталізувати естеразний гідроліз окис-
нених ліпідів призводить до зменшення розміру 
атеросклеротичних бляшок. Параоксоназна і ари-
лестеразна активність позитивно корелює з вміс-
том холестеролу ліпопротеїнів високої густини і 
апопротеїну А-І та негативно – з рівнями загально-
го холестеролу і апопротеїну В. Проте відношення 
вмісту апопротеїну до активності ПОН-1 може бути 
кращим індикатором рівня атерогенності, ніж відно-
шення вмісту загального холестеролу до холесте-
ролу ліпопротеїнів високої густини [12, 14, 15].  

Доведено, що ПОН-1 разом з мієлопероксида-
зою (МПО) утворюють асоційований комплекс. 
Оскільки МПО – це гем-вмісний ензим, що містить-
ся в азурофільних гранулах нейтрофілів, він ви-
вільняється при активації клітини зовнішніми чин-
никами чи внутрішніми медіаторами та приєднуєть-
ся до фракцій ліпопротеїнів високої густини. Обид-
ва ензими частково інгібують один одного, що зме-
ншує їхню спорідненість до часток ліпопротеїнів 
високої густини [15, 16].  

Комплекс з ПОН формує МПО, яка продукує 
вільні радикали, розкладаючи пероксид водню та 
також асоційована з ліпопротеїнами високої густи-
ни. Дослідники визначають активність ПОН за нир-
кових та серцево-судинних патологій, у той час як 
активність МПО – за наявності запальних процесів 
та захворювань імунної системи. Субстратом МПО 
є пероксид водню. Вона виявляє пероксидазну 
активність та здатна здійснювати двохелектронне 
окиснення галогенів і псевдогалогенів [17].  

Пероксидазна активність підвищується за  
інфекційних та запальних процесів, що, у свою 
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чергу, індукує процеси вільнорадикального окис-
нення ліпідів та появу активних форм кисню [18]. 

Відомо, що МПО бере участь у вільноради-
кальному та нерадикальному окисненні ліпопротеї-
нів низької густини. Метаболізуючи пероксид вод-
ню, МПО може активувати продукування гіпохло-
ритної кислоти, диоксиду азоту та окиснення тіоціо-
нату. Гіпохлоритна кислота взаємодіє з протеїно-
вими компонентами ліпопротеїнів, наприклад, за-
лишками тирозину апопротеїну А чи В, утворюючи 
3-хлортирозин. Модифіковані апопротеїни розпі-
знаються скевендж-рецепторами макрофагів, зок-
рема CD36, та генерують вторинні продукти окис-
нення: акролеїн, радикали тирозину, високореак-
тивні ненасичені гліцеральдегіди тощо. Такі сполу-
ки є атрактантами для моноцитів та макрофагів. 
Також гіпохлоритна кислота утворюється у ендоте-
ліальних клітинах за апоптозу і здійснює активацію 
матриксних металопротеїназ (8, 9, 12, 13). Пара-
лельно МПО окислює та інгібує тканинні інгібітори 
матриксних протеїназ, що у результаті стоншує 
фіброзні надбудови бляшок у судинах [16–18]. 

Окислювати як протеїнові, так і ліпідні складові 
ліпопротеїнів здатна окиснена форма оксиду азоту, 
хлорангідрид азотної кислоти. А нуклеофільні гру-
пи заміщують продукти окиснення тіоционату. Ліпо-
протеїни низької густини з такими метаболічними 
перетвореннями захоплюються макрофагами, че-
рез взаємодію зі скевенджер-рецепторами класу А 
і В, та беруть участь у формуванні пінистих клітин 
[7, 19, 20]. 

Окрім модифікацій ліпопротеїнів низької та 
високої густини, МПО знижує біодоступність оксиду 
азоту, приєднуючи радикали хлору до субстрату 
синтази оксиду азоту, аргініну чи здійснює, безпо-
середньо, його окиснення [21].  

Розвитку більшості кардіометаболічних захво-
рювань передує атерогенез, за якого утворюються 
бляшки на ендотелію судин, порушується обмін 
ліпідів, активізація процесів вільнорадикального 
окиснення та змінюється активність ензимів фібри-
нолітичної системи. Останнє впливає на стабіль-
ність бляшкових утворень, а саме формування 
зовнішнього корку з сіток фібриногену [10, 11]. Та-
ким чином, за серцево-судинних захворювань на 
початковій фазі відбуваються порушення обміну 
ліпідів та зміна активності ензимів ліпопротеїнів 
високої густини, коагуляційної та фібринолітичної 
систем [7]. Детальне вивчення патогенетичних ме-
ханізмів, які спричиняють незворотні зміни структу-
ри судин та ролі в цьому різних за складом ліпоп-
ротеїнів, є перспективним для покращення підходів 
до діагностики та корекції порушень стану серцево-
судинної системи, а також виявлення та усунення 
ризиків їх розвитку [9, 11, 12].  

Стабільне підвищення артеріального тиску за 
суміжних захворювань, наприклад нейро-
дегенеративних, діабету та хронічних запальних 
процесів, призводить до вторинних ускладнень та 
прогресування атеросклерозу [5, 14]. За ХХН мож-
ливі аналогічні наслідки, оскільки серцево-судинні 
захворювання є провідною причиною смерті паці-
єнтів з ХХН V стадії. [22]. 

Оскільки на сьогодні повний механізм виник-
нення первинних і вторинних кардіометаболічних 
ризиків повністю невідомий, а також відсутній уні-
фікований перелік прогностичних маркерів серцево-
судинних захворювань, то вивчення потенційних 
індикаторів розвитку патологічних станів серцево-
судинної системи у пацієнтів з ХХН є необхідним 
та важливим [6, 10, 23].  

Мета роботи – дослідження якісного стану 
ліпопротеїнів за активністю ензимів у пацієнтів з 
ХХН. 

Матеріал та методи дослідження. Для досяг-
нення мети проводили визначення активності  
ПОН-1 та МПО в сироватці крові у 36 пацієнтів з 
ХХН, які перебували на лікуванні в ДУ «Інститут 
нефрології НАМН України. Середній вік хворих 
становив 46,5±12,3 років. Усі пацієнти надали пись-
мово оформлену інформовану згоду на участь у 
дослідженні. Протокол дослідження схвалений 
Комісією з біоетики та деонтології ДУ «Інститут 
нефрології НАМН України (Протокол № 5 від  
12.06.2018). 

Активність ПОН-1 визначали спектрофотомет-
рично за кількістю утворених фенольних сполук з 
використанням фенілацетату [22], активність 
МПО – за реакцією взаємодії з пероксидом водню 
у присутності та без її специфічного інгібітору – 
гамма-амінобензойної кислоти [24].  

Усі пацієнти були розподілені на групи: групу 
1 склали 18 пацієнтів з ХХН І-ІІ стадії; групу 2 – 
18 пацієнтів з ХХН V стадії. Референтну групу 
склали 18 практично здорових донорів того ж віку 
та статі. 

Статистичну обробку даних проводили у де-
кілька етапів. Спершу визначали характер розподі-
лу кожної з ознак, а саме – активність ензимів, за 
критерієм Шапіро-Уілка (р=0.01). Він у наших гру-
пах був ненормальним, тому використовували на-
ступні непараметричні методи досліджень. Наяв-
ність достовірної різниці між кожною групою аналі-
зували за критерієм Крускала-Уоліса та Данна 
(P<0,05). Для встановлення зв’язку між показника-
ми визначали наявність кореляції, розраховуючи 
коефіцієнт кореляції за Спірменом (Р < 0,001). 

Результати дослідження. Активність параок-
сонали-1 у референтній групі умовно здорових осіб 
умовно становила 6,57 кU/л. У групі 1 (пацієнти з 
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ХХН І–ІІ) активність ензиму знижена на 30% 
(4,58 кU/л) та у групі 2 (пацієнти з ХХН V стадії) – на 
46% (3,55 кU/л) порівняно з референтною групою 
умовно здорових осіб (рис. 1, 2). Статистичний ана-
ліз даних за критерієм Крускала-Уоліса (P<0,05) 
встановив різницю між групами. Застосування кри-
терію Данна засвідчив наявність різниці між контро-
лем та обома групами пацієнтів (P<0,05). 

За результатами наших досліджень, активність 
МПО в референтній групі умовно здорових донорів 
складала 0,25 ум.од./л. Активність даного ензиму у 
пацієнтів групи 1 знижувалася майже вдвічі і стано-
вила в середньому 0,12 ум.од./л, а у пацієнтів гру-
пи 2, навпаки, підвищувалася у 1,5 рази (до  
0,37 ум.од./л.) (рис. 3, 4).  

Статистичний аналіз даних за критеріями Крус-
кала-Уоліса (P<0,05) та Данна підтвердив різницю 
між контролем та групами пацієнтів (P<0,05). 

Коефіцієнти кореляції між активністю ПОН-1 та 
МПО були наступними: у першій групі та другій 
групах – 0,98, у контрольній групі – 0,99, що засвід-
чує прямий позитивний зв'язок між показниками. 

Зниження активності ПОН-1 спостерігалося за 
ХХН у обох групах пацієнтів у порівнянні з контро-
лем. Підвищення активності МПО спостерігається 
у пацієнтів з ХХН V стадії, а зниження – у пацієнтів 
з ХХН І-ІІ стадії. Таким чином, активність ензимів у 
складі ліпопротеїнів високої густини відображає їх 
функціональний статус та свідчить про патологічні 
зміни в організмі, які були виразні більше у пацієн-
тів з ХХН V стадії. 

Обговорення результатів дослідження. Як 
відомо, ПОН-1 здійснює гідроліз ліпідних перекисів, 
елімінуючи таким чином окиснені ліпопротеїни ни-
зької густини з бляшкових утворень. Також цей 
ензим може пригнічувати біосинтез холестеролу та 
стимулювати транспорт холестеролу від клітин, 
який опосередкований власне ліпопротеїнами ви-
сокої густини [12, 22]. Таким чином, зниження акти-
вності ПОН-1 сприяє уповільненню даних процесів 
у пацієнтів з ХХН. Ліпідний профіль, який відобра-
жають показники ПОН-1 в сироватці крові, а також 
різні аспекти метаболізму ліпопротеїнів високої 
густини, структура та їх функції суттєво змінюються 
у пацієнтів із нефротичним синдромом та ХХН. Це 
може, у свою чергу, сприяти розвитку та прогресу-
ванню серцево-судинних ускладнень та інших су-
путніх захворювань, таких як гломерулосклероз.  

До того ж, арилестеразна активність ПОН-1 
знижується у двох підкласах (другому і третьому) 
ліпопротеїнів високої густини. Відповідно, до змен-
шення концентрації у кровотоці двох підкласів ліпо-
протеїнів високої густини у пацієнтів з ХХН, кількіс-
ні та якісні зміни часток відбуваються одночасно 

Рис. 1. Показники активності параоксонази-1 у донорів 
(референтна група) та пацієнтів: група 1 (пацієнти з ХХН 

І-ІІ); група 2 – пацієнти з ХХН V стадії 

Рис. 2. Індивідуальні показники активності параоксонази-
1 у донорів та пацієнтів: ряд 1 – референтна група,  
ряд 2 – група 1 (пацієнти з ХХН І-ІІ); ряд 3– група 2 

(пацієнти з ХХН V стадії) 

Рис. 3. Показники активності мієлопероксидази у доно-
рів (референтна група) та пацієнтів: група 1-пацієнти  

з ХХН І-ІІ; група 2-пацієнти з ХХН V стадії 

Рис. 4. Індивідуальні показники активності мієлоперокси-
дази у донорів та пацієнтів: ряд 1 – референтна група, 

ряд 2 – група 1 (пацієнти з ХХН І-ІІ); ряд 3 – група 2 
(пацієнти з ХХН V стадії) 
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або поступово [25]. Важливо зазначити, що кількість 
білку не завжди корелює з активністю ензимів, а, 
оскільки у ПОН є три типи активності, то вони пов’я-
зані з іншими факторами. Яскравим прикладом цьо-
го є лактоназна активність, що вимірювалася гру-
пою вчених імуноферментним аналізом. Її визнача-
ли у базових зразках плазми, зібраних з когорти 248 
пацієнтів із ХХН, стандартизованих за досліджен-
ням хронічної ниркової недостатності – CRISIS 
(Chronic Renal Insufficiency Standardsand Implemen-
tation Study). За результатами останнього, лактоназ-
на активність ПОН-1 значно знижувались під час 
ХХН, за винятком її ІІ-ї стадії, де не було достовірної 
різниці ні в зміні активності, ні в кількості білка в по-
рівнянні з контрольними групами. До того ж, протя-
гом 10-річного спостереження за обраними пацієн-
тами, саме зниження активності ензиму корелювало 
з підвищеною смертністю за аналізом медіан кількі-
сних та якісних показників [26]. 

Оскільки пацієнти з ХХН належать до групи з 
найвищим ризиком смертності від серцево-
судинних захворювань, для них характерно підси-
лення окислювального стресу в організмі, що є 
наслідком надмірної продукції реактивних форм 
кисню, паралельно з порушенням антиоксидантної 
системи. Дослідження групою вчених маркерів ок-
сидативного статусу у дітей з термінальною стаді-
єю ХХН продемонстровано зниження активності 
ПОН-1 як компонента ліпопротеїнів високої густини 
у порівнянні з контрольною групою умовно здоро-
вих дітей, проте дослідники виявили незначне під-
вищення активності МПО [27]. 

Як показано у дослідження [28], навіть застосу-
вання діалізної терапії не передбачає одночасного 
уникнення розвитку патологічних станів судинного 
ендотелію, а мінімізація його пошкодження може 
попередити розвиток вторинних кардіальних синд-
ромів [28].  

В іншому дослідженні встановлено, що поши-
реність поліморфізмів у гені ПОН-1 суттєво не від-
різняється від таких серед пацієнтів та здорових 
осіб [29]. Можливим механізмом патологічних змін 
є нагромадження уремічних токсинів та зміни у 
розподілі та функціонуванні підкласу ліпопротеїнів, 
а саме – високої густини, що, у свою чергу і приз-
водить до зниження концентрації та активності 
ПОН за ниркової недостатності [25]. Також зміна 
активності цього ензиму може бути пов'язана із 
артеріальною гіпертензією, резистентністю до інсу-
ліну та ремоделюванням міокарда [30, 31].  

Пацієнти з ХХН мають високий ризик атероге-
незу, дисліпопротеїнемії та зниження активності 
ліпопротеїн-асоційованого ензиму – ПОН-1, що, 
можливо, відіграє головну роль у патогенетичних 
змінах та підтверджено наявність зв'язку між ліпід-

ним профілем та активністю ПОН-1 у сироватці 
крові у пацієнтів, які лікуються гемодіалізом, проте 
на ці показники впливає терапія статинами, що 
здатна стабілізувати активність ензиму на рівні з 
контролем у короткострокових проміжках [32]. 

Що стосується МПО, то активність цього ензи-
му змінюється залежно від стадії ХХН. Так, для 
пацієнтів з ХХН І-ІІ стадії активність ензиму знижу-
ється (порівняно з умовно здоровими особами), що 
можна пояснити частковою компенсаторною дією 
системи антиоксидантного захисту ліпопротеїнів 
від шкідливого впливу реактивних форм кисню. 
Зниження ресурсів антиоксидантних систем в си-
роватці крові сприяє зростанню рівня пероксидів і, 
як наслідок, спостерігається активація МПО [33, 
34]. Також схожий напрямок змін активності МПО 
спостерігали у дослідженні [35] констатуючи при 
цьому, що активність МПО та рівень білку в сиро-
ватці крові у пацієнтів з ХХН змінюється у протиле-
жному напрямку: активність з І до V стадії ХХН 
збільшується, а кількість білку, навпаки, зменшу-
ється. Також корисним для визначення оксидатив-
ного статусу, як показано авторами, є вміст 3-
хлоротирозину (3-chlorotyrosine, ClY), який, як і ак-
тивність МПО, збільшується за хронічних серцево-
судинних та ниркових патологій у комплексі [35]. В 
іншому дослідженні, групою вчених з Мічиганського 
університету для поглиблення вивчення індукуван-
ня атеросклерозу за ХХН було використано експе-
риментальну модель за участі мишей з індукова-
ною ХХН, яких годували їжею з низьким або висо-
ким вмістом жирів. Було продемонстровано підви-
щення активності МПО, що пов’язано з макрофага-
ми, у групі тварин, яких годували їжею з високим 
вмістом жирів. Підвищену експресію та каталітичну 
активність ензиму при атеросклеротичних уражен-
нях у тварин супроводжували фіброз та звуження 
просвіту артеріальних судин. [36].  

Отже, молекули ліпопротеїнів, як це мультифу-
нкціональні транспортні комплекси, еволюційно 
пристосовуються для транспорту ліпідів та інших 
жиророзчинних сполук кров’яним руслом. Найін-
формативнішими даними про їх функціональну 
спроможність є активність ензимів, що пов’язані з 
ліпопротеїнами. Для ліпопротеїнів високої густи-
ни – це ПОН і МПО. Ізоформи 1 і 3 ПОН захищають 
ліпопротеїни від модифікації та здійснюють естера-
зний гідроліз окиснених ліпідів. А МПО інгібує акти-
вність параоксонази, тобто вони діють як антагоніс-
ти один для одного. 

Висновки. Результати дослідження продемон-
стрували достовірне зниження активності ПОН-1 у 
пацієнтів з ХХН. Активність МПО була знижена у 
пацієнтів з ХХН І-ІІ стадії, а у пацієнтів з ХХН V 
стадії – підвищувалася. Отримані результати  
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корелюють з даними літератури та підтверджують 
наявні результати про зниження активності ПОН-1, 
а участь та роль МПО у зміні оксидативного стату-
су потребує подальшого вивчення для розуміння 
глибинних механізмів патогенетичного процесу у 
пацієнтів з ХХН. 

Перспективи подальших досліджень. Перс-
пективними вважаємо визначення активності  
ПОН-1 та МПО у пацієнтів з ХХН ІІІ-ІV стадії для 
побудови моделі прогнозування та попередження у 
них кардіометаболічних ризиків.  
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АКТИВНОСТЬ ЛИПОПРОТЕИН-АССОЦИИРОВАННЫХ ЭНЗИМОВ ПАРАОКСОНАЗЫ-1  
И МИЕЛОПЕРОКСИДАЗЫ У ПАЦИЕНТОВ С ХРОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ ПОЧЕК 
Васильченко В. С., Дунаєвська О. Ф., Король Л. В., Кучменко О. Б., Степанова Н. М. 
Резюме. При хронической болезни почек возможно развитие ряда сопутствующих заболеваний, свя-

занных с нарушением функций иммунной и сердечно-сосудистой систем. Изучение потенциальных инди-
каторов развития патологических состояний сердечно-сосудистой системы у пациентов с хронической 
болезнью почек является актуальным и необходимым.  

Целью работы было исследование качественного состояния липопротеинов, по активности энзимов 
у пациентов с хронической болезнью почек. 

Для достижения цели проводили определение активности параоксоназы-1 и миелопероксидазы в сыво-
ротке крови у 36 пациентов с хронической болезнью почек. Активность параоксоназы-1 определяли спек-
трофотометрически по количеству образованных фенольных комплексов с использованием фенилацетату; 
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активность миелопероксидазы – по реакции взаимодействия с пероксидом водорода в присутствии и без 
ее специфического ингибитора – гамма-аминобензойной кислоты. Активность параоксоназы-1 в рефе-
рентной группе условно здоровых лиц составляла 6,57 kU / л. В группе пациентов с хронической болезнью 
почек I-II стадии активность энзима снижена на 30 % (4,58 kU / л) и в группе пациентов с хронической бо-
лезнью почек V стадии – на 46% (3,55 kU / л) по сравнению с референтной группой. Анализ данных по 
критерию Крускала-Уоллиса (P <0,05) подтвердил разницу между группами. Применение критерия Данна 
обосновало наличие разницы между контролем и обеими группами пациентов (P < 0,05). Активность мие-
лопероксидазы у пациентов группы 1 снижалась почти вдвое и составила в среднем 0,12 у.е. / л, а у паци-
ентов группы 2, наоборот, повышалась в 1,5 раза (до 0,37 у.е. / л.). Анализ данных по критерию Крускала-
Уоллиса (P < 0,05) и Данна показал разницу между контролем и группами пациентов (P <0,05). Выводы. 
Снижение активности параоксоназы-1 наблюдалось у обеих групп пациентов с хронической болезнью 
почек по сравнению с контролем. Повышение активности миелопероксидазы наблюдалось у пациентов с 
хронической болезнью почек V стадии, а снижение – у пациентов с хронической болезнью почек I-II ста-
дии. Таким образом, активность энзимов в составе липопротеинов высокой плотности отражает их функ-
циональный статус и свидетельствует о патологических изменениях в организме, более выраженный у 
пациентов с хронической болезнью почек V стадии. Предлагаем использовать активность параоксоназы-
1 и миелопероксидазы в качестве потенциальных маркеров предупреждения развития осложнений сер-
дечно-сосудистых заболеваний у пациентов с хронической болезнью почек. 

Ключевые слова: параоксоназа-1, миелопероксидаза, хроническая болезнь почек, сердечно-
сосудистые заболевания, оксидативный статус. 
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Activity 0f Lipoprotein-Associated Paraoxonase-1 Enzymes and Myeloperoxidase  
in Patients with Chronic Kidney Disease 
Vasilchenko V., Dunaevskaya O., Korol L., Kuchmenko O., Stepanova N. 
Abstract. Developing of comorbidities associated with impaired immune and cardiovascular function in pa-

tients with chronic kidney disease is impossible. That is why the study of potential indicators of the development 
of pathological conditions of the cardiovascular system in patients with chronic kidney disease is relevant and 
necessary.  

The purpose of the work was to study the qualitative state of lipoproteins, enzyme activity, in patients with 
chronic kidney disease. 

Material and methods. To achieve this goal, the activity of paraoxonase-1 and serum myeloperoxidase was 
determined in 36 patients with chronic kidney disease. The activity of paraoxonase-1 was determined spectro-
photometrically by the number of phenolic complexes formed using phenylacetate; myeloperoxidase activity was 
researched by reaction with hydrogen peroxide in the presence and without its specific inhibitor (gamma-
aminobenzoic acid). 

Results and discussion. According to the results of our studies, the activity of paraoxonase-1 in the refer-
ence group of conditionally healthy individuals was 6.57 kU / l. In the group of patients with stage I-II of chronic 
kidney disease enzyme activity decreased by 30% (4,58 kU / l) and in the group of patients with stage V of 
chronic kidney disease it decreased by 46% (3,55 kU / l) compared with the reference group. Data analysis by 
the Kruskal-Wallis test (P <0.05) confirmed the difference between the groups. Dunn’s test indicated that there 
was a difference between control and both groups of patients (P <0.05). Myeloperoxidase activity in patients in 
group 1 was almost halved to an average of 0.12 conventional units / l, and in patients in group 2, on the con-
trary, increased 1.5 times (up to 0.37 conventional units / l). Data analysis using the Kruskal-Wallis (P <0.05) 
and Dunn’s tests established the difference between control and patient groups (P <0.05). 

Conclusion. The decreased paraoxonase-1 activity was observed in both groups of patients with chronic 
kidney disease compared with controls. Increased myeloperoxidase activity was observed in patients with stage 
V of chronic kidney disease, and a decrease in patients with stage I of chronic kidney disease. Thus, the activity 
of enzymes, in the composition of high-density lipoproteins, reflected their functional status and indicated patho-
logical changes in the body, more pronounced in patients with stage V of chronic kidney disease. We suggest 
using the activity of paraoxonase-1 and myeloperoxidase as potential markers to prevent the development of 
complications of cardiovascular disease in patients with chronic kidney disease.  

Keywords: paraoxonase-1, myeloperoxidase, chronic kidney disease, cardiovascular disease, oxidative 
status. 
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