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Динqмiко покозникiв iнтенсивностi опоптозу
у хворих но дiобетичну енцефолопотiю
но зостосувоння цитиколiну

Мето - з'ясувоннЯ особливостей диномiкИ поi<озниt<iВ iнтенсивl"lосТl опоптозУ у хвори{ но д обетl,"ну е-,
цеФолопотiю при зостосувоннi у l(омпдеl(сному лit<yBoHHt цитиt<олiну,

Мотерiопи i методи. Обсте>кено 73 поцiенти з дiобетичною енцефоl,опсlтiеtоl у 31 -_ зсlхtsорюво1.1-r,,l Пе[jе
бiголо но тлi цуt<рового дiобеry 1 типу то у 42-2 типу. XBopi першоi групи (2З особи) отlэимуволt'] боЗиlсне /,,i (yвCli-,]-

ня. другоТ (34 хворих) - д,одотково церебропротеi<торний препорот l-{epoKcoH (цитиt<олlн)

Результоти. В обсте)<енИх хвориХ вiдзноченО зростоннЯ рlвня сировОтi(овогО фОlТОРО неi(розУ il\',(A!4l-i ,l,

збir,.ьшення експресiТ Fоs-пlгондо родини рецепторiв фоl(торо неl<розу пухлин то гронзиму В но тлl 3меНшеНН'
BMicry розчинного онтиопоптичного фоr<торо sbo1-2 то зростоння l<iлы<сстl деСl(вомовоних €HýcTe/r СцИli; у ([)ОВ,

звiрогiднобiлЙимступенемзмiнзоцу,(ровогодiобету2-ипу,Зостосувочняцйтиl(Li t,yсГрия/ОЗМеJL-g1,,.ВМ| .,

ry iндуr<торiв то зростонню експресiiiнгiбiторо опогтозу ,з зни>,<еаhлv по,(о3Fиl(о еrдоIеАlоцИтемl;,
Висновки. Цитиколiн виявив висоr<у ефективнiсть у пlr<увс:ннl хворих нс д,iобетичну енцеФо^опотiЮ ЯtК ПРеПО-

рот. що мое цитопротекторну дiю, яко реолiзуеться шляхом гольмувоннп iндуt<цii'опоптозу,
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f\cTaHHiM часом цукровий дiабет (tЦ) набув оз-
\z'HaK "неiнфекцiйноi епiдемiТ", як? охопила
близько одного мiльйона населення нашоТ краТни.
Водночас, за дан им и епiдем iологi ч них дgсл iджен ь,

реальний показник е у З-4 рази вищим за раху-
нок недiагностованих випадкiв цього захворюван-
ня [3]. На сьогоднi у cBiTi зареестровано близько
чвертi мiльярда хворих на tЦ, а за прогнозами ек-
спертiв ВООЗ, до 20З0 р. очiкуеться збiльшення
цього показника у пiвтора разу [6].

Разом iз зростанням поширеностi t-{fl збiльшу-
еться частота його хронiчних ускладнень, серед
яких важливе мiсце посiдають цереброваскулярнi
захворювання. Так, наявнiсть LШ пiдвищус ризик
виникнення гострих порушень мозкового кровоо-
бiгу в б разiв iз зростанням ризику cмepTi вiд tlих
майже втричi [10],

Хронiчнi ураження центральноТ HepBoBot систе-
ми при l l-Ц називають дiабетичною енцефалопатi-
ею (ДЕ), що е стiйкою церебральною патологiсю,

яка виникас внаслiдок гост!их, пl.цгосll]их ]хронlч-
них дiабетичних обмiнних i судинних порушень. клi-

нlчно виявлясться неврозоподiбними дефекгами,
органiч ною неврологiч ною й вегетати в HoKJ ilереб-

ральною симптоматикою [1],
В ocHoBi формування церебральних патслогiч-

них змiн за енцефалопатi[ будь-якоj етiологii ле-

жить загибель нейронiв. Нейрональний апоптоз -
це запрограмована смерть нейроцитiв у l]езульта,
Ti ендогенних внуrрiшньоклiтинних процесrв, що
запускаютьсЯ "сУ|ЦИДНими, генами, Вона 1lоrlяiаЁ:

у зменшеннl розмiрlв клiтин. се(БестоаL- -,1d

нейрона на тiльця, якi фагоцитуються с!с лrltми
клiтинами, Програма апоптозу KoHTpofl iocTt cй

нейротрофiчними чинниками, гормонами,,4едlа
торами. Хронiчна iшемiя призводить до вiдсгроче-
Ho'i загибелi олiгоденлроцитiв унаслiдок акlивацll
системи каспаз. Це спричиняе прогресуюt|) Jемiс-
лiнiзацiЮ aKcoHiB, насампереД у бiлlЙ РеЧОIЗ1,1Н] Ве-

ликих пiвкуль [10].
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ворюс прокаспазу З на активr], л.ас::эз;. З , з _,-эа-
ють важливу роль в iндукцiТ а:lо--тозу :8, iбl. Дr.ти-
вацiя цитотоксичних Т-лiмфоцитis призводит5 до
вивiльнення з [xHix гранул перфорину i гранзимiв.
Вважаеться, що перфорин лворюс у плазматичнiй
мембранi клiтин-мiщеней пори, через якi проника-
ють гранзими. KpiM того, зростання BMicTy Gr-В гчtо-

же свiдчити про iнтенсиФiкацiю процесiв дестабiлi-
зацiТ атеросклеротичних бляшок [15].

У хворих на flE вiдзначено вiрогiдне пiдвищен-
ня BMicry сироваткового Gr-B: меншою мiрою (на
З8,2%) у обстежених з l_{.Щ 1 типу та вlрогiдно
(р < 0,01) бiльше (на 72,6 %)у пацiентiв з [Ц 2tипу,

Провiдну роль у механiзмах клiтинноi загибелi
вiдiграють мiтохондрii, при цьому вiдбуваеться
збiльшення проникностi мiтохондрiально't мембра-
ни. СпlввiднOшення мiж про- й антиапоптичними
членами сiмейства Bc1-2 регулюе вихiд проапоп-
тичних речовин з мiтохондрiй, що призводить до
запуску апоптозу, зокрема циlохt]ому С. Вихiд ци-
тохрому С з мiтохондрiй спричиняе утворення
апоптосоми в цитоплазмi, що активус каспазу-9 i

запускае клiтинну смерть. Антиапоптична дiя tsсl-2
пов'язана з нормалiзацiею функцii мiтохондрiй, що
беррь участь у реалiзацiТ апоптозу, Механiзмами
,ього процесу е блокування вивiльнення з MtTo-

хондрiй цитоохрому С, участь бiлкiв Bc1-2 у Форму-
BaHHi трансмембранних мiтохондрiальних пор, що
зизначае трансмембранний потенцiал, а також ви-
з,льнення рiзних активних сполук та ioHiB з MiTo-
хондрiй. Велике значення надають можливостi
проникнення згаданих бiлкiв у лiпiднi структури
rtембран i форм;,вання lонних каналlв, що впливас
на розподiл ioHiB Са2* мiж ядром, мiтохондрiями та
ендоплазматичн им ретикулумом [14],

У нашому дослtдженнi ffE супроводжувалася Bi-

рогiдним зниженням сиро5аткового BMicTy sBc|-2
на 27 ,2 7о ! хворих на ЦД 1 типу та на 43,,2 % у па-
цiентiв з L{Д 2 типу з вiрогiдною (р < 0,01) рiзни-
цею мiж групами, що свiлчить про запуск апоп-
тозу, причол/у це бiльше проявлясться за iнсулiно-
незалежного lи"

У формуваннi церебральних порушень велику
poJ"]b вiдiграе ушкодження судинного енлотелiю. При
цьому клiтини ендотелiю, що пiддалися апоптозу,
мають прокоаryлянтнi властивостi i е причиною
скупчення активованих тромбоцитiв у дiлянках, де
багато десквамованих ендотелiоцитiв. У цих дiлян-
ках також спостерiгали експозицiю позаклiтиннот
лиатрицi, що призводило до гiперкоагуляцii, Все це
iндукус каскад подальших патологiчних змiн.

У дослiджуваних нами хворих показник кiлькостi
десквамованих ендотелiоцитiв у периферiйнiй KpoBi
вiрогiдно зростав у 4,6 разу за LlД 1 типу та у 5,З ра-
зу * за L!] 2 типу iз вiрогiдною рiзницею плiж група-
ми (р < С,01), що свiдчить про пiдсилення проtlесiв
десквамацiТ ендотелiальних клiтин iз бiльшим ступе-
нем прояву у хворих на iнсулiнонезалежний | lД,

оригl

i{ореляr_liйний аналiз виявив тiсний корЕля!,,
ниЙ ЗВ'язо< \4i}{ lоlаЗни{ом ендогелiо,l,, IP\a,, ! э

сироватковим 1эiвгtем FasL/Apo-1 (г = 0,В5, tэ < 0,05l
J-lo мо}hе бли свlдченням провiдно'r ролr цього л -

га нда кл iти н ноl' за гибел i у ме,(а н l змах п рогра мова],
ноl' клiтинноi cMepTi ,(лlтин судинного ендо гспIю,

Ендотелtй у опокiйному сганi мiстить незнач1-1)

кiлькiсть Fаs i стiйкий до ефектlв розчинного l ме|\]

бранозв'язаного FasL унаслlдок еl{LпресiL на енд()-
телiТ бiлка-iнгiбiтора о-ГLl Р (ГADD-like l L-l|J-сопчеп-
ing епzуmе). ApTepil з атеросклеротич1-1ид/и зl\1lно-
ми на вiдмiну вiд артерiй здорових доtrорiв uеl-.,
шою мiрою експресують с FLlР унаслiдон пiдви-

щення чрливостi ендотелiiо до Fаs-опосередкова-
ного апоптозу пiд впливом окиснеFих пiпgпр6,9".

дiв низькоТ щiльностi, продукгlв глiкозилювання
тощо. Це може збiльшити чдливiсть ендотеlriю ло
апоптозу через активованi Т-лiмфоцити, що ек-
спресують FasL [1_2].

Той факr що виявленl енлотелlальнl гlооуlllення
стосуються саме церебральних судин, пiдтвердку-
сться проведениl\4и нами ранiше гiстопатолог i"ни-
ми дослiдженнями [4]. У гiстологiчних препаратах
судин рiзних дlлянок головного мозку померлих, якl
за життя хворiли на iД, встановлено ознаки судин-
ноТ деформацi'i, периваскул я рно го набря ку, десква -

мацii судиннOго ендотелiю, а TaKolK зниження кое-

фiцiента варlацiТ оптично'i густини забаDвленi,rя
ядерного хроматиrlу ендотелiо*zтlв, що св|.,] rи l ,l

про N4еншу активнiсть ядра щодо залучення ДНК до
синтетичних процесiв та мо}tLг]иву наявнiсть ендоте-
лiального апоптозу, в ходi якого вiдбувасться маргr-
нацiя та конденсацiя ядерного хроматину.

Таким чином, аналiзуючи все викладене вище,
можна дiйти висновку, що ffE супроводжусться по-

силенням апоптичних процесiв як за ГАS-опосе-
редковани|,4, так i за гранзим-iндукованиN4 меха-
нiзмами, KpiM того. зниження вмiсtу в коовl анти-
апсптичного фактора Bcl-2 дас змогу приnустити
моiкп и BicTb реал iзацil' сцена pi ю к..п iтин Hoi за гrл беlr i

мtтохондрiальним шляхом (рисунок).
Для корекцii виявлених змiн tии обрали цереб-

ропротекторний п;эепарат цитиколiн (цитидин 5-ди-

фосФохолiн), що належить до групи нуклеотидiв -
бiомолекул, якi вiдiграють ва}кливу роль у клlтинно
му метаболiзмi, BiH с незамiнним попередникоl\,1

фосФатидилхолiну (лецитину), що становить основу
клiтинних мембран. За рахунок цього препарат
виявляе мембраностабiл iзувал ьну та антиоксиlда н-

тну дiю, iнгiбуючи активнiсть фосфолiпази та зниж.у-
ючи концентрацiю вtльних жирних кислот [:1_5],

Застосування на тлi стандартного лiкування хво-

рих на ДЕ цитиколiну (Цераксону) дозволило не
тiльки пOлiпшити когнiтивнi функцii та зменшити
неврологiчний дефiцит у дослiджуваних паJtсн,t,в, ,t

й оптимiзувати показники iнтенсивностi апоптозу.
BMicT сироваткового ТNF-u у хворих, якi отриму-

вали виключно базисну терапiю мав невiоогiдн1
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нуванню зовнiшнiх клiтинних та iнтрацелюлярних

гиембран, вiдновлюе Тхню струкryрну цiлiснiсть,
пластичнiстЬ за рахуноК стимуляцi'i синтезу фосфа-
тидилхолiну. kpiM тоrо, цитиколiн акгивуе енерге-

тичнi процеси в нейронах, вiдновлюе активнiсть

Nа-/К*-ДТФази i piBeHb АТФ, iнгiбуе продукцiю вiль-

них радикаЛiв, а також активуе систему внугрiш-

ньоклiтинного антиоксидантного захисry. Цей пре-

парат здатНий зменшувати тромбоцитарну адгезiю_: 
та iнгiбувати експресiю проапоптИчНих бiлкiв t9' 1З]'

0триманi результати свiдчать про високу ефек-
] тивнiсть у лiкуваннi хронiчних дiабетичних уражень

головного мозку цитиколiну (цераксону) як препа-

раry З цитопротекторною дiею, яка реалiзуеться
: LlJЛЯХом гальмування iндукцiТ апоптозу,
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Висновки

за дiабетичнот енцефалопатij вiдбувасться по-

силена iндукцiя клiтинного апоптозу iз зростанням

рiвня сироваткового фактора некрозУ ПУХЛИН t/,, а

також вiрогiдним збiльшенням експресi'i Fаs-лlган-

да родини рецепторiв фактора некрозу пухлин та

гранзимУ В на тлi зменшеннЯ BMicTy розчинного
антиапоптичного фактора Bcl 2 iз вiрогiдно бiль-

шим сryпенем змiн за iнсулiнонезалежного цукро-

вого дiабеry.
ппл..4паr,пптабiпrаrlоэпьнtлй ппспапаТ JИ1,4коlvlelvl UpqnvU l oUl, l r JJ

лiн (ЦеракСон) виявляе високУ еФективнlсть у лlh),

BaHHi хворих на дiабетичну енцефалопатiю як пре-

парат iз цитопротекторною дiсю, яка реалiзусться
шляхом гальмування iндукцii апоптозу,
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н,в, пАшl(овсl(Aя
динqмико покозотелей интенсивности опоптозо

у 
-больных 

диобетической энцефолопотией
но фоне применения цитиколино

Це^ь - 
выяснение особенносТей диномиl(И поl(озстелеЙ интенсивноСти опоптозо у бопьных диобети-

ческоЙэНцеФолопотиеЙприПрИМеНеНИИВl(оМПлеl(сНОМлеЧеНИИцИТИ](Олl4::

-"" "оЖ:|"Л:НЙЖffiЙ;;;;;;;;r; 
лi|,,у цz- 2'типо Больные первой группы (23 ОбСЛеДОВОННЫХ)

1l-, ппАпппr-lт 1 lanOl(-
:::;НЖ;;il;:"Ё;;;:;Ы#(з;-ойопо,п) - Аополнительно церебропроте*торНЫй ПРеПОРОТ l-{ePot<-

сон (цитиl<олин)

;У;;;WJй;йЬ;r;;;;р;;;rйо|rr"рrrого онтиапоптичесl(ого фоr<торсr sBc1-2 И УВеАИЧеНИЯ l(ОДИЧеС-
й пп1/ aпYflпноN,,l АИ-[:""::,Ж;Шffi;;;;;;;;;;;;;r-й;il с достоверно большей степенью изменений ПРИ СОХОРНОМ АИ-
,л л 1,L ]aU|ln эtlaппеa]-

;?ý]7}Ж: БilЬ;; *;rйпопr"о способствово^о уменьшению уровня инАУi(тороВ И УВеАИЧеНИЮ Эl(спрес-

сии ингибиторо опоптозо со сни)(ением поl(озqтеля эндотелиоцитемии,

#":Жrr"й;]:r"й;;;Ыл";;;;;;йф.,rr."Бrопр, nuru"r, больных диобеТИЧеСr(Ой ЭНЦефО^ОПО
\л 

^ 
l,.\/^т-п п\/толп тппNло)l(ения r]НАУi(

,r"И по?,"[Jfi"й;ь;"Бй;;'u"lЪПБоr.,,rорныМ Аействием, I(oTopoe рео^изуется путем тормо)*ения 
',]HAyl(

ции опоптозо.
Ключевыеслово:сохорныЙдиобет,ЭНцефолопОтИЯ,ОПопто3,ЦИтИl(одИН'

rtнськllй нЕврологlчнх* журнлл , 20о9, N9 2


