






 
 

       

 



МЕДИЧНА ХIМIЯ


 

 
    

    
   

  



     

  
  

   
       
     
     
    
     
     
    


    
   


    
   
    
       
 


  
 





  
 




 


 


   

     
    





MEDICAL CHEMISTRY


v   


v     

v   

v  


v   

v   

v   

v    

v    


v 

v   

v   
 

v 

v   

v  

v    
   

v   

v    


v     


v   


v  
 

v   

v   


v    

v    

v   
 

v 

v    

v    
  

v 

v    

v   

v     
   

v   





























ORIGINAL INVESTIGATIONS



































































ОРИГІНАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ



































































 







ПРОБЛЕМИ ВИКЛАДАННЯ
БІОЛОГІЧНОЇ ХІМІЇ






ОГЛЯД





PROBLEMS OF BIOLOGICAL
CHEMISTRY TEACHING





REVIEW







21

О
Р
И
Г
ІН
А
Л
Ь
Н
І 
Д
О
С
Л
ІД
Ж
Е
Н
Н
Я

УДК 577.1+616.36–006+546.719




МОДУЛЯЦІЯ ГЕПАТОТОКСИЧНОСТІ ЦИСПЛАТИНУ КЛАСТЕРНИМИ
СПОЛУКАМИ РЕНІЮ(ІІІ) У МОДЕЛІ КАНЦЕРОГЕНЕЗУ















   


    
    
  
   

   

 
  
   





   


 
 
    
   

 
 

  
  


  


 


 



















    
  


   
   
     
   
    
   
 

   
 

   
 
     



  


    



22

О
Р
И
Г
ІН
А
Л
Ь
Н
І 
Д
О
С
Л
ІД
Ж
Е
Н
Н
Я

   
  






       





 
    

    
    

   
   


   







 
     
 
     
    





    
  
   
   
 

    
  
  



   



   
     



   




 




  
    

 
 


  

 






     

 
 
      






 

       






    
    




     
       
        

    



-



-



-



-



-


          
          



         




         

 



23

О
Р
И
Г
ІН
А
Л
Ь
Н
І 
Д
О
С
Л
ІД
Ж
Е
Н
Н
Я

     


  



 
 
    

   
   



  

   

 


  
   
  
    
   



 








  


   

  


     
 




    


   
     





    


  




























  
















 







 


   



    

 
       





  



 
  


  

 

   


  



   

  
  
  
  
  
  

 


  
  
  
  
  
  

 



24

О
Р
И
Г
ІН
А
Л
Ь
Н
І 
Д
О
С
Л
ІД
Ж
Е
Н
Н
Я

    

    

 
   
    
     
    



    
  
   



    
    
 


  

   
  
    

      
    
   
   
  

 

 


     


 


 


 



      



 




 


 





 



Цис Глі

Цистенїніл-гліцин

γ-глутаміламінокислота

амінокислота

Зовнішньоклітинний простір
GSHGSH

Глутатіонсинтетаза

Цис Глі

γ-глутаміламінокислота

М
ем
брана                     гепатоциту

ГГТ

Цитозоль гепатоциту 








25

О
Р
И
Г
ІН
А
Л
Ь
Н
І 
Д
О
С
Л
ІД
Ж
Е
Н
Н
Я

   
   
 


 




 


 




   



      
  


  
   




   





  










 







 











   
 



   
 


     
  
 



 


  
  

 




 









МОДУЛЯЦИЯ ГЕПАТОТОКСИЧНОСТИ ЦИСПЛАТИНА КЛАСТЕРНЫМИ
СОЕДИНЕНИЯМИ РЕНИЯ(III) В МОДЕЛИ КАНЦЕРОГЕНЕЗА















26

О
Р
И
Г
ІН
А
Л
Ь
Н
І 
Д
О
С
Л
ІД
Ж
Е
Н
Н
Я

 








MODULATION OF CISPLATIN HEPATOTOXICITY USING CLUSTER
COMPOUNDS OF RHENIUM(III) IN A MODEL OF CARCINOGENESIS





   












