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РОЛЬ NO-ЕРГІЧНОЇ СИСТЕМИ 
В РЕГУЛЯЦІЇ ОРГАНІВ ПОРОЖНИНИ РОТА (ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ)

Анотація: В статті описується історія відкриття та значення оксиду азота II (NO) в регуляції фізіологічних процесів 
в організмі і, зокрема, органів порожнини рота. В статті розкривається зв’язок NO-ергічної системи з функціонуванням 
інших регуляторних систем та окисно-відновними процесами в тканинах організму. Розглядається механізм синтезу NO в 
тканинах травного тракту з амінокислоти L-аргініну, фермент NO-синтаза та її ізоформи. Розглядається роль NO-ергічної 
системи в нормальному функціонуванні органів порожнини рота, а також у розвитку різноманітних патологічних процесів 
та їх корекції.

Аннотация: В статье описывается история открытия и значение оксида азота II (NO) в регуляции физиологических 
процессов в организме и, в часности, в органах полости рта. В статье раскрывается связь NO-эргической системы с 
функционированием других регуляторных систем и окислительно-восстановительными процессами в тканях организма. 
В статье рассматривается механизм синтеза NO в тканях пищеварительной системы из аминокислоты L-аргинина, фер-
мент NO-синтаза и ее изоформы. Также в статье рассматривается роль NO-эргической системы в нормальном функ-
ционировании органов полости рта, а также при развитии разнообразных патологических процессов и их коррекции.

Summary: The review is devoted to the history of the discovery and the significance of the nitrogen oxide II (NO) in the 
regulation of physiological processes in the body and, in particular, in the organs of oral cavity. The article reveals the connection 
of NO-ergic system with functioning of regulatory systems and redox processes in the tissues of the organism. The article dis-
cusses the mechanism of synthesis of NO in the tissues of the digestive system from the amino acids L-arginine, NO-synthase 
enzyme and its isoforms. The article also reveals the role of NO-ergic system in the normal functioning of the oral cavity, as well 
as the development of a variety of pathological processes and their correction.

Вступ. Наприкінці минулого століття увагу біо-
логів та медиків привернув до себе оксид азоту (ІІ) 
(NO) і з кожним роком увага до нього та його впли-
ву на різні органи і тканини тільки збільшується. 
Це пов’язано з виявленням у NO властивостей 
внутрішньоклітинного регулятора. NO бере участь 
в регуляції внутрішньоклітинної концентрації ци-
клічного ГМФ та іонів кальцію. Таким чином, в  
біохіміі зявилась ще одна речовина з властивостя-
ми вторинного месенджера [1, 2].

У 1980 році R.F. Furchgott разом з колегами до-
вели, що для релаксації судинної стінки необхідна 
наявність інтактного ендотеліального шару. Цей 
механізм є універсальним для різних вазодилятато-
рів. У подальшому було доведено, що речовиною, 
яка виробляється ендотелієм судин і спричиняє ва-
зодилятацію є оксид азоту (ІІ) [3].

NO-синтаза (NOS) – фермент, що каталізує 
утворення оксиду азоту (ІІ) (NO) з аргініну. Ви-
вченню NO в останні роки присвячено тисячі до-
сліджень, результатом яких стало з’ясування ролі 
цієї молекули в нормальному функціонуванні прак-

тично усіх систем та органів, а також у патогенезі 
ряду захворювань [2, 4, 5].

Відомо, що синтаза NO не є одним фермен-
том, а існує група ферментів, що здатна синте-
зувати оксид азоту (ІІ) з L-аргініну. Виділяють 
три ізоферменти NO-синтази, що кодуються різ-
ними генами. NO-синтаза І типу, або нейрональ-
на є гомодимером і характеризується зворотнім 
зв’язуванням з кальмодуліном. Найвища актив-
ність нейрональної NO-синтази спостерігається в 
нейронах мозочка та в астроглії. Регуляція цього 
ферменту здійснюється за участі іонів кальцію. 
NO-синтаза ІІ типу, або індуцибельна вперше 
була виділена з макрофагів. Цей фермент пере-
важно знаходиться в цитозолі в розчиненій формі 
і менше залежить від іонів кальцію та кальмоду-
ліну, але також містить кальмодулін-зв’язувальну 
ділянку. NO-синтаза ІІІ типу характерна для ен-
дотеліальних клітин. ЇЇ активність залежить від 
внутрішньоклітинної концентрації іонів кальцію 
і, також містить кальмодулін-зв’язувальну ділян-
ку. Цей фермент може бути водорозчинним або 
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зв’язаним з мембраною і відіграє важливу роль у 
формуванні судинного тонусу [2, 3, 6].

Оксид азоту (ІІ) за своєю хімічною природою є 
високореакційною сполукою. Це пов’язано з наяв-
ністю одного неспареного електрона на зовнішній 
електронній орбіталі. NO може як активувати так і 
гальмувати вільнорадикальні процеси в організмі. 
Невеликі розміри та відсутність заряду дозволяють 
NO проникати через мембрани клітин і здійснюва-
ти свої функції в середині клітини [7, 8].

Роль NO в регуляції фізіологічних процесів і 
розвитку патології. NO є надзвичайно важливим 
регулятором фізіологічних функцій в організмі 
людини та тварин. Він здійснює регуляцію вну-
трішньо– та міжклітинних процесів. Порушення 
функціонування NO-ергічної системи спостері-
гається при артеріальній гіпертензії, ішемічній 
хворобі серця, тромбозах, інфекційних та онко-
логічних захворюваннях. Також функціонування  
NO-ергічної системи порушується при захворю-
ваннях органів травного тракту, в тому числі і орга-
нів порожнини рота [2, 3, 9, 10].

Активність NO-ергічної системи також ціка-
вить онкологів. Це пов’язано з тим, що NO є попе-
редником канцерогенних N-нітрозосполук та бере 
участь разом з ростостимулюючими факторами, 
тирозинкіназою, вторинними месенджерами в ре-
гуляції Ca2+ – мобілізуючої системи внутрішньо-
клітинної передачі сигналу та в процесах ділення 
клітин [2, 11].

Більшість патологічних процесів та станів у 
ссавців супроводжується гіпоксією. У її розвитку 
та перебігу виділяють оксидаційну і нітрозативну 
ланки. Нітрозативний стрес характеризується по-
силеною продукцією і пошкоджуючою дією NO та 
його вільнорадикальних похідних [12]. Основним 
шляхом синтезу NO у різних органах та тканинах 
ссавців є ферментативний за участю NO-синтаз із 
використанням аргініну, як субстрату. Альтерна-
тивними шляхами синтезу NO в живих тканинах є 
відновлення нітрат/нітрит-аніонів до оксиду азоту 
(ІІ) гемовмісними та молібден-умісними білками за 
умов гіпоксії, біотрансформація нітритів до •NO за 
умов тканинного ацидозу, реакція між аргініном та 
пероксидом водню. Ці механізми об’єднані у мета-
болічний цикл оксиду азоту [2]. Залежно від умов 
утворення оксид азоту та його вільнорадикальні 
похідні виявляють регуляторні або цитотоксичні 
ефекти. Цитотоксична дія цих речовин полягає в 
інгібуванні активності окремих ферментів, зокре-
ма, внаслідок нітрозування функціональних груп 
у білках, пошкодженні компонентів дихального 
ланцюга мітохондрій, розщепленні ДНК та РНК, 
пошкодженні ліпідів. Тому актуальна проблема по-
шуку речовин з активністю антиоксидантів, здат-
них запобігати метаболічним порушенням в орга-
нізмі людити і тварин за умов гіпоксії. Відомо, що 
за екстремальних умов в тканинах інтенсифікуєть-
ся анаеробний шлях окиснення глюкози – гліколіз, 
що робить їх певною мірою незалежними від забез-
печення киснем і сприяє виживанню. За нормаль-
них умов існує динамічна рівновага між аеробним 

і анаеробним гліколізом, про що свідчить наявність 
у тканинах певної кількості молочної кислоти.  
Однак глибокі порушення співвідношення між 
ними можуть бути небезпечними для функціону-
вання живих клітин унаслідок розвитку ацидо-
зу та пов’язаних з ним метаболічних порушень  
[2, 13, 14].

NO є унікальним медіатором міжклітинної вза-
ємодії, що бере участь в підтримці гомеостатичних 
параметрів організму у формуванні базального то-
нусу судин, поліпшенні реологічних властивостей 
крові шляхом регуляції процесів агрегації її фор-
менних елементів, стабілізації проникності судин-
ної стінки та наділений вільнорадикальними влас-
тивостями [3, 14].

Відомо, що токсична дія нітратів та нітритів 
полягає в здатності активувати вільнорадикальні 
процеси окиснення, які призводять до розвитку 
пухлинних процесів, інгібування синтезу ДНК, по-
рушення функції ферментних систем. Окрім того, 
при гострих і важких отруєннях розвивається ге-
мічна гіпоксія внаслідок переходу оксигемоглобіну 
в метгемоглобін, що раніше вважалося головним 
наслідком нітритної інтоксикації. При цьому в 
організмі людини та тварин виникають ураження 
практично всіх органів та тканин [1, 3, 4, 8, 15].

Оксид азоту є одним з факторів антимікробного 
захисту організму. Він знешкоджує багатьох пато-
генних мікроорганізмів – бактерій, вірусів, грибів 
та найпростіших. Також, оксид азоту виступає як 
антиоксидант, активуючи продукцію глутатіону 
та супероксиддисмутази. В умовах гіперпродукції 
вільних радикалів та при дефектах системи анти-
оксидантного захисту, пов’язаних з дефіцитом су-
пероксиддисмутази, синтез оксиду азоту викликає 
утворення пероксинітритів за рахунок конкурент-
ного зв’язування цієї сполуки із супероксидними 
аніонами. При порушенні метаболізму оксиду азо-
ту (ІІ), пероксинітрит розпадається, утворюючи ді-
оксин азоту і гідроксильні групи [2, 11, 13, 16].

На сьогоднішній день досить інтенсивно вивча-
ється участь оксиду азоту (ІІ) у патогенезі захворю-
вань органів травного тракту. Експериментальни-
ми та клінічними дослідженнями показано, що за 
фізіологічних умов оксид азоту є унікальним моду-
лятором багатьох фізіологічних процесів у травно-
му тракті, діє як ендогенний медіатор, відповідає за 
підтримання цілісності та відновлення тканин, ви-
являє гастропротекторні властивості, попереджу-
ючи ураження слизової оболонки шлунку від різ-
номанітних пошкоджуючих факторів. Результати 
останніх досліджень дали можливість припустити, 
що активація синтази оксиду азоту (NO-синтази) 
і надмірна кількість NO проявляє як захисні так і 
цитотоксичні властивості і є однією з причин роз-
витку виразки шлунку, хронічного гастриту, онко-
патології, бактеріальних гастроентеритів, а також 
гострих та хронічних запалень кишечнику [8, 9].

Встановлено, що продукція NO супроводжуєть-
ся вивільненням активних форм кисню, підвищен-
ням рівня супероксид-аніону, гідроксил-радикалів, 
пероксинітриту, надлишок яких зумовлює цитоток-
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сичну дію NO. Однак, за фізіологічних концентра-
цій NO може гальмувати процеси пероксидного 
окиснення ліпідів, виступаючи в ролі антиокси-
данта. Це зумовлює тісний регуляторний зв’язок 
системи NO з процесами перекисноно окиснення 
ліпідів [2, 17, 18]. 

Основною регуляторною дією оксиду азоту 
(NO) є виконання універсальних месенджерних 
функцій, які забезпечують внутрішньоклітинну та 
міжклітинну сигналізацію. За фізіологічних умов 
NO бере участь в регуляції легеневої циркуляції та 
активно впливає на оксигенацію крові, є регулято-
ром певних функцій травної і нервової систем орга-
нізму, виступає як ефектор системи клітинного іму-
нітету, а також бере участь у регулюванні функцій 
мітохондрій. В клітинах серця синтез NO відіграє 
важливу роль у підтриманні тонусу коронарних су-
дин, ефективності використання кисню в тканинах 
серця та підтриманні діастолічної функції серця. 
Окрім того, NO захищає судинну стінку і запобі-
гає ремоделюванню судин при різних патологічних 
станах [3, 6, 18]. Поряд з регуляторними функці-
ями оксид азоту також може проявляти і цитоток-
сичні властивості. Відомо багато захворювань, які 
обумовлені порушенням синтезу та виділення NO, 
серед яких і ті, що пов’язані з різними патологіями 
серця (інфаркт міокарда, кардіоміопатії, серцева 
недостатність) і судин (атеросклероз, діабет, гіпер-
тонія) [2, 3, 12, 18].

Оксид азоту, який утворюється нітритсинтаз-
ним та нітритредуктазним шляхами бере участь як 
в протективних так і в деструктивних впливах на 
клітини організму. Кінцеві продукти метаболізму 
оксиду азоту, нітрити, дозволяють оцінити інтен-
сивність обміну NO в тканинах. Вазодилятаційна 
дія NO реалізується за рахунок впливу на розчинну 
гуанілатциклазу міоцитів гладенької мускулатури 
судин, яка активує Са2+ – АТФ-азу, що викликає 
вихід Са2+ з міоциту. Провідна роль у вазодиляту-
ючій дії NO належить еNOS. Деструктивний вплив 
NO пов’язаний з активністю іNOS та утворенням 
пероксинітриту, який активує процеси вільно-ради-
кального окиснення [2, 3, 8].

NO є основним ендогенним вазодилятатором. 
Після зв’язування ацетилхоліну з клітинними рецеп-
торами синтезується NO, який мігрує у м’язові кліти-
ни і активує синтез цГМФ і викликає розслаблення 
м’язів. Аналогічний механізм впливу NO на розсла-
блення м’язів травного тракту. Нормальним регуля-
тором перистальтики травного тракту є бактеріальна 
флора кишечнику. Компоненти мембран клітин бак-
терій – ліпополісахариди активують NO-синтазу без-
посередньо у м’язовій клітині [2, 8, 9, 11].

NO відіграє важливу роль в імунному захисті 
організму. Тут він проявляє цитотоксичну дію. При 
попаданні до організму бактерій, вірусів тощо про-
ходить активація макрофагів, їх набряк збільшення 
вмісту в них лізосом, активація гідролітичних фер-
ментів, пероксидаз, каталази. Онкологів NO ціка-
вить оскільки з одного боку ця сполука є попере-
дником канцерогенних N-нітрозосполук, а з іншого 
бере участь разом з ростостимулюючими фактора-

ми та тирозиновими протеїнкіназами у процесах 
проліферації клітин. Однак, надлишкова продукція 
NO самостійно призводить до пошкодження та не-
крозу різних клітин [2, 11, 12]. 

У дітей з келоїдними рубцями достовірно під-
вищується активність NO-синтази та вміст ні-
трит-аніонів, що сприяє активації колагеногенезу 
за рахунок індукції експресії трансформуючого 
фактору росту-бета (ТФР-β). Цей фактор стиму-
лює синтез фібробластами колагену, фібронектину 
та протеогліканів. Для патогенетичного лікування 
надлишкового колагеногенезу при рубцевих змінах 
шкіри використовують інгібітори індуцибельної 
NO-синтази [19].

Корекція ліпополісахаридного пародонти-
ту на фоні гепатиту неспецифічним інгібітором  
NO-синтази N-нітро-L-аргініном і специфічним ін-
гібітором i-NOS 1400W призводить до різкого при-
гнічення синтезу оксиду азоту і частково запобігає 
розвитку оксидативного стресу в тканинах паро-
донта щурів з гепатитом [20].

Роль NO в регуляторних процесах ротової 
порожнини. В умовах тривалої омепразол-індуко-
ваної гіпергастринемії відбувалось підвищення ак-
тивності NO-ергічної системи в тканинах слинних 
залоз щурів. Одночасно з цим також відбувалось 
накопичення в слинних залозах NO2–, метаболіту 
циклічних перетворень оксиду азоту та можливо-
го субстрату для утворення NO за рахунок нітри-
тредуктазних систем. Максимальна активність 
NO-синтази спостерігалась на 14 добу, а вміст 
NO2– досягав максимального значення на 21 добу 
введення омепразолу [21, 22].

Досліджуючи NO-ергічну систему піднижньо-
щелепних слинних залоз за умов гіпергастринемії 
та стимуляції секреції гістаміном та карбахоліном 
отримали такі результати: активність NO-синтази 
при 28-денному введені омепразолу вірогідно під-
вищилась в 1,45 разу, а вміст нітритів достовірно 
збільшився в 1,18 разу. За умов стимуляції секреції 
гістаміном та карбахоліном активність NO-синтази 
на 28 добу експерименту достовірно підвищилась 
у 1,37 разу та 1,53 разу відповідно, порівняно зі 
щурами без стимуляції секреції, а вміст нітритів 
при цьому достовірно збільшувався при стимуляції 
карбахоліном та достовірно не змінювався при сти-
муляції гістаміном [23].

Досліджуючи NO-ергічну систему слинних 
залоз за умов омепразол-індукованої гіпергастри-
немії нами отримано такі результати: активність 
NO-синтази при 28-денному введені омепразолу 
вірогідно підвищилась в 1,45 разу, а вміст нітри-
тів вірогідно збільшився в 1,18 разу. При корекції 
із застосуванням мультипробіотика «Симбітер 
ацидофільний» активність NO-синтази на 28 день 
експерименту достовірно підвищилась в 1,18 разу 
порівняно зі щурами без корекції [22].

Активність NO-синтази в тканинах піднижньо-
щелепних слинних залоз при 28-денному введені 
омепразолу та корекції із застосуванням мульти-
пробіотика «Апібакт» на 28 день експерименту 
достовірно підвищилась у 1,19 разу, порівняно зі 
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щурами без корекції. У слинних залозах за умов 
омепразол-індукованої гіпергастринемії вміст ні-
тритів достовірно збільшився в 1,18 разу, а за умов  
корекції гіпергастринемії мультипробіотиком «Апі-
бакт» вміст нітритів достовірно не змінився [24].

Досліджуючи NO-ергічну систему підниж-
ньощелепних слинних залоз за умов омепразол-
індукованої гіпергастринемії та її корекції мела-
ніном, ми отримали такі результати: активність  
NO-синтази при 28-денному введені омепразолу до-
стовірно підвищилась у 1,45 разу, а за умов корекції 
із застосуванням меланіну активність NO-синтази 
на 28 день експерименту достовірно знижувалась 
у 1,23 разу, порівняно із щурами без корекції, що 
свідчить про нормалізацію NO-ергічної системи 
слинних залоз за умов застосування меланіну [25].

Здатність nNOS обмежувати перекисне окис-
нення в м’яких тканинах пародонта за умов екс-
периментального метаболічного синдрому є 
NF-kB-опосередкованою. Збільшення за умов уве-
дення селективного інгібітора nNOS утворення 
ТБК-реактантів та зниження антиоксидантного по-
тенціалу усувається призначенням інгібітора акти-
вації NF-kB II – JSH-23 [26].

Досліджуючи стан NO-ергічної системи у тка-
нинах піднижньощелепних слинних залоз за умов 
абдомінального ожиріння, одержали наступні 
результати: загальна активність NO-синтази ві-
рогідно підвищувалась, починаючи з 10-го тижня 
висококалорійної дієти у 1,81 разу, порівняно з 
контролем, і залишалась вірогідно підвищеною у 
1,68 разу до кінця експерименту. За цих умов вміст 
NO2– у тканинах слинних залоз вірогідно підви-
щувався, починаючи з 10-го тижня висококало-
рійної дієти у 1,51 разу, порівняно з контролем та 
залишався достовірно вищим в 1,53 разу до кінця 
експерименту [27].

Досліджуючи NO-ергічну систему слинних 
залоз за умов глутамат-індукованого ожиріння, 
були отримані такі результати: загальна активність  
NO-синтази достовірно підвищувалась у 1,92 разу 
порівняно із контролем, а вміст нітрит-іонів д 
остовірно збільшувався в 1,53 разу порівняно з 
контролем [28].

Досліджуючи NO-ергічну систему м’яких тка-
нин пародонта щурів за умов омепразол-індуко-
ваного гіпоацидитету, отримано такі результати: 

активність NO-синтази при 28-денному введені 
омепразолу та вміст нітритів достовірно не змі-
нилися. Корекція мультипробіотиком «Симбі-
тер омега» достовірно підвищувала активність  
NO-синтази порівняно із щурами без корекції у 
8,64 разу. Що стосується концентрації нітритів, то 
за умов корекції гіпоацидитету мультипробіотиком 
«Симбітер омега» їх вміст достовірно підвищив-
ся, порівняно із щурами без корекції в 3,15 разу. В 
ротовій рідині хворих на хронічний генералізова-
ний пародонтит знижується активність загальної  
NO-синтази. За умов використання мультипробіо-
тика «Симбітер омега» у дентоальвеолярних капах 
на ніч, у ротовій рідині пацієнтів із хронічним ге-
нералізованим пародонтитом достовірно зростали 
загальна активність NO-синтази та вміст нітрит-іо-
нів, порівняно з цими показниками до лікування та 
нормалізувалися до рівня показників контрольної 
групи [16].

За умов тривалого омепразол-індукованого гі-
поацидитету, в тканинах пародонта розвивається 
дисбаланс NO-ергічної системи, що спричиняє 
ендотеліальну дисфункцію в тканинах пародонта, 
про що свідчить зниження активності NO-синтази, 
зростання вмісту NO2–. На 7-у та 28-у добу екс-
перименту вміст нітрит-аніону у м’яких тканинах 
пародонта щурів з корекцією зріс у 1,7 та 3 рази 
відповідно в порівнянні з щурами, яким в цей час 
вводили лише ІПП, що пояснюється максималь-
ною активністю фермента NOS в цей же час. Це 
свідчить про нормалізацію кровоплину та місцевих 
регуляторних процесів в м’яких тканинах пародон-
та за рахунок нормалізації NO-ергічної системи. 
Таким чином, застосування препарату «Симбітер» 
з метою корекції дисциркуляторних порушень у 
м’яких тканинах пародонта є ефективним за раху-
нок нормалізації ендотеліальної дисфункції судин 
мікроциркуляторного русла [29].

Висновок. Отже, оксид азоту (ІІ), завяки своїм 
влистивостям, є надзвичайно важливим регулято-
ром фізіологічних функцій в організмі людини та 
тварин. Він здійснює регуляцію внутрішньо– та 
міжклітинних процесів. NO є унікальним медіато-
ром міжклітинної взаємодії, що бере участь в під-
тримці гомеостатичних параметрів організму. Він 
відіграє ключову роль в регуляції практично всіх 
органів та тканин організму.
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