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Етанол-індукована перебудова метаболізму:
наслідки для репродуктивної функції
Державна установа «Інститут фармакології та токсикології
Національної академії медичних наук України», м. Київ
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Добре відомо, що надмірне споживання алкоголю веде до порушень
основних метаболічних шляхів [1]. Етанол метаболізується, в основному, за
двома шляхами – окиснювальним
(який має місце, головним чином, у
печінці) і не окиснювальним (який реалізується, в основному, у позапечінкових тканинах) [2]. Головним шляхом
метаболізму етанолу є окиснення цитозольною алкогольдегідрогеназою (АДГ).
У результаті утворюється токсичний і
високореакційний ацетальдегід. Ця
реакція супроводжується відновленням
НАД+ до НАДH. Завдяки цьому формується високо відновлене цитозольне
середовище [2]. Проте ключову роль в
окисненні етанолу в ацетальдегід відіграє система СYP, у тому числі ізоферменти CYP2E1, 1A2 і 3A4, а також
каталаза [1, 2]. Причому, за умов хронічного споживання етанолу в його
метаболізмі переважно беруть участь
ізоферменти цитохрому Р450. Метаболізм алкоголю за допомогою CYP2E1
призводить до генерації активних форм
кисню (АФК), у тому числі гідроксіетилу, супероксиданіону та гідроксильних
радикалів. Для них характерне недовге
існування, нестабільність і активна
взаємодія з молекулами клітин [2].
Окиснення етанолу пероксисомальною
каталазою вважається мінорним шляхом його метаболізму [2]. Ацетальдегід,
що утворився в результаті окиснення
спирту, швидко метаболізується, головним чином, за допомогою мітохондріальної альдегіддегідрогенази (ALDH2)
в ацетат і НАДН. Мітохондріальний
НАДН використовується в електронтранспортному ланцюзі [2].
© Г. М. Шаяхметова, 2017
Фармакологія та лікарська токсикологія, № 6 (56)/2017

Не окиснювальний метаболізм етанолу є незначним і призводить до утворення етилових ефірів жирних кислот і
фосфатидил-етанолу. Ці метаболіти, як
відомо, мають середній період напіврозпаду і тенденцію до накопичення в
печінці, порушуючи сигнальні шляхи в
клітинах [3]. Другий не окиснювальний шлях метаболізму вмикається за
високих рівнів циркулюючого етанолу,
і до нього залучена фосфоліпаза D, яка
перетворює фосфатидилхолін на фосфатидну кислоту, а потім на фосфатидилетанол [1]. Фосфатидил-етанол погано
метаболізується та його вплив на клітини невідомий, проте, він може заважати утворенню фосфатидної кислоти та
руйнувати клітинну сигналізацію [1].
З огляду на те, що нас цікавить
перед усім біотрансформація алкоголю
в гонадах, не можна ігнорувати існуючу специфіку метаболічних процесів,
характерних тільки для цих органів та
факторів, що впливають на кінцевий
результат. Перш за все, це: а) висока
залежність усіх обмінних процесів у
цих органах від продукції та функціонування гормонів; б) вікові особливості
біотрансформації; в) міжстатеві відмінності швидкості та характеру метаболічних процесів [4]. Вочевидь, несприятливі ефекти алкоголю на кожному з
цих рівнів можуть одночасно викликати каскад порушень процесів біосинтезу та катаболізму білків, нуклеїнових
кислот, ліпідів і вуглеводів [5, 6]. У
свою чергу, особливості метаболізму в
гонадах можуть впливати на біотрансформацію етанолу в цих органах [7, 8].
Як зазначено D. Wu та A. I. Ceder
baum, важко виділити основний механізм, що враховуватиме всі можливі
впливи алкоголю на організм або
навіть на один конкретний орган. Багато різних механізмів діють узгоджено,
3

відображаючи спектр реакцій організму
на незліченну кількість прямих і непрямих дій етилового спирту. Одним з факторів, який був запропонований як
такий, що відіграє центральну роль у
розвитку викликаного алкоголем ушкодження клітин, є надмірне утворення
вільних радикалів та окисний стрес. Це
може бути результатом комбінованого
погіршення антиоксидантного захисту
та гіперпродукції АФК мітохондріальним ланцюгом перенесення електронів,
етанол-індукованим CYP2E1 і активованими фагоцитами [9].
Механізми, за допомогою яких окиснювальний стрес викликає етанол-індуковану гонадотоксичність, вивчаються
екстенсивно з 1980-х років. Слід зазначити, що в сім’яниках генерація АФК
може бути корисною або навіть необхідною в комплексному процесі проліферації та дозрівання чоловічих статевих клітин шляхом мейозу з диплоїдних сперматогоніїв до зрілих гаплоїдних сперматозоїдів. Навпаки, високі
дози та/або недостатнє видалення АФК,
що спричинене низкою механізмів,
залучених до метаболізму етанолу,
може бути дуже небезпечним, модифікуючи чутливі молекули сім’яників, у
тому числі ДНК, ліпіди та білки [10].
Беручи до уваги, що тестикулярні
мембрани багаті ненасиченими жирними кислотами, які є чутливими мішенями для окисного пошкодження,
можна припустити, що ПОЛ бере участь
у розвитку гонадальної дисфункції за
хронічного споживання алкоголю [11].
Дійсно, на щурах, які споживали алкоголь протягом 50 днів, було показано
зменшення вмісту полієнових кислот і
компенсаторне збільшення насичених
жирних кислот. Зниження вмісту поліненасичених жирних кислот супроводжувалося збільшенням формування
дієнових кон’югатів і малонового діальдегіду (МДА) у тестикулярних мітохондріях, а також зниженням вмісту відновленого глутатіону (GSH) [12]. Вичерпання тестикулярного пулу GSH спостерігали також у щурів, що хронічно
споживали алкоголь (2,5 г 50 % етанолу/кг маси тіла внутрішньошлунково
протягом 90 днів) [13]. У контексті
захисту сім’яників від АФК, GSH віді-

грає ключову роль, і зниження його
вмісту за умов надмірного споживання
алкоголю може мати вирішальне значення для збереження про-/антиоксидантної рівноваги в гонадах [14]. Є
повідомлення щодо зростання продуктів окиснення ліпідів і білків та зниження ферментативної антиоксидантної активності, а також вмісту неферментативних антиоксидантів [15]. У
самців щурів, що вживали алкоголь у
середній добовій дозі 4,05 г/кг (відповідає споживанню 41 г вина (10 %
спирту) або 0,71 г віскі (40 % спирту)
на людину масою 70 кг), було показано
значне виснаження рівня тестикулярного GSH, білків, які містять SH групи,
токоферолу та аскорбінової кислоти, а
також збільшення концентрації МДА
(індекс ПОЛ) і карбонільних білків
(індекс окиснення білка) за одночасного зниження активності глутатіонпероксидази (GSH-Px) [16]. Подібне зростання рівня МДА і зниження вмісту
GSH у сім’яниках після тривалого введення етанолу також було показано й
на мурчаках [15]. Крім того, введення
етанолу призводило до пригнічення
активності супероксиддисмутази (СОД),
каталази (САТ), GSH-Рх і ксантиноксидази (ХО) з одночасним збільшенням
рівнів МДА і NO у сім’яниках самців
щурів [17].
Селен як частина системи GSH виконує ключові функції захисту від АФК
[14]. У потомства самиць, які зазнали
впливу етанолу під час вагітності та
лактації, було показано зменшення
пулу тестикулярного селену [18]. Цей
елемент необхідний для синтезу тесто
стерону, утворення та дозрівання сперматозоїдів [19, 20]. Він є складовою
частиною селенопротеїнів GPx1, GPx3,
mGPx4, cGPx4 і GPX5, які захищають
сперматозоїди від окисного пошкодження протягом усього процесу дозрівання, а також mGPx4 і snGPx4, які є
структурними компонентами зрілих
сперматозоїдів [19]. Дефіцит селену
може вплинути на масу яєчок та супроводжуватись пошкодженням середньої
частини сперматозоїдів, змінами їхньої
рухливості та форми [21].
Залізо відіграє важливу роль у різних клітинних функціях. Однак над-
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лишок заліза є токсичним і викликає
перекисне окиснення ліпідів і пошкодження тканини. Таким чином, його
абсорбція та транспорт повинні жорстко регулюватись [22]. Перевантаження залізом спостерігається не тільки в
разі алкогольних захворювань печінки,
але виявлено, що одноразове введення
етанолу (50 ммоль/кг) викликало накопичення заліза в сім’яниках щурів. Це
супроводжувалось активацією ПОЛ і
зниженням умісту альфа-токоферолу.
Ці дані підтверджують гіпотезу про
причетність заліза до паракринної регуляції етанол-індукованих тестикулярних розладів [23].
Фолат і нормальна активність фолатного циклу мають вирішальне значення для синтезу нуклеотидів, метилювання та підтримки геномної цілісності, а також захисту від пошкоджень
ДНК у процесі утворення чоловічих
гамет [24]. L. M. Wallock-Montelius та
ін. повідомляють, що споживання етанолу призводило до зростання концентрації фолієвої кислоти в яєчках, але
не в придатках у міні-свиней. На думку
авторів, спостережуване явище може
відображуватися на змінах у клітинній
популяції (тобто, зменшенні кількості
гермінативних клітин) і, як наслідок,
розмір сім’яників стає меншим. У той
самий час хронічне споживання етанолу призводило до зниження активності
метіонін-синтази в сім’яниках, яка в
свою чергу, може впливати на гормональну регуляцію сперматогенезу [25].
Враховуючи, що окиснювальний
стрес може викликати запалення, цілком очікуваним є те, що ексцесивне
споживання алкоголю може призводити до підвищення рівня цитокінів-промоторів запалення безпосередньо в яєчках [26]. У щурів, які споживали етанол, виявлене зростання рівнів фактора
некрозу пухлин α (TNF-α) й інтерлейкіну 6 (IL-6) у гіпоталамусі, гіпофізі та
сім’яниках [27].
Примітно, що гостра алкогольна
інтоксикація призводила до підвищення рівня імунореактивного β-ендорфіну
в тестикулярній інтерстиціальній рідині (ТІР), зниження рівня тестостерону в
ТІР й її обсягу. Також у сироватці
крові спостерігалося різке зниження

лютеїнізуючого гормона та тестостерону в поєднанні з різкими змінами рівня
бета-ендорфіну в гіпофізі, крові та
сім’яниках. Навпаки, за умов хронічного введення алкоголю рівень імунореактивного бета-ендорфіну в гіпоталамусі та сім’яниках був значно пригнічений [28].
Здатність етанолу пригнічувати продукцію тестостерону й викликати тестикулярну дистрофію може бути
пов’язана з метаболічною трансформацією спирту в ацетальдегід безпосередньо в яєчках. У сім’яниках і придатку
щурів було проаналізовано внутрішньоклітинний розподіл ферментів, у першу
чергу тих, що беруть участь у метаболізмі етанолу й ацетальдегіду (АДГ та
альдегіддегідрогенази (АЛДГ)). Показано, що основними локалізаціями активності АДГ були ядерні та цитозольні
фракції тестикул. І навпаки, у придатках активність АДГ була відсутня. Тестикулярну АЛДГ визначали в усіх
субклітинних фракціях – ядерній,
мітохондріальній, цитозольній і мікросомальній [25]. Несподівано було виявлено активність АЛДГ в епідидимісах,
вона була рівномірно розподілена
поміж їхньою головною та хвостовою
частинами. Автори припускають, що
АЛДГ сім’яників і придатків може
відігравати певну роль у токсичній дії
ацетальдегіду, що утворився в процесі
метаболізму етанолу, на гонади [29].
Було показано, що за тривалого споживання алкоголю в сім’яниках тварин посилюється активність НАД+залежної АДГ [16, 30]. У свою чергу
можливо, що перетворення етанолу в
ацетальдегід за допомогою АДГ знижувало секрецію андрогенів клітинами
Лейдіга [30]. У цих структурах зростання перетворення дигідротестостерону (ДГТ) у 3β- і 3α-діоли було в прямій
залежності від дози етанолу та блокувалося 4-метилпіразолом або підвищенням концентрації НАДФН, що дозволяє припустити залежність даного
ефекту від активності АДГ у клітинах
Лейдіга [31].
Було виявлено, що в тестикулярній
мікросомальній фракції можливе ферментативне НАДФН- і кисень-залежне
перетворення етанолу на ацетальдегід.
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Автори стверджують, що в сім’яниках
до мікросомальної трансформації етанолу в ацетальдегід частково можуть
бути залучені CYP2E1, Р450-редуктаза
та інші ферменти з дією подібною до
ліпоксигеназ/пероксидаз [32].
Як ми вже згадували вище, було
надано докази того, що мікросомні ферментативні системи метаболізму етанолу в сім’яниках локалізовані в клітинах Лейдіга [33]. Активність мікросомальної етанолокиснюючої системи
(МЕОС) у клітинах Лейдіга з сім’яників
щурів складала близько 47 нмоль ацетальдегіду за 20 хв на 1 мг білка, у той
час як активність в неочищених інтерстиціальних клітинах становила близь
ко 26 нмоль. Ці результати дозволили
авторам припустити, що активність
була зосереджена в клітинах Лейдіга,
і вона мала лінійну залежність від
концентрації білка та часу інкубації.
Найефективнішим кофактором був
НАДФН. Інгібітори активності алкогольдегідрогенази та каталази (4-метилпіразол та ціанід калія) не справляли
ефекту на інтенсивність окиснення
алкоголю в мікросомах клітин Лейдіга,
та в них активність МЕОС була вдвічі
вищою, ніж в інтерстиціальних клітинах [33].
Ацетальдегід може утворювати
аддукти з реакційноздатними групами
білків або малих молекул (наприклад,
цистеїну). Такі хімічні модифікації
можуть змінювати та/або заважати
нормальному протіканню біологічних
процесів, таких, наприклад, як транс
дукція сигналу та/ або бути безпосередньо токсичними для клітин [1, 2].
Деякі дослідження показали, що ацет
альдегід характеризується більшою
токсичністю, ніж етанол щодо продукції тестостерону, безпосередньо інгібую
чи протеїнкіназу C – ключовий фермент біосинтезу тестостерону [34], або
викликаючи порушення про-/антиоксидантного
балансу
в
клітинах
сім’яників [35].
Останнім часом було показано, що
опосередковане АФК-залежними сигнальними системами зростання експресії c-Jun білка (є частиною ранньої
відповіді формування фактора транскрипції) пригнічує експресію генів

стероїдогенезу шляхом супресії транзактивації ферменту Nur77 (один з головних транскрипційних факторів, що
регулюють експресію генів стероїдогенних ферментів), призводячи до зниження тестикулярного стероїдогенезу [36].
Відомо, що CYP2E1 є ефективним генератором перекису водню [37]. Н2О2 діє
безпосередньо на клітини Лейдіга
щурів, знижуючи синтез тестостерону
шляхом пригнічення ферменту розщеплення бічного ланцюга цитохрому
Р-450 (P450scc) та експресії стероїдогенного гострого регуляторного білка
(StAR), який переносить холестерин у
мітохондрії в клітинах, де синтезуються стероїдні гормон [38, 39]. Показано
залежну від часу білково-специфічну
зміну рівнів StAR, рецептора бензодіазепінів периферичного типу і P450scc у
клітинах Лейдіга щурів, які зазнали
впливу етанолу. Слід зазначити, що
здатність клітин Лейдіга вивільняти
тестостерон не виявляла простої кореляції зі змінами вищезазначених білків
[40].
Зміни в окиснювально-відновному
співвідношенні НАДН/НАД+ у клітинах сім’яників, які відбуваються за
метаболізму алкоголю, можуть відігравати важливу роль у викликаних ним
порушеннях. Ряд досліджень пропонує
як механізм, за яким відбувається пригнічення синтезу тестикулярного тестостерону, спричинене метаболізмом
етанолу підвищення співвідношення
НАДН/НАД+ у клітинах Лейдіга. На
ізольованих клітинах Лейдіга було
показано, що зі зазначеним вище феноменом пов’язане зростання співвідношення НАДН/НАД+ саме в мітохондріях, але не в цитозолі. Автори вважають, що індуковане етанолом високе
співвідношення НАДН/НАД+ у мітохондріях може призводити до зниження концентрації мітохондріального
оксалоацетату з подальшим інгібуванням активності декількох транспортних ланцюгів і перериванням потоку
мітохондріального цитрату до гладкого
ендоплазматичного ретикулуму. Такі
події позначаються на швидкості стерої
догенезу [41].
Y. B. Chiao та співавт. припустили,
що основним ефектом на ферменти,
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необхідні для стероїдогенезу за хронічного споживання етанолу, може бути
зниження активності 3β-гідроксистероїд
дегідрогеназної/ізомеразної активності
(лімітуюча стадія на етапі синтезу статевих стероїдів з прегненолону) [42].
Є дані про те, що опосередковане
етанолом збільшення співвідношення
НАДН/НАД+ у клітинах Лейдіга ви
кликає пригнічення реакцій, які каталізуються 3-бета-гідрокси-5-ен-стероїд
дегідрогеназою/5-ен-4-ен-ізом ер азою.
Це явище може бути однією з причин
пригнічення синтезу тестостерону на
шляху перетворення прегненолону на
тестостерон [43]. З іншого боку, дослідники виявили, що етанол може заважати тестикулярному стероїдогенезу шляхом пригнічення щонайменше двох
стадій на цьому метаболічному шляху,
а саме, перетворення прегненолону на
прогестерон, яке каталізується НАД+залежною 5-ен-3-гідроксистероїддегід
рогеназою/ізомеразою, та перетворення
17-гідроксипрогестерону в андростендіон, яке каталізується НАД+-незалежною
ліазою C17,20 [44].
Експерименти in vitro продемонстрували, що активність 17α-гідроксилази
інтерстиціальних клітин яєчка щура
збільшувалася прямо пропорційно кінцевій концентрації доданого етанолу,
однак активність 17,20-ліази та 17-кето
стероїд-редуктази (17-KSR) не порушувались. Автори припустили, що етанол
одночасно зі стимуляцією активності
17α-гідроксилази може пригнічувати
нормальну координацію активності
17,20-ліази з активністю 17-KSR [45].
Інші автори повідомляють, що індуковане етанолом пригнічення біосинтезу
тестостерону не було викликане
зовнішньотестикулярним підвищенням окиснювально-відновного потен
ціалу або зовнішньо- чи внутрішньотестикулярним ацетальдегідом per se.
Гальмування супроводжується змінами тестикулярного метаболізму кетонових тіл [46].
T. J. Cicero та R. D. Bell обговорили
основні відмінності між експериментами in vitro і in vivo, що були проведені
для дослідження механізмів пригнічення тестикулярного стероїдогенезу внаслідок дії етанолу. За умов in vitro

етанол вибірково інгібував перетворення
андростендіону в тестостерон. Цей ефект
був більш генералізованим in vivo.
НАД+ попереджував вплив етанолу на
тестикулярний стероїдогенез in vitro,
але тільки в разі додавання міченого
або не міченого прегненолону. Без додавання прегненолону НАД+ був неефективним [47].
Варто відзначити, що значна кількість досліджень, які стосуються шкідливої дії етанолу на сім’яники, присвячена його впливу на різні аспекти
енергетичного метаболізму: основні
шляхи, джерела, месенджери та продукти.
Відомо, що порушення співвідношення НАДН/НАД+ збільшує швидкість синтезу й етерифікації жирних
кислот, одночасно знижуючи β-окис
нення вільних жирних кислот у мітохондріях. Ця зміна окиснювально-відновного стану також може порушувати
нормальний метаболізм вуглеводів,
призводячи до множинних ефектів,
включаючи зниження доставки АТФ у
клітини [48]. У сім’яниках щурів, які
протягом 8 тижнів отримували питну
воду з 3 % вмістом етанолу, було
зафіксовано зниження концентрації
АТФ [49]. Після 10-тижневого споживання щурами етанолвмісної рідкої
дієти (36 % етанолу від загальної кількості калорій) продемонстровано зниження співвідношення тестикулярні
фосфодіефіри/АТФ [50]. Аналогічно,
зниження активності АТФ-ази з одночасним пригніченням активності сукцинатдегідрогенази та сорбітолдегідрогенази, а також зниженням вмісту
фруктози було виявлено в сім’яниках
мурчаків, що роками вживали алкоголь [15]. Ці порушення можуть
викликати дисбаланс в енергетичних
процесах, необхідних для нормальних
процесів сперматогенезу.
Нечисленні клінічні дослідження
деяких видів активності ферментів у
чоловічих гонадах підтверджують
експериментальні дані. У біоптатах
сім’яників у пацієнтів з порушеннями
фертильності, індукованими алкоголем, було виявлено, що в клітинах
Лейдіга майже повністю відсутня Ca2+АТФаза, а також знижена активність
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3β-гідроксистероїддегідрогенази і 17βгідроксистероїддегідрогенази [51].
Нещодавно були отримані дані стосовно ролі лактату як сигнальної молекули в канальцях сім’яників. Згідно з
ними, лактат розглядають як паракринний фактор, який секретується
клітинами Сертолі, а отже, крім того,
що лактат є джерелом енергії, він може
бути залучений до регуляції функціонування гермінативних клітин [52].
Саме тому здатність етанолу підвищувати співвідношення лактат/піруват в
ізольованій суспензії клітин Лейдіга
представляє особливий інтерес [43].
У клітинах Лейдіга дорослих щурів
лінії Вістар були вивчені ефекти від введення етанолу (3,0 г/кг, двічі на
1 день у вигляді 25 % розчину) на
НАДФН-генеруючі ферменти. Було
показано зниження глюкозо-6-фосфат
дегідрогенази (G-6-PDH), 6-фосфоглюконатдегідрогенази (6-PGDH) і НАДФНзалежної активності ізоцитратдегідрогенази (NADP-ICDH), у той самий час
малатдегідрогеназна (MDH) активність
не змінювалась. Таким чином, на думку
авторів, введення етанолу порушувало
генерацію НАДФН у клітинах, що може
бути одним з біохімічних механізмів,
які опосередковують прямі та непрямі
ефекти етанолу, що призводять до гіпоандрогенізації [53]. У сім’яниках мурчаків, що отримували етанол (4 г/кг,
90 днів), спостерігали достовірне підвищення активності 3-гідрокси-3-метил
глутарил-СоА-редуктази та падіння
активності тестикулярних G6PDH і
MDH. Такі зміни призводили до зниження рівня тестостерону [54].
Повідомляється про дозозалежне
порушення здатності клітин Лейдіга
окиснювати глюкозу внаслідок дії етанолу. Аналогічним чином його введення в високих дозах (1 і 3 г/кг) призводило до значного зниження кількості
рецепторів лютеїнізуючого гормона
(ЛГ) на мембранах клітин Лейдіга, тоді
як менша доза (0,5 г/кг) не викликала
суттєвих змін. Автори припускають,
що зниження числа рецепторів до ЛГ,
розбалансування окиснення глюкози й
активності 3β-гідроксистероїддегідроге
нази (3β-HSD) і 17-KSR можуть бути
можливими механізмами, за якими

відбувається порушення стреоїдогенезу
в клітинах Лейдіга [55]. Враховуючи,
що кофермент НАДФН є важливим
фактором у регуляції декількох стадій
стероїдогенезу, а окиснення глюкози –
обмежуючим фактором синтезу тестикулярного тестостерону [56], наведені
вище дані демонструють, що вплив
етилового спирту на продукцію тесто
стерону клітинами Лейдіга може бути
опосередкований, у тому числі, порушенням окиснення глюкози та дефектною генерацією НАДФН.
Впливаючи на процеси ПОЛ етанол
неминуче викликає інші порушення
метаболізму ліпідів. Добре відомо, що
ексцесивне споживання етанолу призводить до гіперліпідемії [57]. В експериментах з мурчаками, які хронічно
споживали етанол, було показано знач
не збільшення рівнів тестикулярного
холестерину, вільних жирних кислот,
фосфоліпідів і тригліцеридів [54]. Аналогічні результати були отримані в
щурів з хронічним алкоголізмом [13].
Також було продемонстровано порушення складу ліпідів у клітинах Лейдіга в алкоголь-залежних щурів Вістар:
уміст нейтральних ліпідів (етерифікований холестерин, тріацилгліцероли)
знижувався, тоді як рівень вільного
холестерину та діацилгліцерину був
збільшений. У той самий час відбувалося зниження загального вмісту фосфоліпідів за рахунок фракцій фосфатидил
інозиту, фосфатидилсерину, фосфатидилхоліну та фосфатидилетаноламіну.
Абстиненція протягом 30 днів призводила до нормалізації цих параметрів.
Крім того, у групах, яким вводили
етанол, спостерігалося збільшення концентрацій тріацилгліцерину [55].
Уведення етанолу може серйозно
порушувати метаболізм, структуру та
функції нуклеїнових кислот і білків як
безпосередньо, так і через його метаболіти. АФК, що утворюються за окиснення етанолу, є основним джерелом
пошкодження ДНК, викликаючи розриви ланцюга, видалення нуклеотидів і
різні модифікації органічних основ
нуклеотидів [9]. Викликаний етанолом
окиснювальний стрес може відігравати
важливу роль в ураженні ДНК гермінативних клітин [58].
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Наші нещодавні дослідження показали, що хронічне споживання етанолу
призводило до пошкодження сім’яників
поряд з надмірною тестикулярною експресією мРНК і білка CYP2E1, а також
кількісними змінами вмісту амінокислот колагену I типу [59].
Використовуючи нозерн-блот, P. O. Koh
та співав. виявили зниження (46,5 %)
гіпофізарної аденілатциклази, яка
активує експресію мРНК поліпептиду
PACAP у сім’яниках за умов введення
етанолу щурам (15 % розчин, 3 мкг/кг
внутрішньоочеревинно протягом 10 днів).
Було показано, що як і в тестикулярних стволових клітинах, PACAP стимулює продукцію цАМФ і сприяє нормальному протіканню сперматогенезу.
На думку авторів, зниження рівня тестикулярного PACAP внаслідок введення етанолу може викликати пригнічення репродуктивної здатності в чоловіків [60]. Гібридизація in situ чітко
продемонструвала, що етанол знижує
активність гіпофізарної аденілатциклази, яка активує експресію мРНК поліпептидного рецептора типу I (PAC1) у
стероїдогенних клітинах Лейдіга. Це
явище супроводжувалось значним
падінням рівня тестостерону в сироватці крові [61]. Отже, зниження експресії
PACAP і рецептора може частково
зумовлювати гонадотоксичну дію алкоголю.
Викликані алкоголем порушення в
сім’яниках часто пов’язані з серйозним
пошкодженням
клітин
внаслідок
неконтрольованого апоптозу та порушення взаємозв’язків між клітинами
Сертолі та сім’яродним епітелієм під
час сперматогенезу [2].
В експериментах in vitro з використанням культури клітин Лейдіга мишей
було продемонстровано здатність етанолу активувати специфічні інтрацелюлярні метаболічні шляхи, пов’язані з
клітинною смертю, що в свою чергу
веде до Bax-залежної активації каспаз-3 й індукції апоптозу [62]. Результати даного дослідження in vitro добре
узгоджуються з отриманими пізніше
in vivo даними, які підтвердили індукцію апоптозу в сім’яниках мишей за
інтраперитонеального введення 15 % ета
нолу (3 г/кг, протягом 14 днів). А саме,

за допомогою вестерн-блот аналізу було
показано, що повторні введення етанолу вели до зниження експресії StAR,
3β-гідроксистероїддегідрогенази (3βHSD) і 17β-гідроксистероїддегідрогена
зи (17β-HSD); зростання експресії
активної каспази-3, р53, синтази жирних кислот (Fas) і Fas-ліганда (FasL); а
також до підвищення співвідношення
Bax/Bcl-2 (Bcl-2 є важливим антиапоптотичним білком) і транслокації цитохрому С з мітохондрій у цитозоль. Ці
події супроводжувалися зростанням
транскриптів каспази-3, p53, Fas, FasL; підвищенням активності каспази-3 і
каспази-8; зниженням активності
3β-HSD, 17β-HSD і GSH-Px; падінням
потенціалу мітохондріальної мембрани,
а також генерацією АФК та зменшенням пулу відновленого глутатіону в
тестикулярних тканинах [63].
У дослідах з використанням трансгенних мишей були отримані прямі докази
того, що Fas L опосередковує апоптоз
клітин сім’яників яєчок, індукований
гострим введенням етанолу [64]. Також
у сім’яниках щурів, що споживали
алкоголь, було показане зростання рівнів мРНК Fas і Fas L [65]. Інші дані
свідчать про те, що етанол здатен індукувати апоптотичну загибель клітин у
сім’яниках щурів шляхом пригнічення
активації фосфорильованої протеїнкінази B (pAkt) і фосфорильованої позаклітинної сигнально-регульованої кінази
1/2 (pErk1/2), а також фосфорилювання
їхньої мішені – білка Bad (є проапоптотичним членом сімейства Bcl-2) на двох
критичних сайтах Ser112 і Ser136 [66].
Етанол впливає на метаболізм низькомолекулярних біорегуляторів. Добре
відомо, що споживання алкоголю
може стимулювати експресію NO і
синтази оксиду азоту (NOS) у різних
тканинах [67]. У сім’яниках були
ідентифіковані всі три форми NOS:
ендотеліальна NOS (eNOS), індуцибельна NOS (iNOS) і нейрональна NOS
(nNOS). Зокрема, у сім’яниках NOS
була виявлена в клітинах Сертолі
(eNOS, iNOS), клітинах Лейдіга (nNOS,
eNOS, iNOS), перитубулярних клітинах (iNOS), сперматогенному епітелії
(eNOS, iNOS) і тестикулярних макрофагах (iNOS) [68]. Можливо, що вони
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залучені до регуляції нормальної
чоловічої фертильності та патогенезу
статевих розладів у хворих на алкоголізм. За умов хронічного споживання
етанолу в клітинах Лейдіга мишей
було продемонстровано пригнічення
активності, пов’язаної з NOS НАДФНдіафорази [69]. Ген nNOS є відповідальним за специфічну тестикулярну
ізоформу – TnNOS, яка локалізується
в клітинах Лейдіга й бере участь у
контролі стероїдогенезу [70]. Вивчаючи
ефекти етанолу за умов внутрішньошлункового та інгаляційного введення,
M. Herman та співавт. продемонстрували його здатність стимулювати експресію TnNOS, але й блокада утворення
NO не відновлювала нормальну відповідь тестостерону на хоріонічний гонадотропін людини (hCG) [71].
За умов споживання етанолу в
сім’яниках щурів Вістар зростала експресія iNOS, зокрема в клітинах Сертолі, гермінативному епітелії та деяких інтерстиціальних клітинах. Одночасно були виявлені фагоцитовані
утримувані подовжені сперматиди з
фрагментованою ДНК. Припускають,
що підвищення активності iNOS у
сім’яниках може викликати апоптоз
гермінативних клітин внаслідок генерації надлишкового NO і пригнічення
синтезу андрогенів [72]. Також гіпер
продукція NO веде до надлишкового
утворення ще одного потужного окиснювача – пероксинітриту (ONOO-). NO
реагує з CO2, як результат утворюється
діоксид азоту (•NO2) – радикал з меншою активністю, ніж пероксинітрит,
але з довшою дифузійною відстанню.
Пероксинітрит здатен модифікувати
білки з тіольними групами, генеруючи
нітрозотіоли, що порушують взаємодію метал-білок і призводять до утворення інших вільних радикалів на
основі металів [73].

Щоб уникнути дисбалансу метаболічних процесів, клітини постійно коригують свій метаболічний стан на основі
доступності поживних речовин, використовуючи позаклітинну сигналізацію,
яка визначається факторами росту, гормонами або цитокінами. Тестикулярні
гонадоліберин (GnRH) і рецептор GnRH
(GnRH-R) були виявлені в сім’яних
канальцях і, як прогнозувалося, діють
як локальний регулятор сперматогенезу, але до недавнього часу їхня функція
була недостатньо дослідженою. H. Y. Lee
та співав. виявили, що після короткого
та довгострокового впливу етанолу в
яєчках дорослих і пубертатних щурів
різко знижувалася експресія мРНК
GnRH, у той час як у гіпоталамусі не
спостерігалося значних змін [74].
Як видно з представленого огляду
літератури, побічні ефекти етанолу на
чоловічі гонади численні, серйозні та
впливають на всі без винятку метаболічні процеси в цих органах. Ступінь відносного значення цих ефектів для збереження структури та функцій гонад і
зворотності негативних змін залежить
від часу експозиції, дози та режиму споживання етанолу, а також від статі,
віку, фізіологічного стану та супутніх
чинників. Наразі накопичені численні
дані стосовно прямого та непрямого
впливу алкоголю на нуклеїнові кислоти,
білки, ліпіди, метаболізм вуглеводів у
сім’яниках. Ці порушення супроводжуються одночасними змінами енергетичного обміну й утворенням низькомолекулярних сполук. Під час реалізації гонадотоксичного ефекту етанолу виникає
широка мережа системних перетворень,
що стосуються всього комплексу метаболічних взаємозв’язків. Але повна картина порушень може бути вибудувана тільки з використанням сучасних методологічних підходів і широкого використання інструментів біоінформатики.
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Г. М. Шаяхметова

Етанол-індукована перебудова метаболізму: наслідки для репродуктивної
функції
Добре відомо, що надмірне споживання алкоголю веде до порушень основних метаболічних
шляхів. Етанол метаболізується, в основному, за двома шляхами – окиснювальним (головним
чином, у печінці) і не окиснювальним (в основному, у позапечінкових тканинах). Важко виділити
основний механізм, що враховуватиме всі можливі впливи алкоголю на організм або навіть на один
конкретний орган. Багато різних механізмів діють узгоджено, відображаючи спектр реакцій організму на незліченну кількість прямих і непрямих ефектів етилового спирту. Неможливо ігнорувати
існуючу специфіку метаболічних процесів у гонадах, характерних тільки для цих органів, та факторів,
що впливають на кінцевий результат. Перш за все, це: а) висока залежність усіх обмінних процесів у
цих органах від продукції та функціонування гормонів; б) вікові особливості біотрансформації; в)
міжстатеві відмінності швидкості та характеру метаболічних процесів. У цьому огляді зробили спробу
викласти відомі натепер дані стосовно метаболічних змін у чоловічих статевих органах, спричинених
алкоголем, та пояснити деякі механізми тестикулярної токсичності етанолу. Побічні ефекти етанолу
на чоловічі гонади численні, серйозні та впливають на всі без винятку метаболічні процеси. Ступінь
відносного значення цих ефектів для збереження структури та функцій гонад й оборотності негативних змін залежить від часу експозиції, дози та режиму споживання етанолу, а також від віку, фізіологічного стану та супутніх чинників. Наразі накопичені численні дані стосовно прямого й непрямого
впливу алкоголю на метаболізм нуклеїнових кислот, білків, ліпідів, вуглеводів у сім’яниках. Ці порушення супроводжуються одночасними змінами енергетичного обміну й утворенням низькомолекулярних сполук. Під час реалізації гонадотоксичного ефекту етанолу виникає широка мережа системних перетворень, що стосуються усього комплексу метаболічних взаємозв’язків.
Ключові слова: етанол, сім’яники, епідидиміси, метаболізм
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А. М. Шаяхметова

Этанол-индуцированная перестройка метаболизма: последствия для
репродуктивной системы
Хорошо известно, что чрезмерное потребление алкоголя ведет к нарушениям основных метаболических путей. Этанол метаболизируется в основном двумя путями – окислительным (главным
образом в печени) и не окислительным (в основном, во внепеченочных тканях). Трудно выделить
основной механизм, учитывающий все возможные воздействия алкоголя на организм или даже на
один конкретный орган. Множество разных механизмов действуют согласованно, отражая спектр
реакций организма на бесчисленное количество прямых и непрямых эффектов этилового спирта.
Невозможно игнорировать существующую специфику метаболических процессов в гонадах, характерных только для этих органов, и факторов, влияющих на конечный результат. Прежде всего, это:
а) высокая зависимость всех обменных процессов в этих органах от продукции и функционирования гормонов; б) возрастные особенности биотрансформации; в) половые различия скорости и
характера метаболических процессов. В представленном обзоре сделана попытка изложить
известные на сегодня данные о метаболических изменениях в мужских половых органах, вызываемых алкоголем, и объяснить некоторые механизмы тестикулярной токсичности этанола. Побочные
эффекты этанола на мужские гонады многочисленны, серьезны и влияют на все без исключения
метаболические процессы. Степень относительного значения этих эффектов для сохранения структуры и функций гонад и обратимости отрицательных изменений зависит от времени экспозиции,
дозы и режима потребления этанола, а также от возраста, физиологического состояния и сопутствующих факторов. Сейчас накоплены многочисленные данные в отношении прямого и опосредованного воздействия алкоголя на метаболизм нуклеиновых кислот, белков, липидов, углеводов в
семенниках. Эти нарушения сопровождаются одновременными изменениями энергетического
обмена и образованием низкомолекулярных соединений. При реализации гонадотоксического
эффекта этанола возникает широкая сеть системных преобразований, касающихся всего комплекса метаболических взаимосвязей.
Ключевые слова: этанол, семенники, епидидимисы, метаболизм

G. M. Shayakhmetova

Ethanol-induced metabolism alteration: consequences for reproductive function
It is well known that excessive consumption of alcohol leads to abnormalities in the main metabolic
pathways. Basically ethanol is metabolized by two ways – oxidative (mainly in the liver) and not oxidative
(mainly, in extrahepatic tissues). It is difficult to mark out the main mechanism that takes into account all
possible effects of alcohol on the organism, or even on one particular organ. Many different mechanisms
act in concord, reflecting the spectrum of the organism's reactions to the numberless direct and indirect
effects of ethyl alcohol. It is impossible to ignore the existing specificity of metabolic processes in gonads,
which is characteristic only for these organs, and factors affecting the final result. First of all, there are: a)
all metabolic processes in these organs are in the high dependence on the production and functioning of
hormones; b) age features of biotransformation; c) sexual differences in the speed and nature of metabolic processes.
In this review, we have made an attempt to present the known today data on metabolic changes in the
male reproductive organs caused by alcohol and to explain some mechanisms of ethanol testicular toxicity. The side effects of ethanol on male gonads are numerous, serious and affect all metabolic processes
in these organs without exception. The degree of relative importance of these effects for the gonads’
structure and functions maintenance and the reversibility of negative changes depends on the exposure
time, dose and mode of ethanol consumption, as well as on age, physiological status and concomitant
factors. Numerous data have now been accumulated regarding the direct and indirect effects of alcohol on
the metabolism of nucleic acids, proteins, lipids, carbohydrates in the testes. These abnormalities are
accompanied by simultaneous changes in energy metabolism and the formation of low-molecular compounds. When the gonadotoxic effect of ethanol is realized, a wide network of systemic transformations
arises, and it involves the whole complex of metabolic interrelations.
Key words: ethanol, testicles, epididymis, metabolism
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І. П. Стечишин, А. І. Дуб

Антиоксидантна та гіпоглікемічна активність
біофлавоноїдів за цукрового діабету II типу
Державний вищий навчальний заклад «Тернопільський державний медичний університет
імені І. Я. Горбачевського Міністерства охорони здоров’я України»
Ключові слова: цукровий діабет,
основі препарату гіпоглікемічної та
оксидативний стрес, антиоксидантна дія,
антиоксидантної дії.
гіпоглікемічна активність, біофлавоноїди,
Матеріали та методи. Під час дослішовковиця біла, чорниця звичайна,
дження застосовували методи системквасоля звичайна

За сучасними уявленнями цукровий
діабет (ЦД) – це група метаболічних
захворювань, що характеризуються
хронічною гіперглікемією, яка зумовлена дефектом секреції інсуліну або
його дії, чи їхнім поєднанням, та супроводжується порушенням усіх видів
обміну речовин, ураженнями кровоносних судин, нервів, різних органів, особливо серця, нирок і очей [1]. Вважають, що в розвитку даної патології
провідне значення мають спадкова
схильність, ожиріння, атеросклеротичні зміни судин підшлункової залози,
нервові стреси, нераціональне харчування (надмірне споживання солодкої,
жирної, гострої їжі), малорухомий спосіб життя, що призводить до ураження
серцево-судинної системи, нирок та
печінки [2].
Відповідно до даних ВООЗ, сьогодні
в світі приблизно 425 млн осіб живуть
з ЦД (212 млн з них недіагностовано),
а за прогнозами до 2045 року кількість
осіб з ЦД збільшиться до 629 млн [3].
Частка людей з ЦД ІІ типу зростає в
більшості країн. Загальні показники
смертності перевищують відповідні
показники від інфекційних захворювань, включаючи СНІД [4].
Ураховуючи темпи поширення цього
неінфекційного захворювання, актуальним і пріоритетним є пошук ефективних і безпечних лікарських засобів
для його лікування.
Мета дослідження – здійснити огляд
літератури щодо фармакологічної ефективності біофлавоноїдів за ЦД ІІ типу
та обґрунтувати створення на їхній
© Колектив авторів, 2017
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ного аналізу електронних та літературних джерел інформації наукового
характеру.
Результати та їх обговорення. Однією
з теорій розвитку ускладнень за ЦД
розглядається оксидативний стрес (ОС),
внаслідок чого порушуються регенеративно–проліферативні процеси в ендотеліальних клітинах і формується проатерогенний стан [5]. Більше того, ОС,
який індукований гіперглікемією,
запускає механізми пошкодження
β-клітин внаслідок накопичення молекул проінсуліну (які до того ж мають
проатерогенний потенціал) та інсуліну
в ендоплазматичному ретикулумі, а
також загибелі інсулін-продукуючих
клітин шляхом апоптозу [6], що сприяє
прогресуванню ЦД [7, 8].
За гіперглікемії відбувається підвищене включення глюкози в гексозамінний шлях, у результаті чого збіль
шується транскрипція генів прозапальних цитокінів (ІЛ-9, ІЛ-2, ІЛ-6, ІЛ-8)
та фактора некрозу пухлини (ФНП-α),
що також робить свій внесок у формування судинного запалення та проатерогенного стану [9]. Одним з цитокінів,
який відіграє роль у розвитку ЦД ІІ типу
та його ускладнень, є ІЛ-6 [10].
Ще одним механізмом формування
судинних ускладнень на фоні гіперглікемії є активація поліолового шляху
окиснення глюкози під впливом підвищеної активності ферменту альдозоредуктази, що призводить до виснаження
нікотинамідаденіндинуклеотид фосфату
(NADPH). За цих умов відбувається
зменшення утворення одного з головних
компонентів ендотелію – NO, посилене
утворення вільних радикалів і послаб
лення антиоксидантного захисту [11].
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Відповідно до сучасних уявлень,
заснованих на системному підході до
організації фізіологічних процесів,
антиоксидантний захист представляє
собою складний, авторегульований,
багатокомпонентний метаболічний ланцюг, компоненти якого функціонують,
доповнюючи один одного [12]. Ряд
авторів виділяють триступеневий
рівень організації системи антиоксидантної протекції: антиоксидний, антирадикальний, антиперекисний. У разі
вираженої та довготривалої активації
процесів пероксидного окиснення ліпідів (ПОЛ) настає виснаження ендогенних біоантиоксидантів; додаткове надходження їх уповільнене внаслідок
порушення проникності клітинних
мембран [12]. Доведено, що за ЦД ендогенні запаси антиоксидантів висна
жуються, що вважається однією з важливих причин виникнення діабетичних
ускладнень [13].
Медикаментозна терапія ЦД ІІ типу
представлена пероральними цукрознижувальними засобами, що: підсилюють
секрецію інсуліну (стимулюють синтез
і/або вивільнення інсуліну β-клітинами
чи підвищують чутливість β-клітин до
фізіологічних стимулів – препарати
сульфонілсечовини, несульфонілсечовинні секретагоги (глініди)); змен
шують інсулінорезистентність (підвищують чутливість до інсуліну) – пригнічують підвищене продукування глюкози печінкою та підсилюють утилізацію глюкози периферичними тканинами (бігуаніди, тіазолідиндіони (глітазони)); пригнічують всмоктування вуглеводів у кишечнику – харчові рослинні
волокна та смоли; інгібітори α-глюко
зидази [14].
Останніми роками суттєво підвищилися вимоги до критеріїв компенсації
ЦД ІІ типу, а активну цукрознижувальну терапію рекомендують починати на ранніх стадіях захворювання в
усіх хворих, у яких глікемія перевищує норму. Більшість уживаних сьогодні препаратів, за винятком інсуліну,
здатні знижувати рівень HbA1c усього
на 1 %. Цього часто недостатньо для
пацієнтів, які давно хворі на ЦД і в
яких рівень HbA1c значно перевищує
норму [13, 15, 16].

Сьогодні фітотерапія стає важливою
складовою частиною лікування хворих
на ЦД. Вона може використовуватись
за певних типів і стадій захворювання
як монотерапія в комбінації з дієтотерапією, а також як допоміжна терапія, зважаючи на важливість запобігання ускладненням ЦД, у комбінації
з цукрознижуючими засобами й інсуліном [17].
Різноманітні лікарські препарати,
основу яких становлять флавоноїди,
протягом багатьох років з успіхом застосовують у різних галузях клінічної
медицини. Завдяки своїм властивостям
регулювати процеси вільнорадикального окиснення в клітинах, ці сполуки
вже первинно можуть вважатися засобами патогенетичної терапії порушень,
які спостерігаються за ЦД [18]. Флавоноїди попереджують офтальмологічні
ускладнення ЦД, такі як діабетична
ретинопатія, крововиливи в склоподібне
тіло, тромбоз центральної вени сітківки
та ін. Властивість флавоноїдів поліпшувати функцію печінки та нормалізувати
рівень холестерину активно використовують для лікування дисліпідемій, атеросклерозу та метаболічного синдрому.
Флавоноїди не проявляють кумулятивної або токсичної дії й у дуже високих
дозах не викликають будь-яких негативних явищ [14, 19].
Яскравим прикладом цього є дослідження, проведене індійськими вченими, які показали позитивний вплив
екстракту їстівних плодів хурми
Diospyros peregrine, що містять флавоноїди, на стан антиоксидантної системи
за експериментального ЦД ІІ типу.
Крім того, їхнє дослідження доводить,
що антиоксиданти впливають також на
інші ланки патогенезу даного патологічного процесу, зокрема, знижують
рівень глюкози в крові, мають гіполіпідемічні властивості [13].
До того ж відомо, що окремі представники антиоксидантів мають широкий спектр фармакологічної активності та можуть проявляти антигіпоксантну й ангіопротекторну дію, здатні
покращувати реологічні властивості
крові. Останні розробки в галузі фармакотерапії діабетичних ускладнень
дозволили виявити в антиоксидантів й
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інші корисні ефекти, а саме властивість зменшувати в умовах порушеного вуглеводного обміну активність процесів неферментативного глікозилювання [20]. Існують дані про їхню
полівалентну фармакологічну активність: антиоксидантні, протизапальні,
дезінтоксикаційні властивості, антигіпоксичну, імунокоригуючу дію, здатність до поліпшення ендотеліальної
функції тощо [21–23].
Численні дослідження показали, що
застосування антиоксидантів обмежує
частоту серцево-судинних хвороб, у
тому числі атеросклерозу [24]. Поліфеноли є потужними інгібіторами окиснення ЛПНЩ, підвищення утворення
яких вважається одним з ключових
механізмів у розвитку aтеросклерозу,
та стимуляторами синтезу ЛПВЩ.
Вони також виявляють гіпоглікемічну
дію [25]. Знизити рівень цукру в крові
вони можуть за допомогою різних механізмів, у тому числі гальмуванням
всмоктування глюкози в кишечнику
або збільшенням її поглинання периферичними тканинами [25]. Очевидно, що
терапія антиоксидантами може бути
корисною допоміжною терапією до традиційного лікування цукрознижуючими препаратами.
Серед поліфенолів пильну увагу
дослідників привертає кверцетин, який
є флавоноїдом, що поширений у харчових продуктах [26–28]. Дослідження
показали, що кверцетину притаманна
гіполіпідемічна [18, 29], протизапальна
активність [18], здатність підвищувати
рівень ЛПВЩ [18, 30, 31], гіпоглікемічна [18], гіпотензивна [32], цитопротекторна [18, 33], протиінфекційна/противірусна [34, 35], імуномодулююча [36,
37] та детоксикуюча дії [38], здатність
модулювати рівень NO у пошкоджених
тканинах і крові [18, 39] та боротись з
онкозахворюваннями [40, 41].
Застосування кверцетину протягом
восьми тижнiв у самцiв щурiв з
iнсулiнорезистентнiстю, iндукованою
високожировою дiєтою, сприяє зниженню абдомiнального ожирiння,
полiпшенню толерантностi до вуглеводiв
і чутливостi до iнсулiну; знижує рiвень
неетерифiкованих жирних кислот і
триглiцеридiв у сироватцi кровi,

печiнцi та серцевому м’язi; сприяє
пригнiченню ОС та нормалiзацiї
продукцiї оксиду азоту. Виявленi
фармакологiчнi властивості дозволили
дослідникам стверджувати про до
цiльність його застосування для про
фiлактики серцево-судинної патологiї
та ЦД ІІ типу в осiб з групи ризику
[42]. Препарати, що містять кверцетин
та кверцетин з фосфатидилхоліном
(Корвітин та Ліпофлавон), виявляли
високу ефективність за ураження міокарда та порушення метаболічних процесів на тлі експериментального ЦД,
викликаного введенням стрептозотоцину в дозі 50 мг/кг (ЦД I типу) та в дозі
30 мг/кг на фоні ожиріння (ЦД ІІ
типу). Ці препарати здатні ефективно
пригнічувати вільнорадикальне окиснення, нормалізувати антиоксидантний
статус, вміст про- і протизапальних
цитокінів, С-реактивного протеїну, у
разі ЦД ІІ типу – лептину, зменшувати
розлади вуглеводного та ліпідного обмінів, усувати дисбаланс у функціональному стані серця (за даними кардіоінтервалографії), підвищувати тривалість
плавання, зменшувати гістологічні
ознаки ураження серця. Крім того,
наявність фосфатидилхоліну в ліпосомальному препараті кверцетину, який
має також мембранопротекторні, протизапальні та антиоксидантні властивості, сприяла кращій фармакологічній
дії [18].
Препарати лікарських рослин, що
характеризуються антиоксидантними
властивостями (у тому числі з вмістом
чорниці) як частина фармакотерапії
ЦД, є перспективним джерелом для
пошуку та створення нових ефективних препаратів. Встановлено, що
вміст основних груп БАР у 50% та 70
% спиртових екстрактах найбільший,
тому така екстракція є оптимальною
для одержання лікарських засобів на
основі фенольних сполук листя чорниці звичайної [43]. Результати проведених досліджень підтверджують
наявність у листках чорниці звичайної широкого спектра біологічно активних речовин. Гіпоглікемічна активність зумовлена наявністю в складі
сировини простих фенолів (арбутин);
поліфенолів, а саме хлорогенової
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кислоти, що інгібує глюкозо-6фосфатазу, яка каталізує кінцевий
етап глікогенолізу та глюконеогенезу;
флавоноїдів, які поліпшують мікроциркуляцію тканин за рахунок мембраностабілізуючої та антиоксидантної
дії й покращують метаболізм інсулінозалежних процесів. Також, за даними
фітохімічних досліджень, чорниця
містить глікозиди міртилін та неоміртилін (так званий «рослинний інсулін») [17]. Встановлено також сприятливий вплив листя чорниці на процеси окисного фосфорилювання в мітохондріях печінки. На фармацевтичному ринку України пагони чорниці
звичайної включено до протидіабетичного збору «Арфазетин», який має
практичне використання, а також «Марфазетину». Зареєстровано «Чорниці екстракт» (ЗАТ «Київський вітамінний
завод») та «Чорниці пагони» (ЗАТ «Ліктрави», м. Житомир), а також біологічно активні добавки з плодами чорниці:
«Чорниця форте», «Лютеїн комплекс»,
«Візінорм», Біфідо-Лакто Форма»,
«Окотон», «Varixinal», «Strix», «Глазки» [17].
У листі шовковиці білої виявлені
дубильні речовини (3,2–3,7 %), флавоноїди (до 1 %), кумарини, органічні
кислоти, смоли, ефірна олія (0,03–0,04),
стерини (Р-ситостерин, капестерин). Із
суми флавоноїдів виділені рутин, гіперозид та кверцетин, з кумаринів –
остхол. У плодах міститься до 12 %
цукрів (іноді до 23 %), представлених в
основному моносахаридами, близько 1,5
% азотистих речовин, 0,1 % фосфорної
кислоти, флавоноїди, каротин, пектин,
органічні кислоти (яблучна, лимонна),
трохи вітаміну С і дубильних речовин.
Дослідження, проведені на лабораторних тваринах, показали протизапальну,
противиразкову, гепатопротекторну,
гіпоглікемічну, гіполіпідемічну, імуномодулюючу, антидопамінергічну, нейропротекторну активність екстрактів
листя шовковиці білої [44–46].
Доведено, що флавоноїдний комплекс з квасолі має антигіперглікемічні

властивості [47], вірогідно зменшує
інтолерантність до глюкози, поліпшує
чутливість до інсуліну та суттєво
збільшує вміст глікогену, проявляє
гіполіпідемічні, антиатерогенні, антигіпертензивні та антиоксидантні ефекти, нормалізує реологічні властивості
крові в разі експериментального ЦД II
типу. Капсули «Гліфасолін» і таблетки
«Гліфасонорм» на основі флавоноїдного комплексу з квасолі є перспективними для терапії ЦД ІІ типу на тлі
ожиріння та зниження ризику розвит
ку мікро- і макроангіопатій [14]. Стулки квасолі містять бетаїн, амінокислоти, холін, геміцелюлозу, макро- та
мікроелементи [17]. На ринку України
відомі такі препарати, які містять
стулки квасолі: «Арфазетин», «Гліфазин», «Квасолі стулки плодів», «Імунін-Нортон» (Індія/Канада), «Карбо
Слім» (БАД, Канада) [17].
Висновки

Сьогодні фітотерапія може використовуватися за певних типів і стадій ЦД як
монотерапія в комбінації з дієтотерапією,
а також як допоміжна терапія, зважаючи
на важливість запобігання ускладненням
ЦД – у комбінації з цукрознижуючими
засобами та інсуліном.
Рослинні лікарські препарати на
основі флавоноїдів завдяки своїм властивостям регулювати процеси вільнорадикального окиснення в клітинах
можуть вважатися засобами патогенетичної терапії порушень, які спостерігаються за ЦД.
Флавоноїди не проявляють кумулятивну або токсичну дію, у дуже високих дозах не викликають будь-яких
негативних явищ, на відміну від синтетичних препаратів.
Препарати лікарських рослин, у
тому числі з вмістом чорниці, шовковиці та квасолі, які характеризуються не
лише гіпоглікемічною, але й антиоксидантною дією, є перспективними для
створення нових ефективних засобів
фармакотерапії ЦД.
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І. П. Стечишин, А. І. Дуб

Антиоксидантна та гіпоглікемічна активність біофлавоноїдів за цукрового
діабету ІІ типу
Мета дослідження – здійснити огляд літератури щодо фармакологічної ефективності біофлаво
ноїдів за цукрового діабету (ЦД) ІІ типу та обґрунтувати створення на їхній основі препарату гіпоглі
кемічної та антиоксидантної дії.
Під час дослідження застосовували методи системного аналізу електронних та літературних дже
рел інформації наукового характеру.
Однією з причин розвитку ускладнень за ЦД вважають оксидативний стрес (ОС), внаслідок чого
порушуються регенеративно-проліферативні процеси в ендотеліальних клітинах і формується про
атерогенний стан. Більше того, ОС, індукований гіперглікемією, запускає механізми пошкодження
β-клітин внаслідок накопичення молекул проінсуліну (які, до того ж, мають проатерогенний потенці
ал) та інсуліну в ендоплазматичному ретикулумі, а також загибелі інсулін-продукуючих клітин шля
хом апоптозу, що сприяє прогресуванню ЦД.
Сьогодні фітотерапія є важливою складовою частиною лікування хворих на ЦД. Вона може вико
ристовуватись за певних типів і стадій захворювання як монотерапія в комбінації з дієтотерапією, а
також як допоміжна терапія, зважаючи на важливість запобігання ускладненням ЦД, – у комбінації з
цукрознижуючими засобами та інсуліном.
Очевидно, що терапія антиоксидантами може бути корисною допоміжною терапією до традицій
ного лікування цукрознижуючими препаратами.
Рослинні лікарські препарати на основі флавоноїдів завдяки своїм властивостям регулювати про
цеси вільнорадикального окиснення в клітинах можуть вважатися засобами патогенетичної терапії
порушень, які спостерігаються за ЦД. Флавоноїди не проявляють кумулятивну або токсичну дію, та
в дуже високих дозах не викликають будь-яких негативних явищ, на відміну від синтетичних препа
ратів.
Препарати лікарських рослин, у тому числі з вмістом чорниці, шовковиці та квасолі, які характе
ризуються не лише гіпоглікемічною, але й антиоксидантною дією, є перспективними для створення
нових ефективних засобів фармакотерапії ЦД.
Ключові слова: цукровий діабет, оксидативний стрес, антиоксидантна дія, гіпоглікемічна
активність, біофлавоноїди, шовковиця біла, чорниця звичайна, квасоля звичайна

И. П. Стечишин, А. И. Дуб

Антиоксидантная и гипогликемическая активность биофлавоноидов
при сахарном диабете II типа
Цель исследования – осуществить обзор литературы по фармакологической эффективности
биофлавоноидов при сахарном диабете (СД) ІІ типа и обосновать создание на их основе препарата
гипогликемического и антиоксидантного действия.
В исследовании применяли методы системного анализа электронных и литературных источни
ков информации научного характера.
В настоящее время одной из причин развития осложнений при сахарном диабете считают окси
дативный стресс (ОС), в результате чего нарушаются регенеративно-пролиферативные процессы в
эндотелиальных клетках и формируется проатерогенное состояние. Более того, ОС, индуцирован
ный гипергликемией, запускает механизмы повреждения β-клеток вследствие накопления молекул
проинсулина (которые, к тому же, имеют проатерогенный потенциал) и инсулина в эндоплазматиче
ском ретикулуме, а также гибели инсулин-продуцирующих клеток путем апоптоза, способствует
прогрессированию СД.
На сегодняшний день фитотерапия становится важной составной частью лечения больных СД.
Она может использоваться при определенных типах и стадиях заболевания в качестве монотерапии
в сочетании с диетой, а также в качестве вспомогательной терапии, учитывая важность предотвра
щения осложнений СД – в комбинации с сахароснижающими средствами и инсулином.
Очевидно, что терапия антиоксидантами может быть полезной вспомогательной терапией к тра
диционному лечению сахароснижающими препаратами.
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Растительные лекарственные препараты на основе флавоноидов благодаря своим свойствам
регулировать процессы свободнорадикального окисления в клетках могут считаться средствами
патогенетической терапии нарушений, которые наблюдаются при СД. Флавоноиды не проявляют
кумулятивное или токсическое действие и в очень высоких дозах не вызывают каких-либо негатив
ных явлений, в отличие от синтетических препаратов.
Препараты лекарственных растений, в том числе с содержанием черники, шелковицы и фасоли,
которые обладают не только гипогликемическим, но и антиоксидантным действием, являются пер
спективными для создания новых эффективных средств фармакотерапии СД.
Ключевые слова: сахарный диабет, оксидативный стресс, антиоксидантное действие,
гипогликемическая активность, биофлавоноиды, шелковица белая, черника обыкновенная,
фасоль обыкновенная

I. P. Stechyshyn, A. I. Dub

Antioxidant and hypoglycemic activity of bioflavanoids in type II diabetes mellitus
The aim of the study – is to conduct a review of literature to discover pharmacological effectiveness of
bioflavanoids in case of type ІІ diabetes and prove the creation of remedy with hypoglycemic and antioxi
dant activity based on them.
During the study, we are used methods of systematic analysis of electronic and literary sources of infor
mation of a scientific nature.
Nowadays, one of the reasons of progress of complications in case of type ІІ diabetes is consider oxida
tive stress, result of which are disturbing regenerative-proliferative processes in the endothelial cells and
the form of proatherogenic state. Moreover, the oxidative stress, induced by hyperglycemia, triggers the
mechanisms of β-cell damage due to the accumulation of proinsulin molecules (which, moreover, have a
proatherogenic potential) and insulin in the endoplasmic reticulum, and also the death of insulin-producing
cells by apoptosis, which contributes to the progression of sugar diabetes.
Today phytotherapy has become an important part of the treatment of patients with diabetes mellitus.
It can be used for certain types and stages of the disease as monotherapy in combination with diet therapy,
and also as auxiliary therapy, given the importance of preventing complications in diabetes mellitus – in
combination with hypoglycaemic agents and insulin.
Naturally, that antioxidant therapy may be beneficial adjuvant therapy to traditional treatment with
sugar-lowering medications.
Herbal preparations based on flavonoids, due to their properties – regulate the processes of free radical
oxidation in cells, can be considered as means of pathogenetic therapy of disorders, that are observed in
diabetes mellitus. Flavonoids do not show cumulative or toxic effects and do not cause in very high doses
any negative events in contrast to synthetic drugs.
Preparations of medicinal plants, including those containing: blueberries, mulberry and beans, that
possess not only hypoglycemic, but also antioxidant effects, are a promising sources for the creation of
new effective agents for pharmacotherapy of diabetes mellitus.
Key words: diabetes mellitus, oxidative stress, antioxidant effect, hypoglycemic activity, bioflavo
noids, white mulberry, blueberry, common bean
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Сучасні аспекти нейрофармакології
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І. М. Подольський, С. Ю. Штриголь

Роль опіоїдергічної ланки антиноцицептивної
системи в механізмі аналгетичної дії атристаміну
Національний фармацевтичний університет, м. Харків
Ключові слова: 2-метил-3(феніламінометил)-1Н-хінолін-4-он,
атристамін, аналгетична активність, тест
теплової імерсії хвоста, адиктивний
потенціал, абстиненція, налоксон

Лікарські засоби з групи антидепресантів широко застосовуються в медичній практиці з метою знеболення й
належать до так званих «ад’ювантних
аналгетиків» [1]. Звичайно, антидепресанти не чинять виразної антиноцицептивної дії як опіоїдні аналгетики або
нестероїдні
протизапальні
засоби
(НПЗЗ) і не можуть конкурувати з
ними за потужністю ефекту, але саме
трициклічні антидепресанти разом з
антиконвульсантами в більшості чинних керівництв та протоколів рекомендовано як засоби першої лінії за різних
типів нейропатичного болю [2, 3].
Результати попередніх досліджень
перспективного антидепресанту 2-метил3-(феніламінометил)-1Н-хінолін-4-ону,
що під лабораторною назвою «Атристамін» є об’єктом поглибленого фармакологічного вивчення, доводять аналгетичні властивості цієї сполуки [4].
Показано, що в дозі 100 мг/кг атристамін у тесті теплової імерсії хвоста достовірно збільшує латентний період висмикування хвоста в мишей. Цей ефект
розвивається досить повільно й є достатньо тривалим. Привертає увагу той
факт, що на моделі вісцерального болю
(оцтовокислі корчі) досліджувана сполука в аналогічній дозі взагалі не
чинить знеболювальної дії.
Сьогодні поряд з антидепресивною
активністю встановленими є антиамнестичні, антигіпоксичні, актопротекторні та церебропротекторні властивості атристаміну [5–10]. Отже, доведена
знеболювальна дія продовжує низку
додаткових фармакологічно корисних
рис досліджуваної сполуки. Зазначені
фармакологічні властивості є клінічно
© Колектив авторів, 2017
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цінними в терапії депресивних розладів
і коморбідних захворювань.
Дослідження механізмів антиноцицептивної дії є обов’язковим і важливим етапом вивчення фармакологічних
властивостей хімічної сполуки, що виявила знеболювальний ефект. Опіоїдергічна ланка антиноцицептивної системи
є однією з найважливіших систем
контролю болю. Класичним і, вочевидь,
найважливішим аспектом трансдукції
сигналу опіоїдних рецепторів є їхня
здатність модулювати активність калієвих та кальцієвих каналів, що зменшує
збудливість нейронів і викликає аналгезію [11]. Також важливими ланками
антиноцицептивної системи є норадренергічна [12], серотонінергічна [13],
холінергічна [14] та ГАМК-ергічна [15],
які часто беруть участь у механізмі
аналгетичної дії антидепресантів. Але
участь опіоїдергічних механізмів у цій
дії залишається недостатньо вивченою.
Мета дослідження – з’ясувати в експе
рименті роль опіоїдергічної системи в
механізмі знеболювального ефекту
атристаміну та оцінити можливий
адиктивний потенціал досліджуваної
сполуки.
Матеріали та методи. Експериментальні тварини. У дослідах використано
56 білих статевозрілих мишей-самців
масою 18–25 г, яких утримували в стандартних умовах віварію Центральної науково-дослідної лабораторії Національного
фармацевтичного університету за природного світлового режиму «день-ніч» з вільним доступом до води та їжі. Експерименти проводили відповідно до Європейської конвенції з питань захисту тварин,
що використовуються для експериментальної та іншої наукової мети [16].
Хімічні сполуки та реактиви. В експерименті використовували атристамін
(2-метил-3-(феніламінометил)-1Н-хінолін4-он), синтезований на кафедрі медичної
хімії Національного фармацевтичного
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університету, та налоксон (НалоксонЗН, серія 04661016, ТОВ «Здоров’я
народу», Україна) у вигляді 0,04 %
розчину для ін’єкцій.
Атристамін (100 мг/кг) уводили тваринам внутрішньошлунково (в/ш) за
допомогою спеціального атравматичного зонда у вигляді тонкодисперсної
водної суспензії, стабілізованої Твіном-80. Антагоніст опіоїдних рецепторів налоксон уводили внутрішньоочеревинно (в/о) у дозі 5 мг/кг [17].
Препарати порівняння специфічної
знеболювальної дії в дослідженні не
використовували, оскільки в поперед
ніх дослідженнях [4] встановлено, що
атристамін (100 мг/кг) на моделі соматичного болю (теплова імерсія хвоста)
не поступається за аналгетичним ефектом метамізолу натрію (500 мг/кг) та
перевершує відомий антидепресант іміпрамін (25 мг/кг).
Дизайн експерименту. Дослідження
планували в два етапи:
І етап – вивчення участі опіоїдергічної ланки антиноцицептивної системи
в реалізації аналгетичного ефекту
атристаміну на моделі теплової імерсії
хвоста мишей шляхом фармакологічного аналізу з використанням антагоніста
опіоїдних рецепторів налоксону;
ІІ етап – оцінка адиктивного потенціалу досліджуваної сполуки в разі підтвердження участі опіоїдергічної системи в механізмі розвитку аналгезії на
попередньому етапі.
І етап. Модель соматичного болю
(теплова імерсія хвоста) [18] обрана,
оскільки саме на ній і були вперше
доведені антиноцицептивні властивості
атристаміну [4]. Для цього етапу тварини випадковим чином були розподілені
на такі групи по 8 тварин у кожній:
І – група інтактного контролю, тваринам якої вводили внутрішньошлунково (в/ш) ізотонічний розчин у розрахунку 0,1 мл/10 г маси тіла;
ІІ – група, тварини якої одержували
атристамін в/ш у дозі 100 мг/кг;
ІІІ – група, тварини якої одержували
налоксон в/о у дозі 5 мг/кг;
ІV – група, тварини якої одержували атристамін (100 мг/кг в/ш) через
30 хв після в/о введення налоксону в
дозі 5 мг/кг.

Тест теплової імерсії ґрунтується на
спінальному флексорному рефлексі
шляхом активації С-волокон полімодальних ноцицепторів, минаючи терморецептори, у відповідь на занурення
кінчика хвоста в гарячу воду (+ 60 °С)
[18]. Реєстрували латентний час висмикування хвоста (у секундах), збільшення якого пропорційне знеболювальній
дії. Дослідження проводили в п’яти
часових точках з інтервалом 30 хв,
починаючи через 1 год після введення
сполук.
ІІ етап. Адиктивний потенціал
атристаміну визначали в мишей, яким
його вводили в/ш у дозі 100 мг/кг протягом 14 днів за комбінованим варіантом експерименту, як описано в [19],
що поєднує можливість виявлення як
спонтанної (внаслідок неотримання
чергової дози речовини), так і налоксон-індукованої абстиненції. Ознаками
розвитку абстинентного синдрому [20]
вважали:
стрибки,
струшування
«мокрого собаки», стрімку втрату маси
тіла, скрегіт зубами, порушення пози,
спробу втечі, пілоерекцію, диспное,
діарею, птоз, писк, «корчі», зміни
показників тесту відкритого поля,
порушення координації рухів і тонусу
м’язів у ротарод-тесті. Реєстрацію
показників мишей у тесті відкритого
поля та ротарод-тесті виконували двічі:
через 24 год після 12-го введення, тобто
безпосередньо перед передостаннім (13-м)
введенням атристаміну (дослід А), а
також наступної доби – через 1 год
після останнього (14-го) введення та
ін’єкції налоксону (дослід Б).
Для цього етапу тварини випадковим
чином були розподілені на 3 групи:
І – група контролю за габітуацією (для
виявлення впливу феномена звикання на
досліджувані показники), миші якої
одержували в/ш ізотонічний розчин у
розрахунку 0,1 мл/10 г маси тіла протягом усього експерименту, n = 8;
ІІ – група контролю за ефектами
налоксону (для виявлення власних
нейротропних та поведінкових ефектів
антагоніста опіоїдних рецепторів згідно
з рекомендаціями [19]), тваринам якої
протягом 13 діб уводили ізотонічний
розчин в/ш, а на 14 добу – додатково
налоксон в/о у дозі 5 мг/кг, n = 8;

24

Фармакологія та лікарська токсикологія, № 6 (56)/2017

III – група мишей, які протягом 13
діб одержували атристамін в/ш у дозі
100 мг/кг, а на 14 добу через 30 хв
після останнього введення досліджуваної сполуки додатково отримувала
налоксон в/о у дозі 5 мг/кг, n = 8.
Статистична обробка результатів.
Результати обробляли статистично з
використанням програмного забезпечення «STATISTICA® 10.0». Достовірність міжгрупових відмінностей встановлювали за допомогою параметричного t-критерію Ст’юдента за нормального розподілу та непараметричного
U-критерію Манна-Уїтні в разі його
відсутності [21], або за кутовим перетворенням Фішера при обліку результатів в альтернативній формі. Статистично значущими вважали результати
за p < 0,05.
Результати та їх обговорення. Роль
опіоїдних рецепторів у реалізації знеболювальної дії атристаміну на моделі
теплової імерсії хвоста у мишей визначали, блокуючи їх налоксоном [22].
Отримані результати наведено в таблиці 1. Атристамін, як і в попередніх
дослідженнях [4], продемонстрував
значущий аналгетичний ефект протягом усього часу спостереження. Навіть
через 60 хв під впливом атристаміну
латентний час висмикування хвоста
достовірно подовжився на 78,7 % (p <
0,01). Налоксон per se не вплинув на
больову чутливість.
Як видно з таблиці 1, налоксон
повністю усував аналгетичний ефект
атристаміну, що свідчить про участь
опіоїдергічних механізмів у знеболювальній дії сполуки на моделі соматич-

ного болю. Більш того, у разі сумісного застосування атристаміну та налоксону спостерігали виразну тенденцію
до скорочення часу висмикування
хвоста, особливо в останні часові
точки: на 34,5 % через 150 хв (p =
0,093) і на 41,2 % через 180 хв (p =
0,064) відносно контрольної групи.
Цей факт за умов досліду може свідчити на користь більш складних взаємодій між атристаміном та опіоїдергічною системою.
Таким чином, повна відсутність знеболювальної дії атристаміну в групі
тварин, що отримувала досліджувану
сполуку сумісно з налоксоном, на моделі теплової імерсії хвоста в мишей підтвердила участь опіоїдергічної ланки
антиноцицептивної системи в реалізації аналгетичного ефекту.
Після доведення участі опіоїдних
рецепторів у розвитку знеболювальної
дії досліджуваної сполуки обов’язковим
етапом є оцінка адиктивного потенціалу, оскільки для багатьох речовин, що
взаємодіють у тому числі з μ-підтипом
рецепторів, описана здатність викликати розвиток абстинентного синдрому
спонтанно або після індукції відповідними антагоністами [11].
Другий етап був присвячений дослідженню здатності атристаміну за умов
курсового введення (14 діб) викликати
залежність, маркерами якої було обрано зміни стану тварин та показників
тесту відкритого поля, а також порушення координації рухів і м’язового
тонусу як у разі неотримання чергової
дози, так і за введення налоксону на
тлі дії досліджуваної сполуки.
Таблиця 1

Аналгетична активність (тривалість латентного періоду, с)
атристаміну й налоксону per se та їхньої комбінації на моделі теплової
імерсії хвоста в мишей (M ± m, n = 8)
Час дослідження, хв
Група тварин
60
90
120
150
180
Інтактний контроль

1,69 ± 0,15

1,81 ± 0,34

1,45 ± 0,21

1,48 ± 0,26

1,66 ± 0,33

3,02 ±
0,55**/$

5,06 ±
2,40*/$$

5,13 ±
1,60**/$$

4,34 ±
1,21*/$$

8,02 ±
3,38*/$$

Налоксон, 5 мг/кг

1,85 ± 0,31

1,99 ± 0,31

1,54 ± 0,16

1,34 ± 0,18

1,26 ± 0,07

Налоксон, 5 мг/кг +
Атристамін, 100 мг/кг

1,62 ± 0,27

1,24 ± 0,12

1,14 ± 0,07

0,97 ± 0,12

0,97 ± 0,10

Атристамін, 100 мг/кг

Примітка. *, **Достовірні відмінності з контролем, p < 0,05 та p < 0,01 відповідно; $, $$достовірні відмінності з групою, що одержувала одночасно атристамін і налоксон, p < 0,05 та p < 0,01 відповідно.
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На 13 добу перед передостаннім введенням сполук (дослід А) та на 14 добу
після останнього введення речовин
(дослід Б) тварин зважували, вміщували в окремі прозорі контейнери й спостерігали за ними протягом 30 хв з
метою виявлення змін загального
стану, після чого досліджували в тесті
відкритого поля та ротарод-тесті [19].
Наприкінці експерименту кожну тварину повторно зважували.
Як показано в таблиці 2, «домінантні» ознаки абстиненції, до яких відносять стрибки та стрімке зменшення
маси тіла, були відсутні в усіх групах
тварин як у досліді А, так і в досліді Б.
Більшість інших («рецесивних») ознак
також не було помічено. Виключення
становили поодинокі здригання голови
та розвиток блефароптозу або напівптозу в деяких тварин у групі контролю
ефектів налоксону та групі атристаміну
в досліді Б. Але це цілком пояснюється
власними ефектами налоксону [19].
Як видно з таблиці 3, курсове введення атристаміну не вплинуло на
показники тварин у тесті відкритого
поля безпосередньо перед передостаннім (13-м) введенням (дослід А), що

доводить відсутність абстинентного
синдрому в разі неотримання чергової
дози речовини.
Привертають увагу показники тварин у тесті відкритого поля після
останнього введення речовин – дослід Б
(табл. 3). Дизайн експерименту дозволив виявити, що зниження показників
у повторному досліді більш ніж на третину (-35,7 %, p < 0,01) обумовлено
габітуацією тварин. У групі контролю
ефектів налоксону спостерігали додаткове зниження показників активності
тварин (-44,3 %, p < 0,01), що узгод
жується з даними літератури стосовно
власних депримуючих ефектів антагоніста опіоїдних рецепторів [19]. Показники групи атристаміну за повторного
дослідження мали найбільшу динаміку
зниження (-59,7 %, p < 0,001). Цей
факт разом з тенденцією до скорочення
часу висмикування хвоста на моделі
соматичного болю (табл. 1) може свідчити про складні фармакодинамічні
взаємодії між атристаміном і налоксоном, що, ймовірно, виходять за межі
опіоїдергічної системи.
Результати ротарод-тесту свідчать,
що порушень м’язового тонусу та коорТаблиця 2

Оцінка специфічних ознак, характерних для абстинентного синдрому в мишей
Кількість тварин у групі, що мали ознаку, абс./%

Контроль ефектів
налоксону (12×ізотон.
розчин, в/ш)

12× Атристамін,
100 мг/кг, в/ш

Контроль габітуації
(14×ізотон. розчин, в/ш)

Контроль ефектів
налоксону (14×ізотон.
розчин, в/ш + налоксон,
5 мг/кг, в/о)

14× Атристамін,
100 мг/кг, в/ш + налок
сон, 5 мг/кг, в/о

Дослід Б – після останнього
(14-го) введення речовин,
n=8

Контроль габітуації
(12×ізотон. розчин, в/ш)

Дослід А – перед перед
останнім (13-м) введенням
речовин, n = 8

Стрибки

0/0 %

0/0 %

0/0 %

0/0 %

0/0 %

0/0 %

Зменшення маси тіла

0/0 %

0/0 %

0/0 %

0/0 %

0/0 %

0/0 %

Здригання голови

0/0 %

0/0 %

0/0 %

0/0 %

2/25 %*

1/12,5 %

Блефароптоз або
напівптоз

0/0 %

0/0 %

0/0 %

0/0 %

4/50 %**

4/50 %**

Ознака

Примітка. *,**p < 0,05 та p < 0,01 відносно показників групи контролю габітуації за кутовим перетворенням Фішера.
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Таблиця 3
Показники поведінки мишей у тесті відкритого поля після курсового
введення атристаміну за умов моделювання спонтанної та налоксоніндукованої абстиненції
Група, кількість тварин
Показник

Дослід

Контроль
габітуації,
n=8

Контроль ефек
тів налоксону,
n=8

Група атриста
міну, n = 8

І. Локомоторна активність
Перетнуто квадратів

А

54,0 ± 5,4

44,9 ± 6,0

44,9 ± 2,9

Б

35,1 ± 3,5*
(-35,0 %)

26,0 ± 3,6*
(-42,1 %)

19,4 ± 3,9***
(-56,8 %)

ІІ. Орієнтовно-дослідницька активність
Кількість стійок

Обстежено отворів

Сума

А

13,1 ± 1,9

3,5 ± 0,8

8,8 ± 2,6

Б

8,3 ± 1,4
(-36,6 %)

3,1 ± 1,0
(-11,4 %)

3,2 ± 0,9*
(-63,6 %)

А

44,5 ± 3,8

44,0 ± 4,7

38,4 ± 4,8

Б

28,4 ± 4,9*
(-36,2 %)

22,2 ± 3,7**
(-49,5 %)

13,9 ± 4,1**
(-63,8 %)

А

57,7 ± 4,7

47,5 ± 4,8

47,1 ± 3,8

Б

36,6 ± 4,5*
(-36,6 %)

25,4 ± 3,9**
(-46,5 %)

17,1 ± 4,9***
(-63,7 %)

ІІІ. Вегетативний супровід емоційних реакцій
Болюси
Уринації
Грумінг
Сума

А

0,6 ± 0,4

0,1 ± 0,1

1,1 ± 0,7

Б

0,3 ±0,3

0,8 ± 0,4

1,0 ± 0,4

А

0,1 ± 0,1

0,3 ± 0,2

0,1 ± 0,1

Б

0

0

0

А

1,1 ± 0,5

0,9 ± 0,7

0,8 ± 0,3

Б

1,0 ± 0,5

0

0,4 ± 0,2

А

1,9 ± 0,7

1,3 ± 0,8

2,0 ± 0,9

Б

1,3 ± 0,5

0,8 ± 0,4

1,4 ± 0,4

Сума всіх активностей
І + ІІ + ІІІ

А

113,5 ± 9,2

93,6 ± 8,1

94,0 ± 2,9

Б

73,0 ± 6,8**
(-35,7 %)

52,1 ± 7,2**
(-44,3 %)

37,9 ± 8,5***
(-59,7 %)

Примітка. *, **, ***Достовірні відмінності з показником досліду А; p < 0,05, p < 0,01, p < 0,001 відповідно. Дослід А – через 24 год після 12-го введення речовин, перед передостаннім (13-м); дослід Б – після
останнього (14-го) введення речовин.

динації рухів у піддослідних тварин не
спостерігали ні в досліді А, ні в досліді
Б (табл. 4).
Таким чином, за сукупністю отриманих результатів можна констатувати,
що перспективний антидепресант
атристамін, який виявляє аналгетичні
властивості, адиктивного потенціалу не
має.
Фармакологія та лікарська токсикологія, № 6 (56)/2017

Висновки

1. На моделі соматичного болю в мишей
(теплова імерсія хвоста) підтверджено участь опіоїдергічної ланки антиноцицептивної системи в реалізації
знеболювальної дії атристаміну,
оскільки налоксон повністю усував
аналгетичний ефект досліджуваної
сполуки.
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Таблиця 4
Показники ротарод-тесту після курсового введення атристаміну
та проби з налоксоном
Кількість мишей, що впали зі стрижня, абс./%

1/12,5 %

1/12,5 %

1/12,5 %

2/25,0 %

0/0 %

1/12,5 %

2/25,0 %

2/25,0 %

3/37,5 %

3/37,5 %

2/25,0 %

До 3 хв

3/37,5 %

4/50,0 %

3/37,5 %

5/62,5 %

5/62,5 %

5/62,5 %

До 5 хв

5/62,5 %

5/62,5 %

5/62,5 %

6/75,0 %

7/87,5 %

7/87,5 %

2. Доведено відсутність адиктивного
потенціалу атристаміну за курсового введення (14 діб) у дозі 100 мг/
кг як на моделі спонтанної абсти-

14× Атристамін,
100 мг/кг, в/ш +
налоксон,
5 мг/кг, в/о

0/0 %

До 2 хв

12× Атристамін,
100 мг/кг, в/ш

До 1 хв

Час
падіння

Контроль ефектів
налоксону (12×ізо
тон. розчин, в/ш)

Контроль ефектів
налоксону
(14×ізотон. розчин,
в/ш + налоксон,
5 мг/кг, в/о)

Дослід Б – після останнього
(14-го) введення речовин, n = 8
Контроль габітуації
(14×ізотон. розчин,
в/ш)

Контроль габітуації
(12×ізотон. розчин,
в/ш)

Дослід А – перед передостаннім
(13-м) введенням речовин, n = 8

ненції внаслідок неотримання чергової дози, так і за умов індукції
абстинентного синдрому налоксоном.
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І. М. Подольський, С. Ю. Штриголь

Роль опіоїдергічної ланки антиноцицептивної системи в механізмі
аналгетичної дії атристаміну
Результати попередніх досліджень перспективного антидепресанта 2-метил-3-(феніл
амінометил)-1Н-хінолін-4-ону, що під лабораторною назвою «Атристамін» є об’єктом поглибленого
фармакологічного вивчення, доводять аналгетичні властивості цієї сполуки. Оскільки опіоїдергічна
ланка антиноцицептивної системи є однією з найважливіших систем контролю за болем, дослідження участі опіоїдних рецепторів у механізмі знеболювальної дії речовини, що її виявляє, є обов’язковим.
Мета дослідження – з’ясувати в експерименті роль опіоїдергічної системи в механізмі знеболювального ефекту атристаміну та оцінити можливий адиктивний потенціал досліджуваної сполуки.
Дослідження виконано в два етапи: на першому – визначали участь опіоїдергічної ланки антиноцицептивної системи в реалізації аналгетичного ефекту атристаміну на моделі теплової імерсії хвоста мишей шляхом фармакологічного аналізу з використанням антагоніста опіоїдних рецепторів
налоксону, на другому – оцінювали адиктивний потенціал досліджуваної сполуки.
Результати першого етапу досліджень показали, що налоксон повністю усуває аналгетичний
ефект атристаміну, що свідчить про участь опіоїдергічних механізмів у знеболювальній дії сполуки на
моделі соматичного болю.
Адиктивний потенціал атристаміну визначали в мишей, яким його вводили внутрішньошлунково
в дозі 100 мг/кг протягом 14 днів, за комбінованим дизайном експерименту, що поєднує можливість
виявлення як спонтанної (внаслідок неотримання чергової дози речовини), так і налоксон-індукованої абстиненції. За сукупністю отриманих результатів другого етапу дослідження доведено, що перспективний антидепресант атристамін, який виявляє аналгетичні властивості, адиктивного потен
ціалу не має.
Ключові слова: 2-метил-3-(феніламінометил)-1Н-хінолін-4-он, атристамін, аналгетична
активність, тест теплової імерсії хвоста, адиктивний потенціал, абстиненція, налоксон

И. Н. Подольский, С. Ю. Штрыголь

Роль опиоидергического звена антиноцицептивной системы в механизме
анальгетического действия атристамина
Результаты предыдущих исследований перспективного антидепрессанта 2-метил-3(фениламинометил)-1Н-хинолин-4-она, который под лабораторным названием «Атристамин» является объектом углубленного фармакологического изучения, доказывают аналгетические свойства
этого соединения. Поскольку опиоидергическое звено антиноцицептивной системы является
одной из важнейших систем контроля боли, исследование участия опиоидных рецепторов в механизме обезболивающего действия вещества, которое его проявляет, является обязательным.
Цель исследования – установить в эксперименте роль опиоидергической системы в механизме
обезболивающего эффекта атристамина и оценить возможный аддиктивный потенциал исследуемого соединения.
Исследование выполнено в два этапа: на первом – определяли участие опиоидергического звена
антиноцицептивной системы в реализации анальгетического эффекта атристамина на модели
Фармакологія та лікарська токсикологія, № 6 (56)/2017
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тепловой иммерсии хвоста мышей путем фармакологического анализа с использованием антагониста опиоидных рецепторов налоксона, на втором – оценивали аддиктивный потенциал исследуемого вещества.
Результаты первого этапа исследований показали, что налоксон полностью устраняет анальгетический эффект атристамина, что свидетельствует об участии опиоидергических механизмов в обезболивающем действии вещества на модели соматической боли.
Аддиктивный потенциал атристамина определяли у мышей, которым его вводили внутрижелудочно в дозе 100 мг/кг в течение 14 дней, с использованием комбинированного дизайна эксперимента, сочетающего возможность выявления как спонтанной (вследствие неполучения очередной
дозы вещества), так и налоксон-индуцированной абстиненции. По совокупности полученных
результатов второго этапа исследования доказано, что перспективный антидепрессант атристамин, который проявляет анальгетические свойства, аддиктивного потенциала не имеет.
Ключевые слова: 2-метил-3-(фениламинометил)-1Н-хинолин-4-он, атристамин,
анальгетическая активность, тест тепловой иммерсии хвоста, аддиктивный потенциал,
абстиненция, налоксон

I. M. Podolsky, S. Yu. Shtrygol'

The role of opioidergic mechanisms in analgesic action of atristamine
The results of previous studies of promising antidepressant 2-methyl-3-(phenylaminomethyl)-1Hquinolin-4-one, which under the lab name «atristamine» are the object of in-depth pharmacological study,
prove the analgesic properties of this compound. Since the opioidergic part of the antinociceptive system
is one of the most important system of pain control, the study of the involvement of opioid receptors in the
mechanisms of analgesic action of the substance is mandatory.
The aim of the study – to determine in the experiment the role of the opioidergic system in the mechanism of the analgesic effect of atristamine and to estimate the possible addictive potential.
The study was carried out in two stages. At the first stage, the involvement of the opioidergic system in
the analgesic effect of atristamine was determined in the tail immersion test in mice by pharmacological
analysis using an antagonist of opioid receptors naloxone. The second stage was devoted to the estimation
of the addictive potential of the substance under study.
The results of the first stage showed that naloxone completely negates the analgesic effect of atristamine. This fact proves the participation of opioidergic mechanisms in the analgesic effect of the substance
on the somatic pain model.
The addictive potential of atristamine was estimated in mice treated with compound in the dose of 100
mg/kg intragastrically for 14 days. Special design of the experiment allowed us to detect both spontaneous and naloxone-induced abstinence. According to the results of the second stage of the experiment, it
has been proved that promising antidepressant atristamine, which exhibits analgesic properties, has no
addictive potential.
Key words: 2-methyl-3-(phenylaminomethyl)-1H-quinolin-4-one, atristamine, analgesic activity, tail
immersion test, addictive potential, abstinence, naloxone
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Вплив препаратів глюкозаміну та
ацетилсаліцилової кислоти на артеріальний
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Вплив холоду на організм людини
може призводити до тяжких травм –
охолодження, замерзання, відморожен
ня [1]. У населення України холодові
травми (ХТ) є досить частим явищем. В
Україні ХТ виникають частіше в зимо
вий час, коли кількість постраждалих
сягає понад 12 000 осіб [2]. Більшій
частині постраждалих необхідне стаціо
нарне лікування, смертність перевищує
10 % випадків. Холодові ураження
виникають внаслідок порушень мікро
циркуляції, особливо на тлі судинних
захворювань кінцівок, втоми або стре
сової ситуації, алкогольного сп’яніння
[3, 4].
Проблема лікування ХТ вивчена
недостатньо. На ринку України арсенал
ефективних фригопротектроних засобів
обмежений [5, 6]. Фригопротекторні
властивості притаманні нестероїдним
протизапальним засобам (НПЗЗ) (аце
тилсаліцилова кислота (АСК), мелокси
кам, мефенамова кислота, індомета
цин), біогенним стимуляторам (есенціа
ле), вітамінам (токоферол), імуномоду
ляторам (тимоген), препаратам з психо
тропною активністю (кофеїн, фенамін,
сиднокарб), ноотропам (пірацетам),
актопротекторам (бемітил, етомерзол,
бромантан) та ін. Сьогодні фригопротек
торні властивості виявлено в препаратів
глюкозаміну, особливо в глюкозаміну
гідрохлориду (Г г/х) [7, 8]. Більшість
зареєстрованих препаратів глюкозаміну
на ринку України містять глюкозаміну
сульфат («Артрон», «Дона» та ін.).
© Колектив авторів, 2017
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Лише одна дієтична добавка містить у
своєму складі Г г/х у поєднанні з
аскорбіновою кислотою («Глюкозамін
С-БХФЗ» виробництва ПАТ НВЦ «Бор
щагівський хіміко-фармацевтичний
завод»).
До формування гострої реакції на
холод залучаються всі органи та системи,
за цих умов ключовою ланкою є серцевосудинна система [9]. За гострої загальної
ХТ мінімальна температура тіла в люди
ни, яка сумісна з життям, становить
24–26 °С [10]. Холодовий фактор призво
дить до порушень вегетативної іннерва
ції, ритму та провідності серця. Так, у
разі гіпотермії виникає синусова бради
кардія, подовження інтервалу PQ, комп
лексу QRS, інтервалу QT, може розвину
тися шлуночкова тахікардія, а за темпе
ратури 28–29 °C різко зростає ризик
фібриляції шлуночків [11].
У наших попередніх дослідженнях
показано, що Г г/х чинить виразну
фригопротекторну дію: покращує
виживаність тварин, рухову актив
ність, тонус м’язів та фізичну актив
ність, реологічні властивості крові,
перевершуючи АСК – відомий фриго
протектор [7, 12]. Усі ці переваги
обґрунтовують доцільність поглиблено
го вивчення зазначених препаратів як
потенційних засобів лікування ХТ.
Зокрема, залишається невідомим їхній
вплив на серцево-судинну систему.
Мета дослідження – порівняти
вплив препаратів глюкозаміну –
«Глюкозамін-С БХФЗ» (Україна), суб
станції Г г/х (Sigma-Aldrich, Німеччи
на) та АСК («Bayer», Німеччина) на
стан серцево-судинної системи за умов
експериментальної гострої ХТ.
Матеріали та методи. Роботу виконано
в літній період на білих щурах самках
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масою 210–250 г (30 щурів). Тварин
утримували на стандартному харчово
му раціоні віварію за вільного доступу
до води, постійної вологості та темпера
турного режиму +22–23 °С. Протокол
дослідження узгоджується з біоетични
ми нормами та відповідає «Загальним
етичним принципам експериментів на
тваринах» (Україна, 2001 р.), а також
не суперечить положенням «Європей
ської конвенції щодо захисту хребет
них тварин, які використовуються для
експериментальних та інших наукових
цілей» (Страсбург, 1986 р.) [13].
Для моделювання гострої ХТ щурів
вміщували до пластикових кліток без
обмеження доступу до повітря та роз
ташовували в морозильній камері
«Nord Inter-300» (-18 °С) на 2 год [14].
Як інтегральний показник стану тва
рин після гострої ХТ використовували
ректальну температуру. Через 30 хв
після холодового пливу визначали рек
тальну температуру цифровим термо
метром WSD-10. Вимірювали артері
альний тиск тонометром LE-5001
(Китай). Реєстрували електрокардіо
граму (ЕКГ) (під тіопенталовим нарко
зом у дозі 40 мг/кг внутрішньочеревин
но) за допомогою електрокардіографа
(ЕК1Т-03 М2). Запис проводили в II
стандартному відведенні за швидкості
руху стрічки 50 мм/с. Вимірювали такі
показники: RR – тривалість повного
серцевого циклу; тривалість інтервалу
PQ, який характеризує передсердношлуночкову провідність; тривалість
шлуночкового комплексу QRS та елек
тричної систоли шлуночків – інтервалу
Q-T; вольтаж зубців Р, Т і R. Розрахо
вували частоту серцевих скорочень
(ЧСС, уд/хв) як співвідношення часу
(60 с) до тривалості серцевого циклу
RR та систолічний показник (СП) як
співвідношення тривалості інтервалу
QT до тривалості серцевого циклу RR
(QT/RR, %) [15].
У
дослідженні
використовували
наступні препарати: 0,9 % розчин NaCl,
«Глюкозамін-С БХФЗ» (Україна), суб
станцію Г г/х (Sigma-Aldrich, Німеччина)
та розчинні таблетки АСК («Bayer»,
Німеччина) – вводили у вигляді водного
розчину внутрішньошлунково (в/ш) у
профілактичному режимі за 30 хв до ХТ,

як зазвичай прийнято в разі вивчення
фригопротекторних властивостей [14].
Тварин розділили на 5 груп: 1 група –
інтактний контроль (ІК) (n = 6), щурам
вводили розчин NaCl (1 мл/100 г);
2 група – контрольна патологія (ХТ), тва
ринам вводили розчин NaCl (1 мл / 100 г)
(n = 6); 3 група – АСК (25 мг/ кг) + ХТ
(n = 6); 4 група – «Глюкозамін-С БХФЗ»
у дозі 82,5 мг/кг (ця доза еквівалентна
50 мг/кг Г г/х) + ХТ (n = 6); 5 група –
Г г/х (50 мг/кг) + ХТ (n =6). Дози Г г/х
50 мг/кг та АСК 25 мг/кг є умовно ефек
тивними за ХТ [7, 12]. Для введення
щурам препарату «Глюкозамін –С БХФЗ»
вміст капсули розчиняли у воді.
Для статистичної обробки викорис
товували критерій Стьюдента у разі
нормального розподілу, за його відсут
ності – непараметричний критерій W
Уайта. Проводили кореляційний аналіз
зв’язку окремих показників за Спірме
ном. Відмінності вважали статистично
значущими за р < 0,05 [16].
Результати та їх обговорення. Через
30 хв після закінчення холодового
впливу виявлено виразну гіпотермію,
що свідчить про тяжкість стану тва
рин. У всіх експериментальних групах
спостерігали вірогідне (p < 0,05) зни
ження ректальної температури стосов
но групи ІК. У групі ХТ вона знижува
лася в середньому на 4,1 °С, у групі
АСК – на 4,3 °С, у групі «Глюкозамін-С
БХФЗ» – на 3,4 °С та групі Г г/х – на
3,2 °С (рисунок).
Під впливом препарату «Глюко
замін-С БХФЗ» та Г г/х спостерігали
вірогідно вищі показники ректальної
температури порівняно з такими в гру
пах ХТ та АСК. Найкращий ефект нор
малізації ректальної температури спо
стерігали під дією Г г/х, цей показник
був вірогідно вищим (p < 0,05) порівня
но з таким у групах ХТ та АСК.
Зміни артеріального тиску після
гострої ХТ у щурів наведено в таблиці 1.
У групі ХТ спостерігається вірогідне
зниження систолічного, діастолічного
та середнього тиску відносно групи ІК.
Під впливом АСК спостерігали лише
тенденцію до нормалізації цих показ
ників відносно контрольної патології.
Під дією препаратів «Глюкозамін-С
БХФЗ» та Г г/х має місце вірогідне
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Рисунок. Показники ректальної
температури °С в щурів через 30 хвилин
після гострої холодової травми
Примітка. *Вірогідно щодо інтактного контролю,
р < 0,05; #вірогідно щодо групи ХТ, р < 0,05; ^вірогідно щодо Г г/х, р < 0,05; ©вірогідно щодо препарату «Глюкозамін-С БХФЗ», р < 0,05.

зростання цих показників щодо групи
ізольованої ХТ, артеріальний тиск
наближається до нормального.
На ЕКГ у щурів усіх груп ритм –
синусовий. У групі ХТ на тлі гострої ХТ

спостерігається вірогідне зниження ЧСС,
подовження інтервалу QT та підвищення
вольтажу зубця T стосовно групи ІК
(табл. 2). Збільшення інтервалу QT свід
чить про подовження електричної систо
ли шлуночків та є предиктором тяжких
порушень ритму серця [17].
Під впливом АСК (табл. 2) вірогідно
знижується ЧСС, СП, збільшується
тривалість комплексу QRS і вольтаж
сегмента T щодо групи інтактного
контролю.
«Глюкозамін-С БХФЗ» вірогідно
знижує ЧСС і СП проти ІК. Виявлено
вірогідне подовження інтервалу PQ від
носно такого в групах ХТ, АСК і Г г/х,
тривалості QRS – відносно ІК і QT щодо
груп ІК і Г г/х. Спостерігається вірогід
не зростання вольтажу зубця T проти
ІК.
Під впливом Г г/х вірогідно знижуєть
ся ЧСС і СП порівняно з ІК. Вірогідно
скорочується до норми тривалість QT
Таблиця 1

Показники артеріального тиску після гострої холодової травми в щурів, M±m
Артеріальний тиск, мм рт. ст.
Група
n
систолічний
діастолічний
середній
Інтактний контроль (ІК)

6

116,30 ± 4,75

97,30 ± 6,14

103,20 ± 5,36

Контрольна патологія (ХТ)

6

88,0 ± 7,8*

65,30 ± 7,14*

72,0 ± 6,8*

ХТ+АСК, 25 мг/кг

6

101,3 ± 6,0

81,7 ± 9,4

86,5 ± 7,9

ХТ+«Глюкозамін-С БХФЗ»,
82,5 мг/кг

6

109,80 ± 2,23#

88,0 ± 6,41#

93,2 ± 5,5#

ХТ+Г г/х, 50 мг/кг

6

110,80 ± 2,32#

98,0 ± 2,49#

102,2 ± 2,2#

Примітка. *Вірогідно щодо групи інтактного контролю, р < 0,05; #вірогідно щодо групи ХТ, р < 0,05.

Таблиця 2
Показники ЕКГ після гострої холодової травми в щурів, M±m
ЧСС,
Група
СП, %
PQ, с
QRS, с QT, с R, мВ P, мВ T, мВ
уд/хв
Інтактний
контроль (ІК)

427,0 ±
20,0

45 ± 2

0,052 ±
0,002

0,014 ± 0,060 ± 0,67 ± 0,12 ± 0,12 ±
0,001
0,002
0,07
0,01
0,01

Контрольна
патологія (ХТ)

322,0 ±
16,0*

42 ± 2

0,049 ±
0,003

0,016 ± 0,080 ± 0,76 ± 0,13 ± 0,19 ±
0,001
0,002*
0,05
0,01 0,02*

ХТ+АСК,
25 мг/кг

336,0 ±
39 ± 3*
13,0*

0,044 ±
0,002

0,017 ±
0,001*

ХТ+«Глюкоза
міну-С БХФЗ»,
82,5 мг/кг

316,0 ±
0,058 ±
0,018 ± 0,070 ± 0,70 ± 0,14 ± 0,18 ±
39 ± 2*
7,0*
0,002#, **,## 0,001* 0,004*,## 0,06
0,02 0,02*

ХТ+Г г/х,
50 мг/кг

330,0 ±
9,0*

35 ±
1*,#

0,048 ±
0,002

0,070 ± 0,70 ± 0,14 ± 0,18 ±
0,005
0,06
0,02 0,02*

0,015 ± 0,060 ± 0,77 ± 0,15 ± 0,16 ±
0,0
0,002#
0,05
0,02
0,02

Примітка. *Вірогідно щодо групи інтактного контролю, р < 0,05; #вірогідно щодо групи ХТ, р < 0,05;
**вірогідно щодо групи АСК, р < 0,05; ##вірогідно щодо групи Г г/х, р < 0,05.
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проти показника групи ХТ. За умов
близької ЧСС у групах ХТ, ХТ+
«Глюкозамін-С БХФЗ» і ХТ+Г г/х стає
можливим оцінити фізіологічний сенс
зменшення СП, яке вказує на посилен
ня скоротливої функції міокарда [18].
Лише під впливом Г г/х відбувається
статистично значуще зменшення СП
порівняно з контрольною патологією
(35 ± 1) проти (42 ± 2), р < 0,05). Це
опосередковано вказує на позитивний
інотропний ефект Г г/х, у той час як
під впливом АСК і препарату
«Глюкозамін-С БХФЗ» має місце лише
тенденція до зниження СП.
Кореляційний аналіз виявив зв’язок
між температурою тіла та показниками
стану серцево-судинної системи (ССС).
У групі ІК має місце достовірний силь
ний додатний зв’язок між ректальною
температурою та ЧСС (ρ = 0,973).
Зв’язок між температурою та артері
альним тиском (систолічний, діастоліч
ний, середній) невірогідний середньої
сили від’ємний (ρ = - 0,669, ρ = - 0,500
та ρ = - 0,410 відповідно).
За умов гострого загального охоло
дження характер кореляційного зв’язку
змінюється. Так, у групі ХТ з’являється
середньої сили від’ємний зв’язок між
температурою та ЧСС (ρ = - 658). Коре
ляція між температурою та систоліч
ним і середнім артеріальним тиском
зберігається від’ємною середньої сили
(ρ = - 0,462, ρ = - 0,658), а з діастоліч
ним – слабкою від’ємною (ρ = - 0,158).
Під впливом АСК виявлено тенден
цію до відновлення зв’язку між темпе
ратурою та ЧСС (ρ = -0,344). Зв’язок
між температурою та СП, температу
рою та тривалістю QT стає від’ємним
сильним (відповідно ρ = -0,872 і ρ =
-0,889), що нетипово для інтактних
тварин, де ця кореляція є прямою
середньої сили. Зв’язок між температу
рою та систолічним, діастолічним і
середнім артеріальним тиском стає
слабким прямим (ρ = 0,051, ρ = 0,131 і
ρ = 0,342 відповідно).
Під дією препарату «Глюкозамін-С
БХФЗ» зв’язок між температурою та
ЧСС стає від’ємним середньої сили (ρ =
-0,250), у той час як кореляція між
температурою та СП, температурою та
тривалістю QT залишається зворотною

(ρ = -0,649 і ρ = -0,530 відповідно).
Зв’язок між температурою та артері
альним тиском стає слабким від’ємним.
Виявлено нормалізацію зв’язку між
температурою та ЧСС під дією Г г/х:
кореляція стає прямою середньої сили
(ρ = 0,573), як у тварин групи ІК.
Зв’язок між температурою та СП, тем
пературою та інтервалом QT зали
шається зворотним (ρ = -0,702 і ρ =
-0,889). Між температурою та систоліч
ним і середнім артеріальним тиском
виявлено від’ємний слабкий зв’язок
(ρ = -0,103 і ρ = -0,263), діастолічним –
від’ємний середній зв’язок (ρ = -0,410).
Отже, обидва препарати глюкозамі
ну, на відміну від АСК, сприяють від
новленню фізіологічної залежності ЧСС
від температури тіла, артеріального
тиску від температури. Г г/х чинить
найбільший позитивний вплив на стан
серцево-судинної системи, особливо за
рахунок достовірного зниження СП, що
свідчить про посилення скоротливості
міокарда. Ці результати експеримен
тально обґрунтовують доцільність
використання препаратів глюкозаміну,
перш за все Г г/х, за ХТ.

34

Фармакологія та лікарська токсикологія, № 6 (56)/2017

Висновки

1. Гостра ХТ у щурів призводить до
статистично значущого зниження
ректальної температури та артеріаль
ного тиску, брадикардії, подовження
тривалості QT і підвищення вольта
жу зубця T порівняно з показниками
групи ІК. Збільшення тривалості QT
свідчить про подовження електрич
ної систоли шлуночків.
2. Під впливом препаратів глюкозаміну
ступінь гіпотермії зменшується, нор
малізується артеріальний тиск. Г г/х
краще за препарат «Глюкозамін-С
БХФЗ» сприяє нормалізації ЕКГ (за
винятком брадикардії), вірогідно
зменшує систолічний показник, що
свідчить про посилення скоротливос
ті міокарда.
3. АСК за умов гострої ХТ не збільшує
температуру тіла, хоча сприяє тен
денційному зростанню артеріального
тиску, який не має значущих відмі
ностей проти групи ІК, не усуває
порушень ЕКГ за виключенням нор
малізації тривалості QT.

4. За умов гострого загального охоло
дження змінюються кореляційні
зв’язки між температурою тіла та
показниками функції серцево-судин
ної системи. Г г/х є єдиним з дослі

джувальних фригопротекторів, який
відновлює типовий прямий зв’язок
між температурою тіла та ЧСС, пере
вершуючи у цьому відповідно АСК
та препарат «Глюкозамін-С БХФЗ».
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Є. В. Бондарєв, С. Ю. Штриголь

Вплив препаратів глюкозаміну та ацетилсаліцилової кислоти на артеріальний
тиск і показники ЕКГ за умов експериментальної холодової травми
Серед населення України холодові травми (ХТ) є досить частим явищем і виникають частіше в
зимовий час, кількість постраждалих становить понад 12 000 осіб. Більшій частині постраждалих
необхідне стаціонарне лікування, смертність перевищує 10 % випадків. Проблема ХТ вивчена недостатньо, на ринку України арсенал ефективних фригопротекторних засобів обмежений.
Мета дослідження – порівняти вплив препаратів глюкозаміну – «Глюкозамін-С БХФЗ», субстанції
глюкозаміну гідрохлориду (Г г/х) та ацетилсаліцилової кислоти (АСК) на стан серцево-судинної системи за умов експериментальної гострої ХТ.
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Модельна гостра ХТ у щурів призводить до значного зниження ректальної температури та артеріального тиску, брадикардії, подовження тривалості QT і підвищення вольтажу зубця T щодо групи
інтактного контролю. Збільшення тривалості QT свідчить про подовження електричної систоли шлуночків. Під впливом препаратів глюкозаміну ступінь гіпотермії зменшується, нормалізується артеріальний тиск (особливо на тлі Г г/х). Г г/х найбільшою мірою сприяє нормалізації ЕКГ (за винятком
брадикардії), вірогідно зменшує систолічний показник, що свідчить про посилення скоротливості
міокарда. АСК за гострої ХТ мало впливає на температуру тіла, хоча сприяє тенденційному зростанню
артеріального тиску, не усуває порушень ЕКГ за виключенням нормалізації тривалості QT.
Ключові слова: холодова травма, фригопротекторна дія, глюкозаміну гідрохлорид, серцевосудинна система, артеріальний тиск, електрокардіограма

Е. В. Бондарев, С. Ю. Штрыголь

Влияние препаратов глюкозамина и ацетилсалициловой кислоты
на артериальное давление и показатели ЭКГ при экспериментальной
холодовой травме
Среди населения Украины холодовые травмы (ХТ) встречаются достаточно часто, преимущественно в зимнее время. Количество пострадавших при этом составляет свыше 12 000 человек. Большей части пострадавших необходимо стационарное лечение, а смертность превышает 10 % случаев. Проблема ХТ изучена недостаточно, на рынке Украины арсенал эффективных фригопротектроных средств ограничен.
Цель исследования – сравнить влияние препаратов глюкозамина – «Глюкозамин-С БХФЗ», субстанции глюкозамина гидрохлорида (Г г/х) и ацетилсалициловой кислоты (АСК) на состояние сердечно-сосудистой ситемы при экспериментальной острой ХТ.
Установлено, что модельная острая ХТ у крыс приводит к значительному снижению ректальной
температуры и артериального давления, брадикардии, удлинению длительности интервала QT и
повышению вольтажа зубца T по сравнению с группой интактного контроля. Увеличение длительности QT свидетельствует о продлении электрической систолы желудочков. Под влиянием препаратов глюкозамина степень гипотермии уменьшается, нормализуется артериальное давление. Г г/х
способствует нормализации ЭКГ (за исключением брадикардии), уменьшает систолический показатель, свидетельствующий об усилении сократительной способности миокарда. АСК при острой
ХТ мало влияет на температуру тела, наблюдается тенденция к увеличению артериального давления, не устраняются нарушения ЭКГ за исключением нормализации длительности QT.
Ключевые слова: холодовая травма, фригопротекторное действие, глюкозамина гидрохлорид,
сердечно-сосудистая система, артериальное давление, электрокардиограмма

E. V. Bondarev, S. Yu. Shtrygol

Effect of glucosamine drugs and acetylsalicylic acid on arterial pressure and elektrocardiogram markers in experimental cold trauma
Among the Ukrainian population, cold traumas (CT) are quite frequent and occur more often in winter,
and the number of victims is more than 12,000. Most of the victims need inpatient treatment, mortality is
excess of 10 % of cases. The problem of СT has not been sufficiently studied; the nomenclature of effective frigoprotectors is limited in the Ukrainian market.
The aim of the work is to study the state of the cardiovascular system under the influence of glucosamine preparations – «Glucosamine-C BHFZ», substances of glucosamine hydrochloride (G h/ch) and
acetylsalicylic acid (ASA) in experimental acute CT in rats.
Model acute cold injury in rats results in a significant decrease in rectal temperature and blood pressure, bradycardia, prolongation of the QT durability and an increase in the voltage of the T wave in comparison to the intact control group. Increase of the QT durability indicates prolongation of the ventricular
systole. Under the influence of glucosamine preparations, the degree of hypothermia decreases, blood
pressure normalizes. G h/ch asists to normalizing the ECG (with the exception of bradycardia), decreases
the systolic index, indicating an increase in the contractility of the myocardium. ASA in acute CT causes
weak effect on body temperature, although it contributes to the trend towards an increase blood pressure,
does not eliminate ECG abnormalities, except for the normalization of the QT durability.
Key words: cold trauma, frigoprotective effect, glucosamine hydrochloride (G h/ch), cardio-vascular
system, blood pressure, electrocardiogram
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Однією з актуальних і складних проб
лем сучасної медицини залишається
лікування пацієнтів з гнійно-запальни
ми захворюваннями. Останнім часом
надзвичайного поширення набули нозо
коміальні інфекції. Причиною їхнього
виникнення є особливі госпітальні
штами мікроорганізмів з підвищеною
агресивністю, здатністю протистояти
захисним силам організму, а також
полірезистентністю до протимікробних
засобів [1]. Одним з прикладів таких
збудників є кишкова паличка, яка
здатна викликати гострі та хронічні
інфекції шлунково-кишкового тракту,
сечовидільної та статевої систем у
людини. Процес хронізації захворюван
ня, зокрема ешерихіозу, забезпечуєть
ся особливою формою існування бакте
рій у вигляді специфічно організованих
та прикріплених до субстрату мікроб
них спільнот – біоплівок.
Утворення біоплівок є однією з осно
вних стратегій виживання бактерій у
навколишньому середовищі, у тому
числі в організмі господаря. Здатність
мікроорганізмів існувати в стані біоплі
вок знижує ефективність антимікроб
ної хіміотерапії, оскільки за таких
умов значно підвищується стійкість
бактерій до дії антибактеріальних,
дезінфікуючих засобів і несприятливих
факторів середовища.
Показано, що бактерії в біоплівках
стійкі до дії антибіотиків у концентра
ціях у 100–1000 разів більших, ніж
їхня мінімальна інгібуюча концентра
© Колектив авторів, 2017
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ція in vitro відносно планктонних
мікроорганізмів [2]. Застосування анти
мікробних препаратів у звичайних
терапевтичних дозах може призводити
до відбору стійких штамів мікроорга
нізмів, а неповна ерадикація збудників
за біоплівкових інфекцій, у свою чергу,
сприяє їхній персистенції та хронізації
запальних процесів.
Отже, проблема стійкості мікроорга
нізмів до антимікробних засобів і зни
ження ефективності препаратів для
лікування гнійно-запальних захворю
вань у світі тільки загострюється, що
свідчить про актуальність та необхід
ність подальших досліджень у цій
області, зокрема, вивчення здатності
нових сполук та офіцинальних препа
ратів з протимікробною активністю
впливати на різні етапи формування
біоплівки та на сформовану мікробну
спільноту.
Раніше нами було показано вплив
амінопропанолів з адамантильним або
N-алкіларильним радикалом на почат
ковий етап плівкоутворення – адгезію
кишкової палички до абіотичної
поверхні та антибіоплівкову активність
амінопропанолів відносно Candida
albicans [3, 4].
Мета дослідження – встановити
вплив нових похідних амінопропанолів
на плівкоутворення та сформовані
E. сoli біоплівки порівняно з антибакте
ріальними препаратами.
Матеріали та методи. Дослідження
антибіоплівкової активності похідних
амінопропанолу здійснено з викорис
танням сполуки з адамантильним
(КВМ-97) або N-алкіларильним (КВМ194, КВМ-204, КВМ-261, КВМ-262)
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радикалом [5, 6]. Оцінку антибіоплів
кової активності сполук здійснено у
порівнянні з антимікробними препара
тами різних груп: фторхінолонами
(ципрофлоксацин, «Ципринол», КRKA,
Словенія), карбапенемами (меропенем,
«Меронем», АстраЗенека ЮК Лімітед,
Великобританія), аміноглікозидами
(гентаміцин, «Гентаміцин-Здоров’я»,
ТОВ «ФК «Здоров’я», Україна) та цефа
лоспоринами (цефтазидим, «Цефтум®»,
ПАТ «Київмедпрепарат», Україна).
Експерименти проведено з викорис
танням клінічного штаму E. сoli 311,
резистентного до дії амікацину, нор
флоксацину та цефоперазону, чутливо
го до гентаміцину, меропенему, цефта
зидиму та ципрофлоксацину.
Чутливість тест-штаму до дії похід
них амінопропанолу визначали мето
дом серійних мікророзведень і оцінюва
ли за показником мінімальної інгібую
чої концентрації (МІК) згідно з загаль
ноприйнятою методикою [7].
Здатність сполук впливати на плів
коутворення та сформовані біоплівки
E. сoli визначали методом сорбції ген
ціанвіолету на структурах біоплівки з
подальшою їхньою десорбцією в орга
нічний розчинник з використанням
полістиролових планшетів для імуно
ферментного аналізу [8]. Для вивчення
впливу сполук на плівкоутворення вне
сення розчинів досліджуваних речовин
та культури проводили одночасно, за
дії на сформовані біоплівки – на 1 та
5 добу після інокуляції. Концентрації
сполук та препаратів становили 5,0 та
0,5 МІК. Дослідження проведені з
використанням нічної культури, роз
веденої в 100 разів, яку вирощували
на рідкому поживному середовищі
№ 8. Термін інкубації з розчинами
сполук та препаратів становив 24 год
за температури 37 °С. Уміст планше
тів видаляли, промивали лунки, вно
сили 0,1 % розчин генціанвіолету,
витримували 15 хв, після чого барв
ник екстрагували етанолом. Вимірю
вання оптичної щільності проводили
на Adsorbance Microplate Reader EL x
800 (ВіоТek, США) за довжини хвилі
630 нм. Контролем були інтактні
культури мікроорганізмів, вирощені
за тих самих умов.

Усі дослідження проведені в трьох
повторах, дані представлені як M ± m,
де М – середнє значення, m – стандарт
на помилка середнього. Статистичну
обробку результатів проводили з вико
ристанням критеріїв Краскела-Уолеса
та Ньюмена-Кейлса (р < 0,05) за допо
могою «StatSoft Statistica 6.0».
Результати та їх обговорення. За
результатами дослідження встановле
но, що МІК похідних амінопропанолу
відносно планктонних клітин E. сoli
311 складає: КВМ-97 –25,0 мкг/мл,
КВМ-194, КВМ-204 – 50,0 мкг/мл,
КВМ-261, КВМ-262 – 25,0 мкг/мл.
Тест-штам є чутливим до обраних пре
паратів порівняння, МІК меропенему
становить 0,01 мкг/мл, ципрофлокса
цину – 0,015 мкг/мл, гентаміцину –
0,25 мкг/мл, цефтазидиму – 0,15 мкг/
мл.
При вивченні впливу похідних амі
нопропанолу на процес плівкоутворен
ня кишкової палички виявлена здат
ність досліджених сполук порушувати
утворення біоплівки на абіотичній
поверхні (рис. 1).
Встановлено, що найвиразніше пору
шує формування біоплівок E. сoli спо
лука
КВМ-262
у
концентрації
5,0 МІК (92,6 %). За умови присутності
в інкубаційному середовищі сполук
КВМ-97, КВМ-194, КВМ-204 та КВМ261 у концентрації 5,0 МІК пригнічен
ня плівкоутворення складає 71,1 %,
51,1 %, 57,5 % та 76,5 % відповідно.
За інгібуючим ефектом у разі 5,0 МІК
сполуки КВМ-97, КВМ-261, КВМ-262
не поступаються (р > 0,05) усім препа
ратам порівняння – ципрофлоксацину,
гентаміцину, цефтазидиму та меропе
нему.
В експериментах встановлено, що
досліджувані сполуки КВМ-97, КВМ194 і КВМ-204 виявляють виразну
антибіоплівкову активність не тільки
за 5,0 МІК, але й у субінгібуючій кон
центрації (0,5 МІК). Слід відмітити, що
зменшення концентрації зазначених
сполук супроводжується підвищенням
інгібуючого ефекту: КВМ-97 – з 71,1
до 83,6 %, КВМ-194 – з 51,1 до 56,4 %,
КВМ-204 – з 57,5 – до 63,5 %. Значно
го порушення плівкоутворення за дії
КВМ-261 і КВМ-262 не виявлено (інгі
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Рис. 1. Вплив похідних амінопропанолу на плівкоутворення E. coli, % утвореної біоплівки
відносно контролю
Примітка. Тут і на рис. 2–3: ЦИП – ципрофлоксацин, МЕР – меропенем, ГЕН – гентаміцин, ЦЕФ –
цефтазидим; *р < 0,05 відносно відповідної концентрації ципрофлоксацину, **р < 0,05 відносно відповідної концентрації меропенему, #р < 0,05 відносно відповідної концентрації гентаміцину, ##р < 0,05 відносно відповідної концентрації цефтазидиму.

біція в разі 0,5 МІК 65,2 та 40,2 %
відповідно).
Препарати порівняння ефективно
вплинули на плівкоутворення кишко
вої палички. Для ципрофлоксацину
інгібуюча дія становить 88,9 і 79,4 %,
меропенему – 77,0 і 91,0 %, гентаміци
ну – 85,8 і 79,8 % і цефтазидиму –
82,2 і 91,7 % (0,5 МІК і 5,0 МІК від
повідно).
У дослідженні дії похідних амінопро
панолу на 1-добові біоплівки встановле
но, що ці сполуки проявляють менш
виражену активність порівняно з їхнім
впливом на плівкоутворення (рис. 2).
Антибіоплівкова активність сполук за
0,5 МІК складає: КВМ-97 – 34,9 %,
КВМ-262 – 19,2 %, КВМ–204 – 18,1 %,
КВМ-194 – 16,6 %, КВМ-261 – 2,7 %
інгібування порівняно з інтактною

культурою. У разі збільшення концен
трації сполук до 5,0 МІК активність
сполук підвищується й складає: КВМ97 – 76,6 %, КВМ-204 – 75,6 %, КВМ262 – 64,5 %, КВМ-194 –46,7 %, КВМ261 – 37,1 %. Слід зазначити, що спо
луки КВМ-97, КВМ-204 і КВМ-262 у
концентрації 5,0 МІК за активністю
відносно сформованої 1-добової біоплів
ки E. coli вірогідно переважають гента
міцин та цефтазидим і не поступаються
ципрофлоксацину та меропенему.
У разі оцінки антибіоплівкової дії
препаратів порівняння встановлено
(рис. 2), що всі антимікробні засоби
виявляють антибіоплівкову дію віднос
но 1-добової біоплівки кишкової палич
ки, інгібуюча активність у межах
17,2–64,9 % залежно від препарату та
концентрації. Так, найвиразніший

Рис. 2. Вплив похідних амінопропанолу на 1-добову біоплівку E. coli, % утвореної біоплівки
відносно контролю
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ефект спостерігали в ципрофлоксацину
та меропенему, у разі 5,0 МІК ступінь
руйнування біоплівки складає 64,9 і
61,3 % відповідно, у разі 0,5 МІК –
17,2 і 51,9 % відповідно. Інгібуючий
вплив гентаміцину та цефтазидиму в
концентрації 5,0 МІК становить 45,4 і
20,5 %; 0,5 МІК – 35,6 і 30,6 % відпо
відно (порівняно з контролем).
У подальших дослідженнях було оці
нено активність похідних амінопропа
нолу відносно 5-добової біоплівки E. coli
311. Отримані результати наведено на
рисунку 3.
Результати дослідження (рис. 3)
свідчать, що похідні амінопропанолу
здатні руйнувати 5-добову біоплівку
E. coli 311. Пригнічення біоплівки в
концентрації 5,0 МІК найвираженіше
в КВМ-194, КВМ-97, КВМ-262 і скла
дає 79,8 %, 56,8 %, 63,2 % відповід
но, сполуки вірогідно переважають
меропенем та не поступаються цефта
зидиму (р < 0,05). Сполуки КВМ-204 і
КВМ-261 у цій концентрації зруйнува
ли біоплівку на 42,2 і 55,0 %. Анти
біоплівкова дія похідних амінопропа
нолу в разі концентрації 0,5 МІК – у
межах 30,1–59,6 % залежно від спо
луки.
Препарати порівняння в концентра
ції 0,5 МІК проявили досить виразну
інгібуючу дію щодо сформованих біо
плівок: ципрофлоксацин – 66,9 %, меро
пенем – 58,3 %, гентаміцин – 70,7 %,
цефтазидим – 61,3 %. У разі збільшен
ня концентрації до 5,0 МІК ступінь
руйнування біоплівки зросла в ципро
флоксацину до 75,0 %, у гентаміцину –

до 90,2 %. У меропенему та цефтазиди
му інгібуюча дія зменшилася до 28,3 і
49,9 % відповідно.
Отже, уперше синтезовані похідні
амінопропанолу з адамантильним і
N-алкіларильним радикалом дозоза
лежно впливають на ріст і розмножен
ня кишкової палички. Дослідження
впливу на біоплівки E. coli показало,
що сполуки здатні впливати на процес
плівкоутворення та руйнувати сформо
вану біоплівку. Найвиразнішу дію від
носно біоплівок кишкової палички на
всіх досліджених етапах розвитку
виявляють сполуки КВМ-97 і КВМ262, які за ступенем інгібуючого ефек
ту проявляють переваги або не посту
паються препаратам порівняння ципро
флоксацину, меропенему, цефтазидиму
та гентаміцину.
Висновки

1. Похідні амінопропанолу з адаман
тильним і N-алкіларильним ради
калом впливають на біоплівки
E. coli на етапі їхнього формуван
ня. Серед них сполуки КВМ-97,
КВМ-262 і КВМ-261 найвиразніше
перешкоджають процесу плівкоут
ворення в концентрації 5,0 МІК
порівняно з офіцинальними препа
ратами.
2. За умови наявності похідних аміно
пропанолу в інкубаційному середо
вищі спостерігається дозозалежний
вплив на 1-добову біоплівку E. coli,
найбільшу інгібуючу дію в концен
трації 5,0 МІК проявляють сполуки
КВМ-97, КВМ-262 і КВМ-204.

Рис. 3. Вплив похідних амінопропанолу на 5-добову біоплівку E. coli, % утвореної біоплівки
відносно контролю
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3. Сформована 5-добова біоплівка киш
кової палички є чутливою до дії
досліджених сполук та препаратів
порівняння. Найактивнішими вия
вились сполуки КВМ-97, КВМ-262 і
КВМ-194 у концентрації 5,0 МІК.

4. Уперше синтезовані похідні аміно
пропанолу з адамантильним та
N-алкіларильним радикалом можуть
бути перспективними для створення
на їхній основі лікарських засобів з
антибіоплівковою активністю.
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Антибактеріальна активність амінопропанолів з адамантильним і
N-алкіларильним радикалом відносно біоплівок E. сoli
Утворення біоплівок мікроорганізмами створює великі труднощі в клінічній практиці, оскільки при
цьому значно підвищується стійкість бактерій до антибактеріальних і дезінфікуючих засобів, збільшуються витрати на лікування пацієнта, зростає летальність від інфекційних ускладнень. Тому перспективним є пошук нових сполук, здатних вливати на зрілу біоплівку та на різні етапи її формування.
Мета дослідження – встановити вплив нових похідних амінопропанолів на плівкоутворення та
сформовані E. сoli біоплівки порівнянно з антибактеріальними препаратами.
Чутливість клінічного штаму E. сoli до дії сполук КВМ-97, КВМ-194, КВМ-204, КВМ-261, КВМ-262
і препаратів порівняння ципрофлоксацину, меропенему, гентаміцину та цефтазидиму визначали
методом серійних мікророзведень і оцінювали за показником мінімальної інгібуючої концентрації
(МІК). Здатність досліджуваних сполук та антимікробних засобів впливати на плівкоутворення та
сформовані біоплівки кишкової палички досліджували методом сорбції генціанвіолету на структурах
біоплівки з подальшою десорбцією в органічний розчинник.
Дослідження впливу амінопропанолів з адамантильним та N-алкіларильним радикалом на біоплівки E. coli показало, що сполуки порушують плівкоутворення та руйнують сформовані біоплівки. Найвиразнішу дію відносно біоплівок кишкової палички на всіх досліджених етапах розвитку виявляють
сполуки КВМ-97 і КВМ-262, які за ступенем інгібуючого ефекту проявляють переваги або не посту
паються препаратам порівняння ципрофлоксацину, меропенему, цефтазидиму та гентаміцину.
Отже, уперше синтезовані похідні амінопропанолу з адамантильним та N-алкіларильним радикалом можуть бути перспективними для створення на їхній основі лікарських засобів з антибіоплівковою активністю.
Ключові слова: біоплівки, мікроорганізми, E. сoli, похідні амінопропанолу, антибактеріальні засоби

Д. М. Дудикова, Н. А. Врынчану, Ю. В. Короткий, М. Л. Дронова,
З. С. Суворова, А. А. Шарова, Н. И. Грынчук, В. В. Недашковская

Антибактериальная активность аминопропанолов с адамантильным
и N-алкиларильным радикалом относительно биопленок E. сoli
Образование биопленок микроорганизмами создает большие трудности в клинической практике, так как при этом значительно повышается устойчивость бактерий к антибактериальным и дезинфицирующим средствам, увеличиваются расходы на лечение пациента, возрастает летальность от
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инфекционных осложнений. Поэтому перспективным является поиск новых соединений, способных
влиять на зрелую биопленку и различные этапы ее формирования.
Цель исследования – установить влияние новых производных аминопропанолов на пленкообразование и сформированные E. сoli биопленки по сравнению с антибактериальными препаратами.
Чувствительность клинического штамма E. сoli к действию соединений КВМ-97, КВМ-194, КВМ204, КВМ-261, КВМ-262 и препаратов сравнения ципрофлоксацина, меропенема, гентамицина и
цефтазидима определяли методом серийных микроразведений и оценивали по показателю минимальной ингибирующей концентрации (МИК). Способность исследуемых соединений и антибиотиков влиять на пленкообразование и сформированные биопленки кишечной палочки исследовали
методом сорбции генцианвиолета на структурах биопленки с дальнейшей десорбцией в органический растворитель.
Исследования влияния аминопропанолов с адамантильным и N-алкиларильным радикалом на
биопленки E. coli показало, что соединения нарушают пленкообразование и разрушают сформированные биопленки. Наиболее выраженное действие в отношении биопленок кишечной палочки на
всех исследованных этапах развития выявлено у соединений КВМ-97 и КВМ-262, которые по степени ингибирующего эффекта превосходят или не уступают препаратам сравнения ципрофлоксацину, меропенему, цефтазидиму и гентамицину.
Таким образом, впервые синтезированные производные аминопропанола с адамантильным и
N-алкиларильным радикалом могут быть перспективными для создания на их основе лекарственных средств с антибиопленочной активностью.
Ключевые слова: биопленки, микроорганизмы, E. сoli, производные аминопропанола,
антибактериальные средства

D. M. Dudikova, N. O. Vrynchanu, Yu. V. Korotkiy, M. L. Dronova, Z. S. Suvorova,
A. O. Sharova, N. I. Hrynchuk, V. V. Nedashkivska

Antibacterial activity of aminopropanol derivatives with adamantyl and N-alkyl aryl
radicals against E. сoli biofilms
Biofilm formation is considered as a serious clinical problem due to its resistance to antibacterials and
disinfectants, high treatment costs and the increase of the lethal complications rate. Therefore, there is a
constant demand for the new compounds possessing a distinct activity against biofilms on the different
stages of its formation.
The aim of the study was to investigate the effect of novel aminopropanol derivatives on biofilm
formation and preformed E. сoli biofilms in comparison to antibacterial drugs.
Strain susceptibility to tested compounds КVM-97, КVМ-194, КVМ-204, КVМ-261, КVМ-262 and
antibacterials (ciprofloxacin, meropenem, gentamicin, ceftazidime) was evaluated by microdilution
method and assessed by minimum inhibitory concentration (MIC). Antibiofilm activity was determined by
the crystal violet assay.
Our studies have shown that aminopropanols with adamantyl or N-alkyl aryl radical inhibit biofilm
formation and disrupt preformed E. сoli biofilms. KVM-97 and KVM-262 demonstrated the most
pronounced effect against E. coli biofilms on the all studied stages of its development; compounds’
activity was superior or comparable to referent antimicrobials ciprofloxacin, meropenem, ceftazidime and
gentamycin.
The data obtained suggest the promises of novel aminopropanol derivatives with adamantyl or N-alkyl
aryl radical for the development of new antibiofilm drugs.
Key words: biofilms, microorganisms, E. сoli, aminopropanol derivatives, antibacterial drugs
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Противовоспалительная активность густого
экстракта имбиря (Zingiber officinale) при
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1Одесский

национальный университет имени И. И. Мечникова

2

Одесский национальный политехнический университет

Ключевые слова: противовоспалительное
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В настоящее время большинство специалистов считают, что воспаление
является одним из сложнейших процессов, часто встречающихся в патологии и нередко являющихся причиной
многих нарушений жизнедеятельности
организма человека и животных, а
несвоевременное лечение воспаления
может трансформироваться в типовой
патологический процесс [1, 2].
Поэтому одной из наиболее актуальных проблем современной медицины
является регуляция воспалительного
процесса. Использование для этой цели
синтетических лекарственных препаратов не всегда рационально, так как
наряду с благоприятным фармакологическим действием и достаточной степенью клинической эффективности все
они вызывают ряд нежелательных
побочных реакций [3, 4]. В связи с
этим остается актуальным поиск высокоэффективных лекарственных средств,
подавляющих воспаление и обладающих минимальными побочными эффектами.
Перспективным направлением современной фармакологии является поиск
и изучение новых противовоспалительных средств из растительного сырья. С
этой точки зрения представляет интерес изучение корневища имбиря
(Zingiber officinale Roscoe L), который
издавна применяется в народной медицине Китая и Индии. Согласно данным
литературы, корневище имбиря оказывает бактерицидное действие, обладает
противовирусными, противовоспали© Колектив авторів, 2017
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тельными, ранозаживляющими свойствами, повышает работоспособность и
снижает сонливость [5–9].
В развитии острого экссудативного
воспаления ведущую роль играют биологически активные производные арахидоновой кислоты. Существуют два
альтернативные пути преобразования
арахидоновой кислоты из фосфолипидов
клеточных мембран в биологически
активные соединения: циклооксигеназный путь – образование простагландинов (ПГ) при участии циклооксигеназы (ЦОГ) и липооксигеназный путь –
образование лейкотриенов (ЛТ) при участии липооксигеназы (ЛОГ) [10, 11].
Активация обоих путей имеет большое значение для развития воспалительной реакции, поэтому эффективность противовоспалительного действия экстракта имбиря будет зависеть от
его способности ингибировать активность как ЦОГ, так и ЛОГ.
Цель исследования – определение
противовоспалительного эффекта мазей
на основе экстракта имбиря при трансдермальном введении в различных
дозах, а также установление предположительного механизма противовоспалительной активности.
Материалы и методы. Определение
противовоспалительной активности
мази на основе экстракта имбиря осуществляли по его антиэкссудативному
действию, которое было изучено на
моделях каррагинанового и зимозанового отека стопы крыс.
В работе были исследованы мази на
основе экстракта имбиря с разной концентрацией (0,0125 %, 0,025 %, 0,05 %,
0,10 % в пересчете на сумму полифенольных соединений). Мазевая основа
состояла из полиэтиленгликоля-1500,
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полиэтиленоксида-400 и 1,2-пропиленгликоля в соотношении 3 : 4 : 2 соответственно. В качестве референтного
препарата использовали 5 % мазь ибупрофена («Долгит крем», Украина).
Для выяснения предположительного
механизма противовоспалительного
действия лечение проводили по разным
схемам: с профилактическим действием (1 раз в 1 день в течение 2 дней) до
введения флогогена и лечением после
введения флогогена (с целью лечения
исследуемые мази наносили на воспаленную стопу 6 раз с интервалом 1 ч,
начиная через 1 ч после введения флогогена). Об эффективности противовоспалительного действия судили, основываясь на способности ингибировать
активность циклооксигеназы (каррагинановая модель) или липооксигеназы
(зимозановая модель), что дает возможность определить область преимущественного влияния полученного экстракта и охарактеризовать дозозависимость
этого действия.
Опыты проводили на белых крысах
массой 200–220 г, которых содержали
на стандартном рационе вивария при
свободном доступе к пище и воде. Для
каждой модели воспаления были сформированы по десять групп животных
(по 6 особей в каждой группе). Животные 1 группы служили контролем развития патологии (не подвергались
лечебным воздействиям после введения
флогогена). Животных 2 группы лечили 0,1 % мазью, 3 группы – 0,05 %,
4 группы – 0,025 % и 5 группы –
0,0125 % через 1 ч после введения
флогогенов. Животных 6, 7, 8 групп
лечили мазями 0,05 %; 0,025 % и
0,0125 % с дополнительным предварительным нанесением мази за два дня до
введения флогогена и продолжением
лечения после развития воспаления.
Остальным группам животных наносили референтный препарат: животным
9 группы за 2 дня до начала эксперимента, а животным 10 группы – после
введения флогогена. Все исследования
соответствовали правилам Европейской
конвенции
защиты
позвоночных
животных, используемых в экспериментальных и других научных целях
(Страсбург, 1986) [12] и принципам

Национального конгресса Украины по
биоэтике (Киев, 2003 г.) [13].
Воспалительную реакцию вызывали
субплантарным введением в подошву
задней конечности крыс водных растворов флогогенов: 0,2 мл 0,2 % каррагинана для каррагинановой модели и
0,1 мл 2 % зимозана для воспроизведения зимозановой модели.
В качестве критериев оценки противовоспалительной эффективности мази
на основе экстракта имбиря использовали динамику изменения объема
конечности во время исследования.
Измерения проводили с помощью цифрового плетизмометра 37140 Ugo Basile
(методом волюметрии) [14, 15].
Кроме того, для всех групп животных был рассчитан показатель антиэкссудативной активности, который, по
сути, представляет собой торможение
развития отека в опытных группах по
сравнению с контролем.
Антиэкссудативную активность (АА)
рассчитывали по формуле:
О–И
(о)
И
· 100,
АА = 100 –
О–И
(к)
И
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где АА – антиэкссудативная активность;
О – величина объема лапы после введения индуктора воспаления;
И – величина объема лапы до введения индуктора воспаления;
о – опытная группа;
к – контрольная группа.
Статистическую достоверность рассчитывали с использованием критерия
Стьюдента в программном пакете MS
Office.
Результаты и их обсуждение. На первом этапе исследований была изучена
антиэкссудативная активность мази с
экстрактом имбиря на модели каррагинан-индуцированного воспаления, которое характеризуется многоступенчатым
патогенезом. В первые 30–90 мин отека
в патогенезе воспаления участвуют преимущественно медиаторы гистамин и
серотонин, в промежутке 1,5–2,5 ч –
система кининов, а на 3–4 ч развития
экссудации наблюдается активность
простагландинов и лейкотриенов [10].

Таким образом, модель каррагинанового
отека позволяет в динамике исследовать
выраженность противовоспалительного
действия исследуемого экстракта и установить механизм его реализации.
Согласно результатам исследования,
на протяжении первых 3 ч после субплантарного введения флогогена у всех
групп подопытных животных прогрессировало развитие выраженного отека
пораженной конечности.
Результаты исследования антиэкссудативного действия мазей на основе
экстракта имбиря на модели каррагинан-индуцированного воспаления представлены в таблице 1. Отмечено, что
максимальный отек лапы развивался
через 3 ч после введения флогогена (это
время отвечает пику развития каррагинанового отека и соответствует экссудативной фазе данного воспалительного
процесса). При этом наименьший противовоспалительный эффект наблюдали у
опытных групп, которых лечили 0,1 %
и 0,0125 % мазью (с предварительным
нанесением до введения флогогена и
после введения флогогена) (табл. 1).

Лечение подопытных животных
0,025 % мазью продемонстрировало
наиболее выразительное подавление
воспалительного процесса как в группе
животных с профилактической аппликацией мази, так и в группе животных,
которых лечили после индукции воспаления (табл. 1).
Первые проявления антиэкссудативного эффекта при лечении 0,025 %
мазью наблюдали через 2 ч после
индукции воспаления, а через 24 ч
выраженность противовоспалительной
активности в группе № 4 составляла
(80,2 ± 1,3) %, что достоверно не отличалось от действия референтного препарата, тогда как в группе № 7 составляла (61,8 ± 0,6) %, что достоверно превосходило эффект препарата-сравнения
на 9,7 % (табл. 1).
Анализируя показатели групп животных, которых лечили по разным схемам
(с и без предварительного нанесения мази
до введения флогогена), можно заключить, что предварительное нанесение (за
2 дня до введения флогогена) исследуемых мазей с разными концентрациями
Таблица 1

Антиэкссудативная активность мази с экстрактом имбиря на модели
каррагинанового отека, %
Условие
Концент
Время наблюдения, ч
№
нанесения
рация
группы
2
3
4
6
24
мази
мази, % 1

Лечебное:
после введения флогогена

-

3

0,05

-

29,80 ± 19,30 ± 56,70 ± 57,50 ± 68,20 ±
2,40
1,90
3,40*
3,30
1,70

4

0,025

-

10,10 ± 43,50 ± 54,50 ± 68,40 ± 80,20 ±
1,10*
4,80*
2,50*
2,30*
1,30

5

0,0125

-

Профилактическое (нанесение за 2 дня
до введения
флогогена) и
лечебное

-

-

8,10 ±
0,80*

-

1,21
±0,30*

0,1

Долгит крем

-

0,70
±0,12*

2

29,20 ± 31,50 ± 40,30 ±
2,90
2,80*
2,20*

-

23,10 ± 18,40 ± 27,10 ± 54,50 ± 73,50 ±
1,80
1,20
3,30
1,80
2,30

6

0,05

-

13,70 ±
1,50

7

0,025

-

13,60 ± 25,40 ± 32,30 ± 34,20 ± 61,80 ±
0,90
1,30*
2,30*
2,40
0,60*

8

0,0125

-

-

-

-

9,10 ±
0,30

13,40 ±
0,70

Долгит крем

5,10 ±
1,40*

27,60 ± 30,10 ± 56,40 ±
1,40*
2,05
1,70

15,30 ± 22,80 ± 23,80 ±
0,90
1,50
2,60*
11,50 ±
0,60

29,40 ± 52,10 ±
2,70
2,80

Примечание. Тут и в табл. 2: *Р ≤ 0,05 по сравнению с референтным препаратом.
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(0,0125; 0,025; 0,05 %) экстракта имбиря не оказывало положительного влияния на динамику индуцированного воспалительного процесса (табл. 1).
Мы предполагаем, что полученные
данные можно объяснить избирательным действием экстракта имбиря,
содержащим активное вещество – гингерол, на индуцибельную ЦОГ-2 и
отсутствием влияния на конститутивную ЦОГ-1 [11]. Поэтому мы получили
высокую
противовоспалительную
активность при лечебном применении
после введения флогогена и отсутствие
увеличения противоспалительного действия при профилактическом введении.
Другим направлением метаболизма
арахидоновой кислоты является липооксигеназный путь, активация которого возможна с помощью другого флогогена – зимозана.
Введение зимозана уже через 0,5 ч
провоцировало развитие отека у всех
подопытных животных. Установленная
динамика развития воспаления характерна для данной модели и связана с
интенсивным образованием лейкотриенов в очаге воспаления.

Из приведенных результатов следует,
что предварительное лечение 0,025 %
мазью было более эффективным по
сравнению с другими исследуемыми
концентрациями и подавляло развитие
зимозанового отека в ранние сроки.
Что позволяет прийти к выводу о наличии умеренной антилипооксигеназной
активности мази на основе экстракта
имбиря при ее концентрации 0,025 %
(табл. 2).
Полученные результаты исследования свидетельствуют, что у групп
животных, которым предварительно
наносили (за 2 дня до введения флогогена) 0,025 и 0,05 % мазь воспалительная реакция оказалась менее выражена, а дальнейшее использование способствовало уменьшению прироста объема воспаленной конечности по сравнению с контрольной группой животных
(табл. 2).
Динамика прироста объема конечности животных опытных групп по отношению к контрольной свидетельствует о
наличии антиэкссудативной активности.
Наибольший антиэксудативный эффект
наблюдали у животных групп № 3, 4, 6,
Таблица 2

Антиэкссудативная активность мази с экстрактом имбиря на модели
зимозанового отека, %
Условие
Концент
Время наблюдения, ч
№
нанесения
рация
группы
1
2
3
4
6
24
мази
мази, %

Лечебное:
после введения флогогена

2

0,1

-

-

-

-

1,1 ±
0,3*

4,8 ±
0,9*

3

0,05

-

1,4 ±
0,5*

5,2 ±
0,6

7,9 ±
0,9

9,7 ±
1,9*

17,3 ±
1,4*

4

0,025

-

5,4 ±
0,7

11,1 ±
0,9

7,2 ±
0,5

10,7 ±
2,4*

21,4 ±
3,1*

5

0,0125

-

-

-

-

9,6 ±
0,8*

14,3 ±
2,2*

-

6,8 ±
0,5

7,4 ±
0,5

9,2 ±
0,6

27,8 ±
0,7

56,2 ±
1,1

Долгит крем

Профилактическое (нанесение за 2 дня
до введения
флогогена) и
лечебное

46

6

0,05

-

0,8 ±
0,2*

5,1 ±
0,2*

15,2 ±
1,2*

17,1 ±
2,1*

23,9 ±
2,6*

7

0,025

3,1 ±
0,2

9,6 ±
0,6

20,7 ±
1,7

23,8 ±
1,9*

31,1 ±
2,8

40,2 ±
3,2

8

0,0125

-

-

-

-

7,8 ±
0,9*

12,8 ±
0,7*

-

12,3 ±
0,6

22,4 ±
1,9

32,9 ±
0,9

37,5 ±
1,7

44,9 ±
2,4

Долгит крем
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7, которых лечили 0,025 и 0,05 % мазями с профилактической аппликацией
мази до начала эксперимента, а также
после введения флогогена (табл. 2).
Сравнительное изучение антиэкссудативной активности для групп 3 и 6, а
также 4 и 7 показало, что предварительная аппликация мази с экстрактом
имбиря способствует увеличению антиэкссудативной активности непосредственно в период экспериментального
зимозанового воспаления с 17 до 24 %
и с 21 до 40 % для 0,05 % и 0,025 %
мазей соответственно (табл. 2).
Из приведенных результатов следует,
что предварительное лечение 0,025 %
мазью было более эффективным (40,2 ±
3,2) по сравнению с другими исследуемыми концентрациями и практически
не отличалось от показателей референт
ного препарата (44,9 ± 2,4), что позволяет предположить наличие у данной
мази умеренной антилипооксигеназной
активности (табл. 2).
Таким образом, использование в
работе двух моделей воспаления различного типа позволяет сделать предположение об угнетении ЦОГ-2 и липооксигеназы мазью с густым экстрактом
Zingiber officinal.
Анализируя полученные результаты, можно прийти к выводу, что мазь
с экстрактом имбиря 0,025 % прояв-

ляет достаточно выраженную противовоспалительную активность на моделях зимозанового и каррагинанового
отека.
По результатам исследования мазей
с разной концентрацией экстракта
следует отметить, что зависимость
«доза – эффект» имеет нелинейный
характер, что обусловлено специфичностью чувствительных рецепторов,
объяснение механизма взаимодействия которых с биологически активными веществами густого экстракта
имбиря обосновывает целесообразность дальнейших исследований.
Выводы

Мазь на основе густого экстракта
(Zingiber officinale) оказывает противовоспалительное (антиэкссудативное)
действие на моделях каррагинанового и
зимозанового отека у крыс в условиях
лечебного и лечебно-профилактического применения, то есть проявляет способность ингибировать ЦОГ-2 и липооксигеназу.
Максимальный противовоспалительный эффект проявлялся при лечении
мазью на основе густого экстракта
имбиря с концентрацией 0,025 %.
Показано, что экстракт имбиря
является перспективным объектом для
дальнейшего изучения.
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И. А. Кравченко, А. А. Коберник, Л. В. Эберле

Противовоспалительная активность густого экстракта имбиря (Zingiber officinale)
при трансдермальном введении
Одним из важнейших направлений современной фармакологии является поиск и изучение
новых противовоспалительных средств, в том числе растительного происхождения.
Цель исследования – определение противовоспалительного эффекта мазей на основе густого
экстракта имбиря при трансдермальном введении в различных дозах, а также установление предположительного механизма противовоспалительной активности.
При исследовании антиэкссудативной активности на модели каррагинанового отека было установлено, что мазь с экстрактом имбиря с концентрацией 0,025 % (в пересчете на сумму полифенольных соединений) обладала наилучшим противовоспалительным действием на фоне других
исследуемых концентраций мазей (0,0125; 0,05 и 0,1 %). А профилактическое нанесение (за 2 дня
до введения флогогена) исследуемых мазей не оказывало положительного влияния на динамику
индуцированного воспалительного процесса, вызванного каррагинаном.
При изучении противовоспалительной активности экстракта имбиря на модели зимозанового
отека с профилактическим нанесением мази до введения флогогена и лечением после инъекции
флогогена показано, что мазь 0,025 % проявляла более выраженный антиэкссудативный ефект по
сравнению с другими исследуемыми концентрациями. А предварительная аппликация мази способствовала подавлению развития зимозанового отека в ранние сроки. Это позволяет предположить наличие у нее умеренной антилипооксигеназной активности.
Согласно результатам исследования, густой экстракт Zingiber officinale обладает выраженной
противовоспалительной активностью, угнетая активность ЦОГ-2 и липооксигеназы, что делает его
перспективным объектом для дальнейшего фармакологического изучения и внедрения в медицинскую практику как альтернативного средства терапии воспалительных процессов.
Ключевые слова: противовоспалительное действие, каррагинановый и зимозановый отек,
мазь с экстрактом имбиря, ЦОГ-2, липооксигеназа

І. А. Кравченко, А. О. Коберник, Л. В. Еберле

Протизапальна активність густого екстракту імбиру (Zingiber officinale) при
трансдермальному введенні
Одним з найважливіших напрямів сучасної фармакології є пошук і вивчення нових протизапальних засобів, у тому числі рослинного походження.
Мета дослідження – визначення протизапального ефекту мазей на основі густого екстракту імбиру за трансдермального застосування в різних дозах, а також встановлення можливого механізму
протизапальної активності.
У разі дослідження антиексудативної активності на моделі карагінанового набряку було встановлено, що мазь з екстрактом імбиру з концентрацією 0,025 % (у перерахунку на суму поліфенольних
сполук) проявляла найкращу протизапальну дію порівняно з іншими досліджуваними концентраціями (0,0125; 0,05 і 0,1 %). Профілактичне нанесення (за 2 дні до введення флогогена) досліджуваних
мазей не мало позитивного впливу на динаміку індукованого запального процесу, викликаного
карагінаном.
Вивчення протизапальної активності екстракту імбиру на моделі зимозанового набряку з профілактичним нанесенням мазі до введення флогогена та лікуванням після ін’єкції флогогена показало,
що мазь 0,025 % проявляла більш виражений антиексудативний ефект порівняно з іншими досліджуваними концентраціями. Попередня аплікація мазі сприяла пригніченню розвитку зимозанового
набряку в ранні терміни, що дозволяє припустити наявність у неї помірної антиліпооксигеназної
активності.
Згідно з результатами дослідження, густий екстракт Zingiber officinale має виражену протизапальну активність, пригнічуючи активність ЦОГ-2 і ліпооксигенази, що робить його перспективним
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об’єктом для подальшого фармакологічного вивчення та впровадження в медичну практику як альтернативного засобу терапії запальних процесів.
Ключові слова: протизапальна дія, карагінановий і зимозановий набряк, мазь з екстрактом
імбиру, ЦОГ-2, ліпооксигеназа

I. Kravchenko, A. Kobernik, L. Eberle

Anti-inflammatory activity of thick ginger extract (Zingiber officinale)
under transdermal application
One of the most important areas of modern pharmacology is the search and study of new anti-inflammatory drugs, including of a plant origin.
The aim of the investigation was to study the anti-inflammatory effect of solid ginger extract-based
ointments at different doses under transdermal introduction, as well as determination of hypothetical
mechanism of the anti-inflammatory activity.
On the model of a carrageenan oedema, when stydying the anti-exudative activity, the 0,025 % ginger
extract ointment (as total polyphenolic compounds) was found to demonstrate the highest anti-inflammatory effect compared to the other ointment concentrations (0,0125; 0,05 and 0,1 %). A preventive application (two days before the introduction of phlogogens) of the investigated ointments did not have a positive
effect on the dynamics of the carrageenan-induced inflammatory process.
When studying the anti-inflammatory activity of the ginger extract on the model of zymosan oedema
with preventive application of the ointment prior to the phlogogen introduction and treatment after the
phlogogen injection, it was shown that the 0,025 % ointment had more pronounced anti-exudative effect
than ointments with other studied concentrations. A preliminary application of the ointment resulted in
the suppression of zymosan oedema in the early periods, which suggests its moderate anti-lipoxygenase activity.
According to the results of the investigation the thick extract of Zingiber officinale has got a pronounced
anti-inflammatory activity with a suppression of COX-2 and lipoxygenase that makes it a promising object
for further pharmacological studies and possible medical practice implementation as an alternative remedy in the therapy of inflammations.
Key words: anti-inflammatory action, carrageenan and zymosan oedema, ginger extract ointment,
COX-2, lipoxygenase
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В. Й. Кресюн, В. В. Годован, Л. С. Годлевський,
П. Б. Антоненко, Г. О. Сон

Вітамін D у комплексному лікуванні
експериментального цукрового діабету
Одеський національний медичний університет
Ключові слова: вітамін D, цукровий діабет,
інсулін, стрептозотоцин, мітохондрії
печінки

Вітаміни – життєві аміни, так вони
були названі за їхнього відкриття Кази
міром Функом. Понад 100 років вив
чається їхня біологічна роль в організмі
людини та тварин. Проте дотепер не всі
механізми їхньої дії достеменно
з’ясовані. Відомо, що вітаміни за своїми
фізико-хімічними властивостями поді
ляються на водо- та жиророзчинні, а за
біологічними – на коферментоутворюю
чі та такі, що їх не утворюють. Власти
вості коферментоутворюючих вітамінів
досить добре вивчені, а розкриті меха
нізми впливу на обмін речовин в орга
нізмі дозволили широко застосовувати
їх як лікарські засоби, що не можна
говорити про вітаміни, які не утворюють
в організмі коферментів. Вважалось, що
вони регулюють в організмі ті чи інші
процеси обміну. Розглянемо цю пробле
му на прикладі вітаміну D. Згідно з тра
диційним уявленням, вітамін D регулює
кальцієво-фосфорний гомеостаз та впли
ває на мінеральну щільність кісткової
тканини [1]. Проте він не виявляє жод
них вітаміноподібних властивостой,
більше того, сам він є біологічно неак
тивним. Вітамін D2 (ергокальциферол)
надходить в організм з продуктами рос
линного походження, а D3 (холєкальци
ферол) надходить в організм з продукта
ми тваринного походження або утво
рюється в шкірі під впливом сонячних
променів. За рахунок двоступеневого
метаболізму вітамін D у печінці спочат
ку перетворюється на 25(ОН) D3 (25-гід
рокси-холєкальциферол) або кальциді
ол, потім у нирках на 1,25(ОН)2 D3 (25
дигідрохолєкальциферол або кальцитрі
ол). Останній поводить себе як справж
© Колектив авторів, 2017
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ній гормон з усіма наслідками, що
випливають з цього, а тому він отримав
другу назву – D-гормон [2].
До активної форми вітаміну D –
1,25(ОН)2 – в організмі експресуються
спеціалізовані рецептори (VDR), яких
не має жоден з відомих вітамінів.
Активований вітаміном D рецептор
(VDR) стає готовим до взаємодії з від
повідними активаторами або супресора
ми цього рецептора, який дійсно являє
собою стероїдний рецептор, а активова
на форма вітаміну D – 1,25(ОН)2 – є
потужним стероїдним гормоном з уні
кальним спектром системних метабо
лічних ефектів [3].
Дослідженнями останніх років дове
дено, що вітамін D суттєво впливає на
метаболізм глюкози й інсуліну, а його
дефіцит є фактором ризику розвитку
інсулінорезистентності, порушення то
лерантності до глюкози та, в рештірешт, виникнення цукрового діабету
(ЦД) II типу [4]. Вітамін D впливає на
утворення інсуліну безпосередньо через
β-клітини шляхом збільшення вмісту
внутрішньоклітинного кальцію за допо
могою неселективних потенціал-залеж
них кальцієвих каналів або опосередко
вано через активацію кальцій-залежної
ендопептидази β-клітин, яка перетворює
проінсулін в активний інсулін. Незапе
речним фактом, доведеним клінічною
практикою, є розвиток інсулінорезис
тентності за ЦД. Також доведено, що
вітамін D підвищує чутливість тканин
до інсуліну шляхом безпосередньої сти
муляції експресії рецепторів інсуліну в
клітинах [4] або опосередковано за раху
нок збільшення позаклітинного каль
цію, що призводить до його підвищено
го надходження всередину клітини інсу
лін-залежних тканин [5]. У свою чергу,
кальцій є необхідним для інсулін-опо
середкованих
внутрішньоклітинних
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метаболічних процесів [6]. Відсутність
наукових даних щодо структури та мор
фофункціональних особливостей VDR
перешкоджає побудові чіткої стратегії
застосування вітаміну D за ЦД та інших
захворюваннях, пов’язаних з «метабо
лічним синдромом».
Не викликає сумніву, що порушення
обміну вуглеводів призводить до розвит
ку ЦД та його важких ускладнень,
серед яких перше місце посідають ангі
опатії. Доведено, що за ЦД не тільки
зменшується кількість виробленого
інсуліну, але й змінюється його актива
ція, проникнення крізь клітинні мемб
рани та включення до відповідних
метаболічний шляхів [7]. Основною
причиною цих порушень є зміна чутли
вості до інсуліну (інсулінорезистент
ність) з боку інсулінорецепторів. Основ
ною функціональною одиницею остан
нього є так званий глюкотранспортер
(ГЛУТ), що активується субстратами
рецепторів інсуліну (IRS). Таким чином
надходження глюкози в клітину та її
метаболізм можливий тільки через
активований ГЛУТ. У свою чергу,
активність ГЛУТ залежить від морфо
функціонального стану мембрани, її
фосфоліпідного складу, що достеменно
було доведено в нашій лабораторії [8].
Останніми дослідженнями показано,
що вітамін D збільшує кількість рецеп
торів на β-клітинах, що, з одного боку,
збільшує секрецію інсуліну за рахунок
підвищення
внутрішньоклітинного
кальцію (непрямий ефект), а з іншого –
стимулює α-гідроксилазу, за рахунок
чого активується перетворення каль
цидіолу в кальцитріол. Останній, через
катіони кальцію Ca2+ активує кальмо
дулін-залежну протеїнкіназу, а вона, у
свою чергу, активує білки везикул
базолатеральних мембран β-клітин та
сприяє виходу інсулінових молекул у
кров [9]. Таким чином, можливо при
пустити, що комплексна терапія ЦД з
включенням вітаміну D буде вкрай
ефективною.
Мета дослідження – обґрунтувати
доцільність застосування вітаміну D у
комплексному лікуванні експеримен
тального ЦД.
Матеріали та методи. Дослідження
проведено в умовах хронічного експе

рименту на щурах-самцях лінії Вістар
масою від 170 до 320 г. Тварин утриму
вали за стандартних умов експеримен
тально-біологічної клініки ОНМедУ
[10]. Дослідження було виконано відпо
відно до рекомендацій Європейської
конвенції щодо експериментів на тва
ринах і затверджено комісією з біоети
ки Одеського національного медичного
університету (протокол від 10 жовтня
2008 р. № 84). Експериментальний ЦД
моделювали одноразовим нутрішньо
очеревинним (в/о) введенням стрепто
зотоцину (СТЗ) («Sigma Aldrich ru»)
натщесерце в дозі 50 мг/кг, який попе
редньо розчиняли в буферному натріє
во-цитратному розчині з pH 4,5 [11].
Визначення вмісту глюкози в крові, яку
отримували з хвостової вени щурів, про
водили в один і той самий час (о 9 год
ранку), починаючи з другого тижня
спостереження [12]. Ця серія експери
ментів була проведена на 70 щурах,
поділених на 7 груп по 10 тварин у
кожній. Перша група тварин (10 щурів)
слугувала контролем. У решти тварин –
по 10 щурів у кожній групі – відтворю
вали ЦД. Для лікування використову
вали людський генноінженерний пре
парат інсуліну Актрапід НM («Nova
Nordiks» A/S, Данія) у дозі 3 ОД на
щура та в тричі меншій дозі – 1 ОД.
Препарат вводили через 2 тижні після
відтворення ЦД, коли у крові спостері
галась стійка гіперглікемія, протягом
5 днів на 1 тиждень. Спостереження та
лабораторні дослідження цієї серії про
водили протягом 6 міс. Вітамін D у
вигляді 0,125 % масляного розчину
ергокальциферолу (1 мл розчину міс
тить 50,000 МО вітаміну) виробництва
НПО «Вітаміни» м. Умань вводили про
тягом 2 тижнів у дозі 600 МО (0,05 мкг)
та 6000 МО (0,5 мкг) на 1 добу енте
рально. Також вивчали стан мембран
мітохондрій печінки тварин, оскільки
структурну основу будь-якої, у тому
числі мітохондріальної мембрани, ста
новить фосфоліпідний бімолекулярний
шар з вбудованими в нього молекулами
білка, які знаходяться як на поверхні,
так і глибоко занурені всередину біша
ру. Саме він виконує в мембрані функ
цію бар’єра, матриці для маркерних
ферментів, рецепторів, у тому числі
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інсулінових рецепторів та інших ліпі
дів [13], та забезпечує їхню функцію.
Одним з найефективніших методів біо
фізики в дослідженні цього бішару є
флуоресцентне зондування. У нашому
дослідженні використовували два флуо
ресцентні зонди (ФЗ): універсальний –
1-анілінонафталін-8-сульфонат (1,8АНС), який несе негативний заряд,
унаслідок чого не може глибоко зану
рюватися в ліпідний бішар й розміщу
ється на його поверхні; гідрофобний –
М-феніл-1-нафталамін (1-ФНА), який
не має сульфогрупи, тому занурюється
в мембрану глибше, ніж АНС (на від
стань 8 Å від триметиламіногрупи фос
фоліпіду). За допомогою даних зондів
вивчали такі показники: інтенсивність
флуоресценції або «молярну флюорес
ценцію» (Fmol), питому кількість цен
трів зв’язування зондів (N), константу
зв’язування (Кь) і константу дисоціації
(Кd). Флуоресценцію збуджували та
реєстрували за допомогою спектрофлюо
риметра «Opton» (Німеччина) за довжи
ни хвилі для АНС 360 і 480 нм; для
ФНА — 350–420 нм, щілина 1,6.
Дослідження цієї серії виконі на 35
щурах, які були розподілені на 5 груп
по 7 тварин у кожній: I група – контр
ольна, II група – щури через 2 тижні
після введення СТ3; III–VІІ групи –
щури з експериментальним ЦД на тлі
введення відповідних лікарських засо
бів через 1 міс. дослідження, коли
визначались найсуттєвіші зміни [14].
Результати дослідження динаміки
глюкози в крові та впливу лікарських
засобів, що вивчаються, обробляли за
допомогою методу ANOVA і статистич
ного тесту Newman-Keuls, а біофізич
них параметрів мембран – за програ
мою Hewlet Packard 33 E (США).
Результати та їх обговорення. Як
початкові дані нами було визначено
рівень глюкози в крові щурів за моде
лювання експериментального ЦД у
різні проміжки часу. Порівнянням слу
гувала контрольна група інтактних
тварин, котрим визначання рівня глю
кози крові проводили в аналогічні про
міжки часу. Встановлено, що рівень
цукру в крові інтактних тварин про
тягом 6 міс. дослідження суттєво не
змінювався й у середньому складав 6,69

(6,27 ÷ 7,04) ммоль/л. Дослідження
рівня глікемії в разі експериментального
ЦД продемонструвало наступне: через
2 тижні після введення СТЗ рівень цукру
в крові щурів підвищувався майже в
2,5 разу і складав (16,71 ± 0,31) ммоль/л
порівняно з (6,95 ± 0,40) ммоль/л до
ведення СТЗ. У наступні строки спостере
ження він продовжував зростати й на дру
гому місяці дослідження сягнув найбіль
шого значення – (22,23 ± 0,79) ммоль/л
(табл. 1).
У подальшому рівень цукру зали
шався стабільно високим протягом усіх
6 міс. дослідження, що свідчить про
коректну та адекватну модель експери
менту. Другим етапом дослідження
було встановлення ефективності інсулі
ну на тлі викликаної СТЗ гіперглікемії.
За розрахованими даними та на підста
ві попереднього досвіду нашої лабора
торії [8] інсулін вводили в дозі 3 ОД 5
разів на 1 тиждень. Для порівняння
застосовували втричі меншу дозу інсу
ліну – 1 ОД.
Результати дослідження свідчать про
те, що інсулін у дозі 3 ОД, введений на
тлі експериментального ЦД, значно
зменшує вміст цукру в крові, проте не
повертає його до контрольних величин.
Збільшення дози інсуліну призводить до
прямопропорційного ефекту, хоча цей
ефект є нестабільним, хвильоподібним.
Разом з тим суттєво змінюється поведін
ка тварин. Вони стають загальмованими,
повільно рухаються, шерстний покрив
стає кострубатим та зволоженим, що
свідчить про розвиток гіпоглікемії.
Таким чином, підвищення дози
інсуліну є недоцільним. Через 2 тижні
після початку введення інсуліну в дозі
3 ОД рівень цукру в крові зменшував
ся на третину (11,56 ± 0,86) ммоль/л
проти (16,71 ± 0,88) без лікування).
Через 1 міс. глікемія зменшилася з
(21,44 ± 0,90) до (9,21 ± 0,70) ммоль/л
(тобто в 2,3 разу, P < 0,05), через
2 міс. – з (22,23 ± 0,79) до (7,56 ±
0,61 ммоль/л (тобто майже в 3 рази,
P < 0,05); через 3 міс. – з (21,53 ± 0,69)
до (9,03 ± 0,54) ммоль/л, а через 6 міс.
з (20,64 ± 0,92) до (10,29 ± 0,63) ммоль/л.
Таким чином, доза інсуліну 3 ОД для
тварин з експериментальним ЦД вияви
лася ефективною. За такою самою схе
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Таблиця 1

16,71±0,88

16,71±0,88

16,71±0,88

16,71±0,88

16,71±0,88

М±m
%(3-1)
%(3-2)

М±m
%(4-1)
%(4-2)
%(4-3)

М±m
%(5-1)
%(5-2)
%(5-6)

М±m
%(6-1)
%(6-2)

М±m
%(7-1)
%(7-2)
%7-3)
%(7-4)
%(7-5)
%(7-6)

Цукровий
діабет + інсулін
(3 ОД)

Цукровий діабет +
інсулін
(1 ОД)

Цукровий діабет +
Вітамін D
(6000 МО)

Цукровий діабет +
Вітамін D
(600 МО)

Цукровий
діабет + інсулін
(1 ОД)
+ Вітамін D
(600 МО)

3

4

5

6

7

7,34±0,39
105,6
43,9*
63,5*
50,9*
55,6*
72,2*

13,21±0,49
190,1*
79,0*

10,17±0,39
146,3*
60,9*
129,9*

14,42±0,75
204,6*
86,3*
124,7*

11,56±0,86
166,3*
69,1*

16,71±0,88
240,4*

6,95±0,40

2 тиж.

5,84±0,25
93,1
41,7*
63,4*
38,1*
41,4*
65,2*

14,11 ±0,57
225,0*
65,8*

8,95±0,41
142,7*
41,7*
157,6*

15,31±0,61
244,2*
71,5*
166,2*

9,21±0,70
146,9*
42,9*

21,44±0,90
342,0*

6,27±0,39

1 міс.

7,58 ±0,45
111,0
34,1*
100,3
46,4*
48,1*
74,9*

15,75±0,63
230,6*
70,8*

10,12±0,52
148,2*
45,5*
155,6*

16,34±0,80
239,2*
73,5*
216,1*

7,56±0,61
110,7
34,0*

22,23±0,79
324,5*

6,83±0,75

2 міс.

Термін спостереження

Примітка. *р < 0,05; величини, що порівнювались, позначені відповідними цифрами у графі «Статистичні показники».

6,61±0,31
–

М±m
%(2-1)

Експериментальний
цукровий діабет без
лікування

2

6,61±0,31

М±m

Контроль

До початку
експери
менту

1

Вид
дослідження

8,13±0,30
115
37,8*
90,0
47,5*
50,6*
73,7*

16,07±0,71
228,3 *
74,6*

11,03±0,39
156,7*
51,2*
145,7*

17,11±0,79
243,0*
79,5*
189,5*

9,03±0,54
128,3*
41,9*

21,53±0,69
305,8*

7,04 ±0,70

3 міс.

7,03±0,35
109,2
34,1*
68,3*
53,5*
52,2*
56,5*

13,47±0,59
209,2*
65,3 *

12,45±0,60
193,3*
60,3*
108,2*

13,15±0,68
204,2*
63,7*
127,8*

10,29±0,63
159,8*
49,8*

20,64±0,92
320,5*

6,44±0,54

6 міс.

Динаміка рівня глюкози в крові щурів за експериментального діабету та фармакологічної корекції, ммоль/л (M ± m)

Статис
тичні
показ
ники

мою була вивчена ефективність інсуліну в
дозі 1 ОД. Як свідчать отримані результа
ти, інсулін у дозі 1 ОД також викликав
зменшення вмісту цукру в крові щурів зі
стрептозотоциноновим ЦД, проте його дія
була менш ефективною. У середньому ця
доза зменшувала вміст цукру в крові
щурів у різні проміжки часу на 20–30 %
(табл. 1). Ця доза є оптимальною для
вивчення лікарських засобів з передбачу
ваною потенціюючою дією.
Наступним етапом стало вивчення
ефективності застосування вітамину D
за ЦД. На тій самій моделі в ті самі
часові проміжки вивчали введення 2 доз
вітаміну D – 600 та 6000 МО на 1 твари
ну. Результати дослідження показали
наступне: уведення вітаміну D у дозі
600 МО вірогідно зменшувало вміст
цукру в крові щурів з експерименталь
ним ЦД у середньому на 20–35 %; на
другий тиждень з моменту введення
вітаміну D уміст цукру в крові змен
шився з (16,71 ± 0,88) до (13,21 ± 0,49)
ммоль/л (P < 0,05); через 1 міс. – з
(21,44 ± 0,90) до (14,1 ± 0,57) ммоль/л
(P < 0,05); через 2 міс. – з (21,53 ±
0,69) до (16,07 ± 0,71) ммоль/л (P <
0,05), а через 6 міс. – з (20,64 ± 0,92) до
(13,47 ± 0,59) ммоль/л (P < 0,05).
Введення вітаміну D у дозі 6000 МО на
1 тварину, тобто в 10 разів вищій за попе
редню, значно ефективніше зменшувало
рівень цукру в крові в усі часові проміж
ки, що вивчались. Зменшення вмісту
цукру в крові становило від 40 до 60 %.
Зокрема, через 2 тижні рівень глікемії
зменшувався з (16,71 ± 0,88) до (10,17 ±
0,39) ммоль/л (P < 0,05); через 1 міс. – з
(21,44 ± 0,90) до (8,95 ± 0,41) ммоль/л
(P < 0,05); через 2 міс. – з (22,23 ± 0,79)
до (10,12 ± 0,52) ммоль/л (P < 0,05);
через 3 міс. – з (21,53 ± 0,69) до (11,03 ±
0,39) ммоль/л (P < 0,05); через 6 міс. – з
(20,64 ± 0,92) до (12,45 ± 0,60) ммоль/л
(P < 0,05).
Вітамін D у дозі 6000 МО на 1 тварину
за ефективністю зниження рівня цукру в
крові дорівнював ефективності введеного
інсуліну (3 ОД на 1 тварину ). Зареєстро
ваний факт є надзвичайно важливим для
подальшого вивчення можливості комп
лексного застосування вітаміну D для
профілактики та лікування ЦД. Проте
він не розкриває механізму цього впли

ву. Важливим було прослідкувати ефек
тивність сумісного застосування інсуліну
та вітаміну D з метою зниження рівня
цукру в крові експериментальних тва
рин. У наших дослідах був застосований
інсулін у дозі 1 ОД/тварину та вітамін D
у дозі 600 МО/тварину, тобто використа
ні дози були значно менші за ті, які
викликали суттєве зниження рівня
цукру в крові. Як свідчать отримані
результати, сумісне введення зазначених
препаратів, починаючи з 2 тижня дослі
дження, практично нормалізувало рівень
цукру в експериментальних тварин.
Причому цей рівень глікемії зберігався
протягом усіх 6 міс. дослідження. Цю
дію можна характеризувати як синер
гізм потенціюючого характеру (табл. 1).
Отримані результати є багатообіцяю
чими, оскільки вони свідчать про те, що
суттєве зниження рівня цукру в крові
можливе за рахунок сумісного введення
інсуліну та вітаміну D, причому доза
інсуліну в такій комбінації значно змен
шується, так само, як і самого вітаміну
D. Постає актуальна та важлива задача
з розробки методології застосування
вітаміну D у комплексній терапії ЦД та
його ускладнень, а саме головне, –
подальше вивчення механізмів його дії.
Оскільки важливу роль у фармако
логічному ефекті вітаміну D відіграють
його спеціалізовані рецептори (VDR),
активація яких, у першу чергу, зале
жить від фосфоліпідного матриксу
мембран, точніше його «плинності»,
подальші дослідження були присвячені
вивченню властивостей мембран міто
хондрій печінки, які поряд з мембрана
ми еритроцитів є стандартом у дослі
дженні біологічних мембран.
Тому наступна серія експерименту
була присвячена вивченню біологічних
властивостей мембран, точніше інте
гральних показників, отриманих за
допомогою ФЗ. Молекула ФЗ АНС, який
було використано в даній роботі, містить
в собі заряджену сульфгідрильну групу
(рКа = 1), яка не дозволяє їй глибоко
занурюватись у ліпідний бішар. Тобто,
вона розміщується на поверхні таким
чином, що одна поверхня фенольного
кільця примикає до гліцеринових діля
нок фосфоліпіду, а друга – контактує з
водою. Молекула ФЗ ФНА не містить у
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собі сульфогрупи, а тому занурюється в
мембрану значно глибше, ніж молекула
АНС. Практично доведено, що вона роз
міщується на відстані понад 8 Å від три
метиламіногрупи фосфоліпіду. Враховую
чи недостатню електронну щільність
атома азоту й можливість утворення
водневих зв’язків, розташування моле
кули ФНА уявляється переважно в
ділянці карбонільних груп фосфоліпідів.
Таким чином, флюоресценція зондів,
які були застосовані в наших досліджен
нях, відображає зміни в різних зонах
мембрани, які виникають за моделюван
ня ЦД та його корекції фармакологічни
ми засобами. Достеменно відомо, що за
допомогою ФЗ, які були використані,
можна дослідити зміну в’язкості, темпе
ратури, структурних перебудов поверх
невих зарядів, трансмембранного потен
ціалу, концентрації інших молекул-гас
ників флуоресценції, акцепторів і доно
рів енергії збудження тощо.
У дослідженні вивчали стан мембран
мітохондрій печінки за моделювання
експериментального стрептозотоциново
го ЦД та його корекції інсуліном, вітамі
ном D і за умов їхнього сумісного засто
сування. Для порівняння використову
вали мембрани інтактних щурів. Мемб
рани мітохондрій печінки було обрано
не випадково. Відомо, що початок гідро
ксилювання вітаміну D, тобто початок
його перетворення з неактивної в актив
ну форму, починається в печінці. Також
у печінці активується фермент CYP24A1
(24-гідроксилаза), яка інактивує актив
ну форму вітаміну D, тобто є регулято
ром активності. Також відомо, що віта
мін D через мітохондріальні механізми
регулює експресію понад 9000 генів [2].
Результати вивчення мембран міто
хондрій за допомогою ФЗ АНС свідчать
про те, що ЦД суттєво погіршує функціо
нальний стан поверхневих шарів мемб
ран. Так, інтегральний показник стану
фосфоліпідів мембран, а саме сумарна
флуоресценція (Fmol) за ЦД зменшува
лась більше ніж у 17 разів – з 1,96 • 106
до 1,11 • 105. Внаслідок суттєвої пере
орієнтації молекул бішару поверхневих
ділянок мембран суттєво збільшувалась
константа зв’язування зонда
(Кb –
binding) – у 4,5 разу (табл. 2); у 5 разів
збільшувалась кількість центрів зв’язу

вання зонда (N) з молекулами. Водночас
більше ніж у 4 рази зменшувалась кон
станта дисоціації ФЗ (Кd – dissociation),
тобто його розщеплення, яка є зворот
ною величиною до константи зв’язування
(Кb). Тобто зміни цих показників функ
ціонування мембран повністю збігаються
з інтегральним показником – сумарною
флуоресценцією (Fmol).
Корекція ЦД інсуліном і вітаміном
D, введеними окремо, визначила пози
тивну тенденцію до нормалізації стану
поверхневих шарів мембран мітохон
дрій. А їхнє поєднане введення прак
тично повертало ці зміни до контроль
них величин. Міжмолекулярні зв’язки
мембран за даними сумарної флуорес
ценції нормалізувалися повністю: змен
шувалася кількість центрів зв’язування
до початкових величин, нормалізували
ся константи зв’язування та дисоціації
зонда. Ці дані свідчать про те, що
сумісне введення інсуліну та вітаміну D
у дозах, значно менших за терапевтич
ні, нормалізує міжмолекулярні зв’язки
в поверхневих шарах мембран.
Вивчення більш глибоких шарів мемб
ран за допомогою ФЗ ФНА показало, що
вони теж суттєво змінюються за форму
вання експериментального ЦД, хоча й
менш виразно, ніж поверхневі (табл. 3).
Сумарна флуоресценція зонда ФНА
також зменшувалася, проте тільки в
2,6 разу. Це свідчить про те, що в більш
глибоких шарах теж відбуваються певні
структурні зміни, проте вони менш вира
жені, ніж у поверхневих, тобто глибокі
шари пошкоджувались у наших дослі
дженнях менше. Проте суть змін зали
шалась односпрямованою. Кількість
центрів зв’язування (N) для ФЗ ФНА за
формування ЦД зростала більше ніж
удвічі. Константа дисоціації зонда змен
шувалася в 2,6 разу, а константа зв’я
зування збільшувалась майже в 3 рази.
Сумісне введення інсуліну та вітаміну D
практично нормалізувало показники, що
вивчались (табл. 3).
Таким чином, за даними біофізичних
досліджень встановлено, що сумісне вве
дення лікарських засобів, що вивчають
ся, нормалізує міжмолекулярні зв’язки
як поверхневих, так і більш глибоких
шарів мембран мітохондрій, що звичайно
зберігає їхню функціональну активність.
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116,7*

55,6

40,5

46,3

13,5

57,6

M
(абсол. знач.)

Кd

96,5

70,3**

80,4**

23,4***

100,0

%

10–4

1,45 · 10–4

4,32 ·

4,57 ·

10–4

6,69 · 10–4

1,29 · 10–4

М / мг білка
(абсол.знач.)

N

112,4*

334,9***

354,3***

518,6***

100,0

%

105
1,79 · 106

9,12 ·

7,35 ·

105

1,11 · 105

1,96 · 106

абсол.
значення

5,7***

100,0

%

91,3

46,5**

37,5***

Fmol

260,9***
266,6***

13,75 · 104
14,05 · 104
5,49 · 104

Цукровий діабет + інсулін (1 ОД)

Цукровий діабет + вітамін D (600 МО)

Цукровий діабет +інсулін (1 ОД) +
Вітамін D (600 МО)

104,2

296,8***

15,64 ·

100,0

5,27 · 104

Цукровий діабет без лікування

%

M–1
(абсол. знач.)

104

Контроль

Показник, що досліджується

Кb

2,51 · 10–5

1,10 · 10–5

1,27 · 10–5

0,87 ·

10–5

2,34 · 10–5

M
(абсол. знач.)

Кd

107,3

47,0***

54,3***

37,2***

100,0

%

7,13 · 10–4

12,95 · 10–4

13,12 · 10–4

15,09 ·

10–4

6,27 · 10–4

М / мг білка
(абсол.знач.)

N

113,7

206,5***

209,2***

240,7***

100,0

%

3,91 · 105

2,44 · 105

2,20 · 105

1,56 ·

105

4,13 · 105

94,7

59,1***

53,3***

37,8***

100,0

%

Таблиця 3

Fmol
абсол.
значення

Функціональний стан мембран мітохондрій печінки щурів за експериментального цукрового діабету
та його медикаментозної корекції за даними флуоресцентного зондування гідрофобним зондом ФНА

Примітка. Тут і в табл. 3: *Значення коефіцієнта кореляції порівняно з контролем, причому : * – 0,30 – слабкий рівень зв’язку ; ** – 0,30–0,69 – середній ступінь зв’язку;
*** – 0,70 і більше – високий ступінь кореляційного зв’язку.

1,75 · 10–2

Цукровий діабет +інсулін (1 ОД) +
Вітамін D (600 МО)

340,7***

10–2

5,11 ·

324,0***

10–2

Цукровий діабет + вітамін D (600 МО)

450,0***

6,75 · 10–2

Цукровий діабет без лікування
4,86 ·

100,0

1,50 · 10–2

Контроль

Цукровий діабет + інсулін (1 ОД)

%

M–1
(абсол. знач.)

Показник, що досліджується

Кb

Функціональний стан мембран мітохондрій печінки щурів за експериментального цукровому діабету
та його медикаментозної корекції за даними флуоресцентного зондування універсальним зондом АНС

Таблиця 2

Висновки

1. Доведено, що рівень глюкози в крові
за експериментального стрептозото
цинового діабету регулюється суміс
ним введенням інсуліну та вітаміну
D, причому в дозах, значно менших
за терапевтичні. Це свідчить про
синергізм у дії цих лікарських засо
бів з вираженими ознаками потен
ціювання.

2. Доведено ефективність сумісного
введення інсуліну та вітаміну D щодо
нормалізації біофізичних показни
ків, які характеризують функціо
нальний стан мембран мітохондрій
печінки щурів за ЦД.
3. Нагальною задачею в подальшому є
поглиблене вивчення механізмів, що
призводять до вираженої ефектив
ності сумісного застосування цих
лікарських засобів у разі ЦД.
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В. Й. Кресюн, В. В. Годован, Л. С. Годлевский, П. Б. Антоненко, Г. О. Сон

Вітамін D у комплексному лікуванні експериментального цукрового діабету
Мета дослідження – обґрунтувати доцільність застосування вітаміну D (ергокальциферолу) у
комплексному лікуванні експериментального цукрового діабету (ЦД).
Експериментальний ЦД моделювали одноразовим внутрішньоочеревинним введенням стрептозотоцину в дозі 50 мг/кг у щурів. Після виникнення стабільної гіперглікемії тваринам вводили інсулін
(3 ОД або 1 ОД на 1 тварину), масляний розчин ергокальциферолу (6000 або 600 МО) або комбінацію (інсулін 1 ОД і ергокальциферол 600 МО на 1 тварину) від 2 тижнів до 6 міс. Функціональний стан
мембран мітохондрій печінки тварин вивчали за допомогою флуоресцентного зондування бішару.
Після введення інсуліну в дозі 3 ОД рівень цукру в крові тварин з експериментальним ЦД
зменшувався на 30–66 % протягом періоду від 2 тижнів до 6 міс. Інсулін у дозі 1 ОД зменшував
уміст цукру в крові щурів у різні проміжки часу на 20–30 %. Ця доза є оптимальною для вивчення лікарських засобів з передбачуваною потенціюючою дією. Уведення вітаміну D у дозі 600 і
6000 МО вірогідно зменшувало вміст цукру в крові щурів з експериментальним діабетом у
середньому на 20–35 і на 40–60 % відповідно. Сумісне введення інсуліну (1 ОД) і ергокальциферолу (600 МО) практично нормалізувало рівень цукру в експериментальних тварин, уже
починаючи з 2 тижня дослідження, що свідчить про наявність синергізму потенціюючого характеру даної комбінації.
Корекція ЦД інсуліном і вітаміном D, введеними окремо, визначила позитивну тенденцію до нормалізації стану поверхневих шарів мембран мітохондрій. А їхнє поєднане введення практично повертало ці
зміни до контрольних величин. Міжмолекулярні зв’язки мембран, за даними сумарної флуоресценції,
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нормалізувалися повністю. Ці дані свідчать про те, що сумісне введення інсуліну та вітаміну D у дозах,
значно менших за терапевтичні, нормалізує міжмолекулярні зв’язки в поверхневих шарах мембран.
Нагальною задачею в подальшому є поглиблене вивчення механізмів, які призводять до вираженої ефективності сумісного застосування цих лікарських засобів за ЦД.
Ключові слова: вітамін D, цукровий діабет, інсулін, стрептозотоцин, мітохондрії печінки

В. И. Кресюн, В. В. Годован, Л. С. Годлевский, П. Б. Антоненко, А. А. Сон

Витамин D в комплексном лечении экспериментального сахарного диабета
Цель исследования – обосновать эффективность использования витамина D (эргокальциферола) в комплексном лечении экспериментального сахарного диабета (СД).
Экспериментальный СД моделировали одноразовым внутрибрюшинным введением стрептозотоцина крысам в дозе 50 мг/кг. После возникновения стабильной гипергликемии животным вводили
инсулин (3 ЕД или 1 ЕД на 1 животное), масляный раствор эргокальциферола (6000 или 600 МЕ) или
комбинацию (инсулин 1 ЕД и эргокальциферол 600 МЕ на 1 животное) от 2 недель до 6 мес. Функ
циональное состояние мембран митохондрий печени животных изучали с помощью флуоресцент
ного зондирования биослоя.
После введения инсулина в дозе 3 ЕД уровень сахара в крови животных с экспериментальным
СД уменьшался на 30–66 % на протяжении периода от 2 недель до 6 мес. Инсулин в дозе 1 ЕД
уменьшал содержание сахара в крови крыс в разные промежутки времени на 20–30 %. Эта доза
является оптимальной для изучения лекарственных средств с предполагаемым потенцирующим
действием. Введение витамина D в дозе 600 и 6000 МЕ достоверно уменьшало содержание сахара в крови крыс с экспериментальным диабетом в среднем на 20–35 и на 40–60 % соответственно. Совместное введение инсулина (1 ЕД) и эргокальциферола (600 МЕ) практически нормализовало уровень сахара у экспериментальных животных, уже начиная со 2 недели исследования, что
свидетельствует о наличии синергизма потенцирующего характера у данной комбинации.
Коррекция СД инсулином и витамином D, введенными отдельно, определяла позитивную тенденцию к нормализации состояния поверхностных слоев мембран митохондрий. А их совместное введение практически возвращало эти изменения до уровня контрольных показателей. Межмолекулярные
связи мембран, по данным суммарной флуоресценции, нормализовались полностью. Эти данные
свидетельствуют о том, что совместное введение инсулина и витамина D в дозах, значительно меньших, чем терапевтические, нормализует межмолекулярные связи в поверхностных слоях мембран.
Важной задачей в дальнейшем является углубленное изучение механизмов, которые обеспечивают выраженную эффективность совместного применения этих лекарственных средств при СД.
Ключевые слова: витамин D, сахарный диабет, инсулин, стрептозотоцин, митохондрии печени

V. I. Кresyun, V. V. Godovan, L. S. Godlevsky, P. B. Antonenko, G. O. Son

Vitamin D in the complex therapy of experimental diabetes mellitus

The aim of this work was to prove the effectiveness of the use of vitamin D (ergocalciferol) in the complex treatment of experimental diabetes mellitus (DM).
The experimental DM has been reproduced by single intra-peritoneal injection of streptozotocin at a
dose of 50 mg/kg in rats. After the development of persistent hyperglycemia, animals were given insulin
(3 U or 1 U per animal), oil solution of ergocalciferol (6000 or 600 International Units, IU) or a combination
(insulin 1 U and ergocalciferol 600 IU per animal) from 2 weeks to 6 months. Functional condition of mitochondrial biomembranes of the animals’ liver was studied by fluorescent probing of a bilayer.
After the introduction of insulin at a dose of 3 U, the blood sugar level in animals with experimental
diabetes decreased by 30–66 % over a period from 2 weeks up to 6 months. Insulin in a dose of 1 U
reduced the sugar level in the blood of the rat at different times by 20–30 %. This dose is optimal for the
study drugs with foreseen potentiating effects.
Introduction of vitamin D in a dose of 600 and 6000 IU significantly reduced the blood sugar level in rats
with experimental diabetes by an average of 20–35 and 40–60 %, respectively. Co-administration of insulin
(1 U) and ergocalciferol (600 IU) practically normalized the sugar level in experimental animals, starting from
the 2nd week of study, which indicates the synergism action of this drugs under their joint administration.
Correction of diabetes with insulin and vitamin D administered separately, determined a positive trend
in the normalization of the functional state of the surface layers of mitochondrial membranes. And their
joint administration almost returned these changes to the initial level. The inter-molecular bonds of the
membranes, according the total fluorescence data, were completely normalized. These data are the evidences that the joint administration of insulin and vitamin D, at doses significantly less than therapeutic,
normalizes inter-molecular bonds in the surface layers of membranes.
There is an important task in the future to fulfill a profound investigation of pathogenetic mechanisms,
that lead to significant effectiveness of combined administration of these agents in diabetes mellitus.
Key words: vitamin D, diabetes mellitus, insulin, streptozotocin, liver mitochondria
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С. В. Павлов, К. В. Левченко, О. М. Камишний

Вплив селективних модуляторів естрогенових
рецепторів на експресію та синтез HSP 70
білків у кардіоміоцитах щурів з гострим
інфарктом міокарда
Запорізький державний медичний університет
Ключові слова: гострий інфаркт міокарда,
селективні модулятори естрогенових
рецепторів, експресія та синтез HSP 70
білків, кардіопротекція

Останніми роками проведено значну
кількість експериментальних і клінічних досліджень, присвячених вивченню феномена метаболічної терапії
гострого періоду інфаркту міокарда
(ІМ). Проте молекулярні та біохімічні
процеси метаболічної адаптації до ішемії залишаються не до кінця дослідженими [1–3]. Крім того, сьогодні залишається актуальним пошук нових
високоефективних метаболітотропних
лікарських засобів фармакотерапії
гострого ІМ.
Відомо, що ішемічні пошкодження
серця пов’язані з активацією вільнорадикальних процесів, кальцієвим навантаженням, денатурацією білкових
молекул, виснаженням внутрішньоклітинного пулу АТФ та глюкози, накопиченням токсичних метаболітів, зниженням клітинного pH, розвитком
мітохондріальної дисфункції. Вищенаведені фактори залучені до активації
експресії та синтезу HSP 70 у гострому
періоді ІМ. Значення індукції HSP 70
за умов гострої гіпоксії кардіоміоцитів
набуло важливості за вивчення феномена ішемічного прекондиціювання [3,
4]. Було показано, що короткотривала
ішемія (декілька хвилин) призводить
до значного накопичення в кардіоміоцитах HSP 70 та підвищення стійкості
міокарда до подальшої тривалої гіпоксії. Результатом багатьох експериментальних робіт є висновок про те, що
активація синтезу HSP 70 лежить в
основі компенсаторно-адаптаційних
© Колектив авторів, 2017
Фармакологія та лікарська токсикологія, № 6 (56)/2017

механізмів міокарда до гіпоксичного
пошкодження [4, 5].
Сьогодні активно проводиться пошук
цитопротекторів серед сполук та факторів, що здатні індукувати синтез HSP
70. Однак більшість з цих сполук/факторів мають досить слабку фармакологічну активність, деякі значно збільшують уміст цих білків, обумовлюючи
розвиток небажаних побічних реакцій
[6, 7]. У цьому аспекті на особливу
увагу заслуговують естрогени, які
потенціюють вхід HSP 70 білків у клітину, що зумовлено механізмом їхньої
біологічної дії. Дійсно, багатьма експериментальними та клінічними дослідженнями доведені кадіо- та нейротропні ефекти естрогенів за умов патології гіпоксичного генезу [8–10]. З
іншого боку, впровадження в клініку
естрогенів як кардіопротективних препаратів обмежується їхньою прямою
гормональною активністю, а також
неоднозначним впливом на систему
згортання крові [8].
У зв’язку з цим, перспективним
напрямом може стати застосування як
агоністів естрогенових рецепторів так
званих селективних модуляторів естрогенових рецепторів (SERM). SERM за
своєю хімічною будовою не належать
до естрогенів. Однак завдяки особливостям своєї молекулярної структури
та фізико-хімічним властивостям вони
здатні взаємодіяти з естрогеновими
рецепторами [9–11].
Мета дослідження – вивчити здатність SERM впливати на експресію/
синтез HSP 70 білків та оцінити їхню
цитопротективну дію за умов гострого
ІМ.
Матеріали та методи. Експериментальну частину роботи виконано на 120
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статевозрілих щурах-самцях масою
190–230 г. Експериментальні тварини
були отримані з ПП «Біомодельсервіс»
(м. Київ). Гострий ІМ моделювали
шляхом введення впродовж 3 діб коронароспазмуючого агента – пітуїтрину
(1 од/кг підшкірно), та β1, 2, 3адреноміметика ізопреналіну (200 мг/кг внут
рішньом’язово) [12, 13].
Як SERM були обрані тамоксифену
цитрат (0,1 мг/кг) та тореміфен (0,1 мг/
кг), які в наших попередніх дослідженнях in vitro та in vivo продемонстрували високу цито- та кардіопротективну
активність [4, 6–8].
Референс-препаратом було обрано
метаболітотропний препарат капікор
(6 мг/кг).
Експериментальні групи тварин: 1 група – інтактна (n = 10); 2 група – конт
рольні – ІМ, 4 доба (n = 10); 3 група –
ІМ + тамоксифену цитрат (0,1 мг/кг)
(n = 10); 4 група – ІМ + тореміфен
(0,1 мг/кг) (n = 10); 5 група – ІМ +
капікор (6 мг/кг) (n = 10).
Дослідження експресії HSP 70 у кардіоміоцитах проводили в усіх експериментальних групах тварин на 4 добу
ІМ.
Для аналізу експресії HSP 70 генів
використовували метод полімеразної
ланцюгової реакції зі зворотною транскрипцією в режимі реального часу
(ЗТ-ПЛР). Молекулярно-генетичне до
слідження включало декілька етапів:
виділення тотальної РНК; зворотна
транскрипція (виділення кДНК); полімеразно-ланцюгова реакція в режимі
реального часу. Для визначення рівня
експресії досліджуваних генів використовували ампліфікатор CFX96™RealTime PCR Detection Systems («Bio-Rad
Laboratories, Inc.», США) і набір реактивів для проведення ПЦР-РВ у присутності SYBR Green R-402 («Синтол»).
Фінальна реакційна суміш для ампліфікації включала барвник SYBR Green,
ДНК – полімеразу SynTaq з інгібуючими активність ферменту антитілами.
Для вираження відносного рівня експресії генів використовували порівняльний Ct-метод (ΔΔCt метод). В експеримент були включені негативні
контролі: без додавання кДНК матриці
в реакцію ПЛР, без додавання мРНК

матриці в синтезі кДНК, без додавання
ферменту в синтезі кДНК. Усі реакції
ампліфікації виконували на індивідуальних зразках у трьох повторах.
Інтенсивність біосинтезу HSP 70 білків у кардіоміоцитах досліджували імуноферментним методом за вмістом у
гомогенаті серця концентрації HSP 70
білків (Enzo Life Science, EKS-715) [13].
Цитопротективну дію вивчали за
концентрацією в гомогенаті серця
щурів нітротирозину імуноферментним
методом («Nitritіrosin» (ELISA Kit
«Hycultbiotechnology b.v.»), а також за
показниками біохімічного дослідження
стану енергетичного метаболізму (АТФ,
АДФ, АМФ) серцевого м’яза в дослідних групах тварин. Для більш детальної оцінки процесів енергетичного
обміну на підставі отриманих даних
щодо концентрації макроергічних фосфатів розраховували такі показники
енергозабезпечення:
енергетичний
заряд (ЕЗ); енергетичний потенціал
(ЕП); індекс фосфорилювання (ІФ); термодинамічний контроль дихання (ТКД)
[13]:
– ЕЗ обчислювали за формулою:
АТФ+1/2АДФ/АТФ+АДФ+АМФ;
– ЕП – за формулою: АТФ+АДФ;
– ТКД – за формулою: АДФ/АМФ.
Нормальність розподілу оцінювали
за критерієм Kolmogorov-Smirnov (D)
та Lilliefors, Shapiro-Wilk (W). У випадку розподілення, відмінного від нормального, або аналізу порядкових змінних, використовували Mann-Whitney U.
Для двох непов’язаних вибірок та для
більшого числа вибірок – критерій
Kruskal-Wallis H з подальшим порівнянням за Games-Howell. Порівняння
груп за якісною ознакою проводили за
допомогою критерію χ2 з аналізом
таблиць зв’язаності. Дані представлено
у вигляді середнього арифметичного та
стандартної похибки репрезентативності середнього значення. Взаємозв’язок
між досліджуваними змінними проводили, використовуючи процедуру бі
нарного регресійного аналізу. Результати
дослідження оброблені з застосуванням
статистичного пакета програми «SPSS 16»,
«Microsoft Excel 2003», «STATISTICA®
for Windows 7.0» (StatSoft Inc.
№ AXXR712D833214FAN5), для всіх
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видів аналізу статистично значущими
вважали відмінності за рівня значущості менше ніж 0,05 [14].
Результати та їх обговорення. За
оцінки стану антиоксидантної системи
кардіоміоцитів щурів з гострим ІМ
було встановлено суттєве збільшення
вмісту нітротирозину (НТЗ), більш ніж
на 89 % щодо інтактної групи тварин
(табл. 1). Встановлені патобіохімічні
зміни відбувалися на тлі розвитку енергодефіциту кардіоміоцитів, про що
свідчило статистично вірогідне падіння
показників ЕЗ, ЕП, ТКД на 45, 62 і 80
% відповідно (табл. 1).
Важливо зазначити, що за дослідження характеру експресії/синтезу HSP 70
білків у кардіоміоцитах було зафіксовано різноспрямований характер експресії
та синтезу цього білка. Так, на 4 добу
гострого ІМ, як видно з таблиці 2, у
щурів контрольної групи було зареєстровано суттєве, більше ніж на 90 %,
підвищення експресії mRNA HSP 70.
Однак у разі аналізу концентрації HSP
70 білка в кардіоміоцитах було зафіксовано падіння його вмісту більше ніж на
74 %, що, на нашу думку, пов’язано зі
зривом компенсаторно-адаптаційних
реакцій клітини у відповідь на гіпоксію

та неспроможність білоксинтезуючого
апарату клітини реалізувати продукцію
HSP 70 білка [15].
Разом з цим, курсове призначення
тамоксифену (0,1 мг/кг), тореміфену
(0,1 мг/кг) і капікору (6 мг/кг) тваринам з гострим ІМ призводило до модулюючого ефекту відносно характеру
експресії та синтезу HSP 70 білка.
Аналіз даних щодо експресивної
активності mRNA HSP 70 показав, що
SERM та референс-препарат капікор
здатні за умов гіпоксії модулювати
експресію HSP 70. Тобто, за умов
гострого ІМ дослідні препарати не стимулювали та не підвищували експресію HSP 70, а, навпаки, спричиняли її
нормалізацію. Ці процеси відбувалися
на тлі збільшення, відносно контрольної групи тварин, умісту самих HSP 70
білків у кардіоміоцитах на 4 добу ІМ.
На нашу думку, подібний вплив препаратів є ключовим механізмом їхньої
кардіопротективної дії та пояснюється
наступним. По-перше, експериментальна терапія SERM і капікором
обмежувала розвиток оксидативного
стресу та разом з цим запобігала окисній
деструкції HSP 70 білків. Так, на тлі
призначення тамоксифену (0,1 мг/кг),
Таблиця 1

Нітротирозин,
нг/мл

Енергетичний
заряд

Енергетичний
потенціал

Термодинамічний контроль
дихання

Відсоток тварин, що вижили,
4 доба гострого
інфаркту
міокарда

Концентрація нітротирозину, функціональні показники енергообміну серцевого
м’яза та кількість тварин, що вижили на 4 добу гострого інфаркта міокарда
за впливу SERM, M ± m

Інтактна група

0,14 ±
0,03

10,0 ±
0,10

7,90 ±
0,04

3,0 ±
0,02

0

Гострий інфаркт міокарда,
4 доба (контрольна група)

1,30 ±
0,27

5,50 ±
0,04

3,00 ±
0,02

0,60 ±
0,01

40

Гострий інфаркт міокарда +
Тамоксифен, (0,1 мг/кг)

0,65 ±
0,14*

7,40 ±
0,05*

5,10 ±
0,04*

1,40 ±
0,02*

70

Гострий інфаркт міокарда +
Тореміфен, (0,1 мг/кг)

0,52 ±
0,09*

7,80 ±
0,03*

5,70 ±
0,02*

1,90 ±
0,03**

80

Гострий інфаркт міокарда +
Капікор, (6 мг/кг)

0,68 ±
0,11*

6,40 ±
0,08*

4,10 ±
0,03*

1,10 ±
0,04*

60

Експериментальна група
тварин (n = 10)

Примітки. Тут і в табл. 2: *p ≤ 0,05 відносно контрольної групи тварин, **p ≤ 0,05 відносно груп тварин
з курсовим призначенням тамоксифену та капікору.
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Таблиця 2
Експресія та синтез HSP 70 білків у кардіоміоцитах щурів з гострим
інфарктом міокарда за впливу SERM
Експериментальна група
тварин (n = 10)

HSP 70,
(mRNA, ум.од.)

HSP 70, нг/мл

Інтактна група

1,10 ± 0,03

2,70 ± 0,21

Гострий інфаркт міокарда,
4 доба (контрольна група)

10,30 ± 1,10

0,68 ± 0,10

Гострий інфаркт міокарда +
Тамоксифен, (0,1 мг/кг)

0,77 ± 0,05*

1,74 ± 0,20*

Гострий інфаркт міокарда +
Тореміфен, (0,1 мг/кг)

0,86 ± 0,06*

2,30 ± 0,34**

Гострий інфаркт міокарда +
Капікор, (6 мг/кг)

1,0 ± 0,04*

1,40 ± 0,12*

тореміфену (0,1 мг/кг) та капікору (6
мг/кг) відбувалося статистично вірогідне порівняно з контролем падіння
вмісту НТЗ – на 50, 60, 48% відповідно. По-друге, за даними низки джерел
літератури, а також наших попередніх
досліджень встановлено, що за умов
зв’язування SERM з естрогеновими
рецепторами серця відбувається вивіль
нення HSP 70 з комплексу ER-HSP 70
та входження останніх усередину клітини, без зміни експресивної активності mRNA HSP70 [15–17]. Збільшення надходження HSP 70-білків у клітину призводить до реалізації протективних властивостей HSP 70-білків за
умов гіпоксичного пошкодження кардіоміоцитів. Низкою досліджень продемонстрована здатність даних білків
регулювати процеси енергетичного
метаболізму (активуючи компенсаторні шляхи продукції енергії), а також
зменшуючи цитотоксичні наслідки
нітрозуючого, оксидативного стресу,
модулювати концентрацію IL33 [8,
18]. Подібні ефекти HSP 70 щодо IL33,
на нашу думку, пояснюються тим, що
білки теплового шоку мають так званий процитокіновий ефект. Цю властивість мають не тільки HSP 70, а й інші
шаперони, такі як HSP 90, HSP 32.
Для позаклітинного HSP 70 був запропонований новий термін «шаперокін»
[15–17]. На відміну від позаклітинного
HSP 70, збільшення експресії або вмісту внутрішньоклітинного HSP 70 ви

кликає гальмування передачі проліферативних, апоптотичних, запальних
сигналів.
Дійсно, аналіз отриманих даних
показав, що кардіопротекторна дія
SERM та референс-препарату капікор
проявлялась їхньою здатністю покращувати енергетичний метаболізм кардіоміоцитів. Як видно з таблиці 2,
SERM та, особливо, тореміфен покращували всі функціональні показники
енергообміну. Так, на тлі призначення
тореміфену відбувалося збільшення ЕЗ
у середньому на 30 %, ЕП – на 47 %,
ТКД – на 68 %. Встановлений спектр
цитопротективних ефектів дослідних
препаратів призводив до збільшення
кількості тварин, які вижили на 4 добу
гострого ІМ.
Висновок

Таким чином, за умов моделювання
гострого ІМ SERM спричиняли комплексну цитопротективну дію, а саме:
модулювали характер експресії та синтез HSP-білків, зменшували напруженість оксидативного стресу, покращували енергетичний обмін клітини. Проявом подібних цитопротективних ефектів було збільшення кількості тварин,
що вижили, у дослідних групах, тварини яких отримували SERM.
Встановлений спектр фармакологічних ефектів SERM обумовлює перспективність та актуальність подальших
досліджень у цьому напрямі.
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С. В. Павлов, К. В. Левченко, О. М. Камишний

Вплив селективних модуляторів естрогенових рецепторів на експресію та
синтез HSP 70 білків у кардіоміоцитах щурів з гострим інфарктом мокарда
Останніми роками проведено значну кількість експериментальних та клінічних досліджень, при
свячених вивченню феномена метаболічної терапії гострого періоду інфаркту міокарда (ІМ). Проте
молекулярні та біохімічні процеси метаболічної адаптації до ішемії залишаються не до кінця дослі
дженими. Сьогодні активно проводиться пошук цитопротекторів серед сполук і факторів, що здатні
індукувати синтез білків HSP 70. У цьому аспекті на особливу увагу заслуговують естрогени, які
потенціюють вхід HSP 70 білків у клітину, що зумовлено механізмом їхньої біологічної дії.
Мета дослідження – встановити здатність SERM впливати на експресію/синтез HSP 70 білків та
оцінити їхню цитопротективну дію за умов гострого ІМ.
Експериментальну частину роботи було виконано на 120 статевозрілих щурах-самцях масою
190–230 г. Гострий ІМ моделювали шляхом введення впродовж 3 діб коронароспазмуючого аген
та – пітуїтрину (1 од/кг підшкірно), та β1, 2, 3 адреноміметика ізопреналіну (200 мг/кг внутрішньом’я
зово). Як SERM були обрані тамоксифену цитрат (0,1 мг/кг) і тореміфен (0,1 мг/кг). Як референспрепарат було обрано метаболітотропний препарат капікор (6 мг/кг). Для аналізу експресії HSP 70
генів використовували метод полімеразної ланцюгової реакції зі зворотною транскрипцією в режимі
реального часу. Інтенсивність біосинтезу HSP 70 білків у кардіоміоцитах досліджували імунофер
ментним методом. Кардіопротективні ефекти досліджуваних препаратів оцінювали за їхньою здат
ністю впливати на енергетичний метаболізм та оксидативний стрес.
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За оцінки стану антиоксидантної системи кардіоміоцитів щурів з гострим інфарктом міокарда
було встановлено суттєве збільшення вмісту нітротирозину, більш ніж 89 %, щодо інтактної групи
тварин. Встановлені патобіохімічні зміни відбувалися на тлі розвитку енергодефіциту кардіоміоци
тів, про що свідчило статистично вірогідне падіння показників ЕЗ, ЕП,ТКД відповідно на 45, 62 і 80
%. Важливо зазначити, що в разі дослідження характеру експресії/синтезу HSP 70 білків у кардіо
міоцитах було зафіксовано різноспрямований характер експресії та синтезу цього білка. Так, на 4
добу ІМ у щурів контрольної групи було зареєстровано суттєве, більш ніж на 90 %, підвищення
експресії mRNA HSP 70. Однак концентрація HSP 70 білка в кардіоміоцитах знижувалася більш ніж
на 74 %.
Разом з цим, курсове призначення тамоксифену, тореміфену та капікору тваринам з гострим ІМ
призводило до модулюючого ефекту щодо характеру експресії та синтезу HSP 70 білка. Аналіз даних
щодо експресивної активності mRNA HSP70 показав, що SERM та референс-препарат капікор здат
ні за умов гіпоксії модулювати експресію HSP 70. Крім того, курсове застосування SERM призводи
ло до обмеження розвитку оксидативного стресу та покращання енергообміну кардіоміоцитів.
Встановлений спектр фармакологічних ефектів SERM обумовлює перспективність та актуальність
подальших досліджень у цьому напрямі.
Ключові слова: гострий інфаркт міокарда, селективні модулятори естрогенових рецепторів,
експресія та синтез HSP 70 білків, кардіопротекція

С. В. Павлов, Е. В. Левченко, А. Н. Камышный

Влияние селективных модуляторов эстрогеновых рецепторов
на экспрессию и синтез HSP 70 белков в кардиомиоцитах крыс
с острым инфарктом миокарда
В последние годы проведено значительное количество экспериментальных и клинических
исследований, посвященных изучению феномена метаболической терапии острого периода
инфаркта миокарда (ИМ). Однако молекулярные и биохимические процессы метаболической адап
тации к ишемии остаются не до конца исследованными. В настоящее время активно проводится
поиск цитопротекторов среди соединений и факторов, способных индуцировать синтез белков HSP
70. В этом аспекте особого внимания заслуживают эстрогены, которые потенциируют вход HSP 70
белков в клетку, что обусловлено механизмом их биологического действия.
Цель исследования – установить способность SERM влиять на экспрессию/синтез HSP 70 бел
ков и оценить их цитопротективное действие в условиях острого ИМ.
Экспериментальная часть работы была выполнена на 120 половозрелых крысах-самцах массой
190–230 г. Острый ИМ моделировали путем введения в течение 3 суток коронароспазмирующего
агента – питуитрина (1 ед/кг подкожно) и β1, 2, 3 адреномиметика изопреналина (200 мг/кг внутримы
шечно). В качестве SERM были выбраны тамоксифена цитрат (0,1 мг/кг) и торемифен (0,1 мг/кг). В
качестве референс-препарата был выбран метаболитотропный препарат капикор (6 мг/кг). Для
анализа экспрессии HSP 70 генов использовали метод полимеразной цепной реакции с обратной
транскрипцией в режиме реального времени. Интенсивность биосинтеза HSP 70 белков в кардио
миоцитах исследовали иммуноферментным методом. Кардиопротективные эффекты исследуемых
препаратов оценивали по их способности влиять на энергетический метаболизм и явления оксида
тивного стресса.
При оценке состояния антиоксидантной системы кардиомиоцитов крыс с острым ИМ было
установлено существенное увеличение содержания нитротирозина, более чем 89 %, по отноше
нию к интактной группе животных. Установленные патобиохимические изменения происходили на
фоне развития энергодефицита кардиомиоцитов, о чем свидетельствовало статистически досто
верное падение показателей ЭЗ, ЭП, ТКД на 45, 62 и 80 % соответственно. Важно отметить, что
при исследовании характера экспрессии/синтеза HSP 70 белков в кардиомиоцитах был зафикси
рован разнонаправленный характер экспрессии и синтеза этого белка. Так, на 4 сутки ИМ у крыс
контрольной группы было зарегистрировано существенное, более чем на 90 %, повышение
экспрессии mRNA HSP 70. Однако концентрация HSP 70 белка в кардиомиоцитах снижалась
более чем на 74 %.
Вместе с тем, курсовое назначение тамоксифена, торемифена и капикора животным с
острым ИМ приводило к модулирующему эффекту в отношении характера экспрессии и синтеза
HSP 70 белка. Анализ данных по экспрессивной активности mRNA HSP 70 показал, что SERM и
референс-препарат капикор способны в условиях гипоксии модулировать экспрессию HSP 70.
Кроме того, курсовое применение SERM приводило к ограничению развития оксидативного
стресса и улучшению энергообмена кардиомиоцитов. Установленный спектр фармакологиче
ских эффектов SERM обусловливает перспективность и актуальность дальнейших исследова
ний в этом направлении.
Ключевые слова: острый инфаркт миокарда, селективные модуляторы эстрогеновых
рецепторов, экспрессия и синтез HSP 70 белков, кардиопротекция
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S. V. Pavlov, K. V. Levchenko, O. M. Kamyshniy

Influence of the selective esrogen receptor modulators on the expression
and synthesis of HSP 70 proteins in cardiomyocytes of rats with acute
myocardial infarction
A considerable number of experimental and clinical studies devoted to the study of the metabolic
therapy in the acute period of myocardial infarction (MI) have been conducted in recent years. However,
the molecular and biochemical processes of metabolic adaptation to ischemia still remain underexplored.
Currently, cytoprotectors are being searched actively among compounds and factors that can induce the
HSP 70 synthesis. In this aspect special attention deserves estrogen which potentiates the HSP 70 pro
teins entry into the cell based on the mechanism of their biological effect.
The aim of the study was to determine the SERM ability to influence the expression/synthesis of HSP
70 proteins and evaluate their cytoprotective action in acute MI.
The experimental part of the work was performed on 120 sexually mature male rats 190–230 g of
weight. Small-focal acute myocardial infarction was modeled by the 3 days introduction of coronary spasm
agent – pituitrin (1 unit/kg subcutaneously) and β1,2,3 adrenomimetic isoprenaline (200 mg/kg intramuscu
larly). Tamoxifen citrate (0,1 mg/kg) and toremifen (0,1 mg/kg) were used as SERMs. Сapicor metabolite
tropic agent (6 mg/kg) was selected as reference drug. To analyze the expression of HSP 70 genes, a
reverse transcriptase polymerase chain reaction method was used in real time mode. The intensity of the
biosynthesis of HSP 70 proteins in cardiomyocytes was investigated by the use of the immunoassay
method. The cardioprotective effects of the investigational drugs were evaluated by their ability to influ
ence the energy metabolism and the oxidative stress.
In assessing the state of the cardiomyocytes antioxidant system in rats with acute MI we have found a
significant increase in the content of nitrotyrosin, more than 89 % in relation to the intact group of animals.
The identified pathobiochemical changes took place against the background of the cardiomyocytes
energy deficit, as evidenced by a statistically significant drop in EH, EP, TKD – respectively by 45, 62 and
80 %. It is important to note that when investigating the nature of the expression/synthesis of HSP 70 pro
teins in cardiomyocytes, we have fixed a multi-directional pattern of expression and synthesis of this pro
tein. Thus, on the 4th day of MI, a significant increase in the expression of mRNA HSP 70, by more than 90
%, was recorded in the control group of rats. However the concentration of HSP 70 protein in cardiomyo
cytes decreased by more than 74 %.
Administration of Tamoxifen, Toremifen and Capicor to animals with a cute MI led to a modulating effect
on the nature of the expression and synthesis of HSP 70 protein. The data analysis of the mRNA HSP 70
expressive activity has demonstrated that the SERM and the Capicor reference drug are able to modulate
the expression of HSP 70 under hypoxia. In addition, a course administration of SERM led to limitation of
the oxidative stress amplification and improving energy exchange in cardiomyocytes. The established
spectrum of pharmacological effects of SERM determines the viability and relevance of further research in
this direction.
Key words: acute myocardial infarction, selective estrogen receptor modulators (SERM), expression
and synthesis of HSP 70 proteins; cardioprotection
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Дослідження впливу Глюкваміну на перебіг
гломерулонефриту з нирковою недостатністю
в експерименті
1Національний

фармацевтичний університет, м. Харків

2

ПАТ НВЦ «Борщагівський ХФЗ», м. Київ

Ключові слова: Глюквамін. кверцетин.
глюкозаміну гідрохлорид,
N-ацетилглюкозамін, гломерулонефрит,
ниркова недостатність

Серед захворювань сечовидільної
системи гломерулонефрит (ГН) має
вагоме медико-соціальне значення,
оскільки є однією з основних причин
виникнення хронічної хвороби нирок
(ХХН). Натепер в Україні налічується
близько 500 тис. хворих на ХХН, більшість з яких не може отримати спеціалізовану медичну допомогу [1].
Згідно з даними статистики, ГН
займає третє місце після цукрового діабету та артеріальної гіпертензії серед
причин розвитку термінальної стадії
ХХН. У загальній групі пацієнтів терапевтичного профілю частка хворих на
ГН складає 2 % [2]. Розвиток даної
патології призводить до неминучої ниркової недостатності, інвалідизації пацієнтів і втрати соціальної активності [3].
Сьогодні в медичній практиці відсутні
ефективні засоби лікування ГН, тому
пошук нових комплексно діючих
нефропротекторів є актуальною задачею сучасної експериментальної фармакології.
Для цієї мети потенційно придатні
комбіновані препарати, що містять
мембранопротектори й антиоксиданти
природного походження, серед властивостей яких є нефропротекторний
вплив за різними механізмами дії. Як
компоненти таких засобів доцільно
використати деякі похідні аміноцукру
глюкозаміну, який характеризується
нефропротекторною та гіпоазотемічною
дією, що було доведено в експериментальних дослідженнях на моделях ГН
та ниркової недостатності [4, 5]. Також
© Колектив авторів, 2017
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перспективними речовинами для цього
є флавоноїди, зокрема, кверцетин, що
проявив позитивний вплив на перебіг
уражень нирок в експерименті [6, 7].
У раніше проведеному дослідженні
нами було доведено високу нефропротекторну активність за комбінування
похідних глюкозаміну з кверцетином
на тлі мембранозного ураження нирок
у щурів [8]. За цих умов найперспективнішою була комбінація з співвідношенням фракції аміноцурів та флавоноїдів 3 : 1, яка представлена на
вітчизняному фармацевтичному ринку
у вигляді дієтичної добавки Глюквамін
(ПАТ НВЦ, «Борщагівський ХФЗ»,
Україна). У зв’язку з цим науковий
інтерес представляє поглиблене дослідження ефективності Глюкваміну за
умов ГН, що розвивається на тлі ниркової недостатності, порівняно з відомими засобами нефропротекторної та
гіпоазотемічної дії.
Мета дослідження – експериментальне вивчення впливу препарату
Глюквамін на перебіг гломерулонефриту для обґрунтування доцільності
застосування в терапії ХХН.
Матеріали та методи. Експериментальне дослідження виконано на 50
білих щурах масою 150–180 г, яких
утримували на стандартному харчовому раціоні віварію за вільного доступу
до питної води, постійної вологості та
температурного режиму [9]. Усі дослідження проводили відповідно до рекомендацій Європейської конвенції щодо
захисту тварин, які використовуються
для експериментальної та іншої наукової мети [10].
Як модель ГН використовували
активний нефрит Хеймана, який відтворювали шляхом імунізації тварин
Фармакологія та лікарська токсикологія, № 6 (56)/2017

20 % емульсією коркового шару нирок
у сполученні (1:1) з повним ад’ювантом
Фрейнда («Sigma», США) [11]. Імунізую
чу суміш готували безпосередньо перед
використанням і вводили тваринам у
дозі 7,4 мл/кг у 5 ділянок тіла підшкірно, а також внутрішньоочеревинно. Така схема введення забезпечує
максимальну силу імунної відповіді.
Через 4 тижні з метою потенціювання
автоімунного процесу введення імуні
зуючої суміші повторювали внутрішньоочеревинно. Через 7–8 тижнів після
повторної імунізації захворювання на
бувало розгорнутого характеру.
Усі тварини були розділені на 5 груп
по 10 щурів наступним чином: інтакт
ний контроль; контрольна патологія;
щури з ГН, що отримували Глюквамін
у дозі 80 мг/кг (ЕД50 за нефропротекторною активністю, визначена на попередньому етапі досліджень); щури з
ГН, що отримували референтний об’єкт
кверцетин у вигляді препарату Квертин (ПАТ НВЦ «Борщагівський ХФЗ»,
Україна) у еквівалентній дозі 20 мг/кг;
щури з ГН, що отримували препарат
порівняння Леспефрил (ПАТ «Лубнифарм», Україна) у дозі 2,2 мл/кг (середня терапевтична доза для людини,
перерахована за константами біологічної активності [12]). Тест-зразки усіх
засобів вводили внутрішньошлунково
щоденно, починаючи з 60 доби експерименту протягом 2 міс. у вигляді розчинів або суспензій, виготовлених на
фізіологічному розчині. Щури конт
рольних груп отримували фізіологічний розчин в еквівалентній кількості.
Функціональний стан нирок щурів
оцінювали на 120 добу після відтворення патології. У тварин збирали добову
сечу за допомогою індивідуальних
метаболітних кліток, визначали відносний діурез, після чого їх виводили з
досліду та отримували кров для біохімічних досліджень. Нирки тварин
вилучали, піддавали макроскопічному
аналізу та визначали масовий коефі
цієнт нирок (МКН) стандартним методом. У зібраній сечі визначали вміст
білка нефелометричним методом [13,
14]. Далі за допомогою біохімічних
наборів «DiaSys» («DiaSys Diagnostic
Systems GmbH» (Німеччина) з викорис-

танням автоматичного біохімічного
аналізатора «Express Plus» («Bayer
Diagnostics», Німеччина) визначали
вміст у крові загального білка, альбуміну, сечовини, а також вміст креатиніну
в крові й сечі [13], після чого розраховували показник швидкості клубочкової фільтрації (ШКФ) за кліренсом
ендогенного креатиніну стандартним
методом [14].
Статистичну обробку результатів
проводили за допомогою пакета програм «STATISTICA 10.0», використо
вуючи t-критерій Стьюдента та кутове
перетворення Фішера (при аналізі
показників летальності) для порівняння незалежних вибірок за рівня вірогідності p < 0,05 [15].
Результати та їх обговорення. Лабораторні спостереження за тваринами
показали, що через 3 міс. після відтворення патології нефропатія набувала
розгорнутого характеру. Тварини були
кволими, малорухливими, з вираженими проявами асциту та набряків, що
зумовлено затримкою рідини в організмі та гіпоальбумінемією. Деякі показники загального стану щурів та функціонального стану їхніх нирок під
впливом експериментального лікування на 120 добу досліду наведено в
таблиці 1.
На особливу увагу заслуговує летальність тварин, оскільки вона є інтегральним показником нефропротекторної дії
дослідних засобів у даному експерименті. Так, рівень летальності в контрольній групі склав 30 % у разі застосування препаратів порівняння Квертину та
Леспефрилу – по 20 %. У групі, де
щури отримували Глюквамін, жодного
випадку летальності зафіксовано не
було (табл. 1). За даним показником
Глюквамін вірогідно перевищував
вплив референс-препаратів.
У групі контрольної патології спостерігали класичну картину ГН з нирковою
недостатністю. Про це свідчило достовірне щодо інтактних тварин зменшення відносного діурезу в 1,3 разу, що
свідчить про затримку рідини в організмі, підвищення показника МКН (до
0,45 %), що говорить про розвиток у нирках запально-деструктивних процесів,
збільшення протеїнурії (до 119 мг/доба),
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Таблиця 1
Перебіг гломерулонефриту в щурів за впливу Глюкваміну, M ± m
Леталь
ність,
%

Відносний
діурез, %

Протеїну
рія, мг/доба

Масовий
коефіцієнт
нирок, %

Швидкість
клубочкової
фільтрації,
мл/доба

Інтактний
контроль
(n = 10)

—

50,8 ± 0,6

1,4 ± 0,1

0,30 ± 0,01

422,5 ± 13,0

Контрольна
патологія
(n = 7)

30

37,9 ± 0,71

118,8 ± 9,71

0,45 ± 0,011

138,6 ± 6,61

Глюквамін
(n = 10)

02

46,7 ± 0,51, 2

51,7 ± 3,51, 2

Квертин
(n = 8)

203

43,3 ± 0,71, 2, 3

65,3 ±4,571, 2

Леспефрил
(n = 8)

203

53,4 ± 0,71, 2, 3

83,0 ± 5,61, 2

Умова
досліду

0,37 ± 0,011,
2

0,40 ± 0,011,
2

0,43 ± 0,011,
3

255,0 ± 8,51, 2
213,7 ± 8,01, 2, 3
235,8 ± 7,71, 2

Примітка. Тут і в табл. 2: 1Відмінності вірогідні відносно інтактного контролю (p < 0,05); 2відмінності
вірогідні відносно контрольної патології (p < 0,05); 3відмінності вірогідні відносно тварин, що отримували Глюквамін (p < 0,05), n – кількість тварин на завершенні експерименту.

що свідчить про ураження ниркового
фільтра, та зниження ШКФ у 3 рази
(до 137 мл/доба), що у свою чергу є
ознакою приєднання ниркової недостатності (табл. 1).
Під впливом Глюкваміну спостерігали виражену нефропротекторну дію.
Так, у тварин відбувалось вірогідне відносно контрольної патології зниження
протеїнурії в 2,3 разу (до 52 мг/доба) та
показника МКН до 0,37 %, що говорить про зменшення ушкоджень ниркового фільтра та проявів запальнодеструктивних процесів у нирках. Суттєво збільшувалися значення відносного діурезу (на 23 %) та ШКФ – у 1,8
разу (до 255 мл/доба), що свідчить про
зменшення проявів ниркової недостатності в щурів даної групи (табл. 1).
Дещо менший рівень активності було
виявлено в разі застосування препарату
порівняння Квертин. Під його впливом
відбувалося вірогідне збільшення на 14 %
відносного діурезу, зменшення в 1,8 разу
протеїнурії та показника МКН до 0,4 %.
Також Квертин чинив позитивний вплив
на ШКФ, збільшуючи її в 1,5 разу відносно нелікованих тварин (табл. 1).
Даний референтний препарат статистично значимо поступався Глюкваміну за
впливом на показники відносного діурезу, протеїнурії та ШКФ.

Інший характер фармакодинаміки
спостерігали в разі застосування референс-препарату Леспефрилу, який є
відомим засобом діуретичної та гіпоазотемічної дії. Під його впливом показник
відносного діурезу збільшувався в 1,4
разу та вірогідно перевищував інтактний рівень, що пояснюється сечогінною дією. Також достовірно відносно
нелікованих тварин знижувався рівень
протеїнурії на 40 % та збільшувався
показник ШКФ у 1,7 разу (до 236 мл/
доба), МКН залишався на рівні конт
рольної патології (табл. 1). Слід відмітити, що Леспефрил вірогідно поступився
Глюкваміну за впливом на показники
протеїнурії та МКН, які відображують
запально-деструктивні зміни в нирках.
У таблиці 2 наведено деякі біохімічні
показники крові щурів з ГН під впливом експериментального лікування.
Отримані результати свідчать, що в
групі контрольної патології спостерігаються зміни, типові для хронічної ниркової недостатності. У тварин відбувається вірогідне зниження вмісту загального білка в 2,2 разу за збереження
відсоткової частки альбуміну. Це пояснюється вираженою протеїнурією неселективного характеру. Також відмічається вірогідне збільшення азотистих
речовин, уміст креатиніну збільшуєть-
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Таблиця 2
Біохімічні показники крові щурів з гломерулонефритом
за впливу Глюкваміну, M ± m
Умова
Загальний
Креатинін,
Сечовина,
Альбумін, %
досліду
білок, г/л
мкмоль/л
ммоль/л
Інтактний
контроль (n = 10)

72,3 ± 2,1

32,6 ± 1,5

52,0 ± 2,5

4,3 ± 0,3

Контрольна
патологія (n = 7)

33,2 ± 1,51

30,1 ± 0,8

139,4 ± 9,61

17,6 ± 0,61

55,3 ± 1,61, 2

31,1 ± 1,5

79,3 ± 3,81, 2

11,2 ± 0,61, 2

Глюквамін (n = 10)

1, 2, 3

Квертин (n = 8)

47,9 ± 2,5

Леспефрил (n = 8)

39,4 ± 1,11, 2, 3

33,5 ± 2,2

14,4 ± 0,91, 2, 3

94,1 ± 4,41, 2, 3

13,5 ± 0,71, 2, 3

110,7 ± 8,8

25,0 ± 1,31, 2, 3

ся в 2,7 разу (до 139,4 мкмоль/л), а
сечовини – у 4,1 разу (до 17,6 ммоль/л).
За умов застосування Глюкваміну
спостерігається нормалізація даних
показників. Загальний білок вірогідно
підвищується в 1,7 разу порівняно з
нелікованими тваринами за рахунок
зменшення втрат як альбумінів, так і
глобулінів, про що свідчить збереження відсотку альбуміну. Уміст креатиніну вірогідно зменшується в 1,8 разу (до
79,3 мкмоль/л), а сечовини – у 1,6 разу
(до 11,2 ммоль/л), що говорить про
виразну гіпоазотемічну дію дослідного
засобу за умов автоімунного ураження
нирок.
Під впливом препарату порівняння
Квертин у щурів спостерігається вірогідне збільшення загального білка
крові в 1,4 разу та невірогідне відсотка
альбуміну. Креатинін і сечовина крові
зменшуються достовірно в 1,3 та 1,2
разу відповідно. За ступенем впливу на
дані показники Квертин статистично
достовірно поступався Глюкваміну.
У разі застосування Леспефрилу
вміст креатиніну в крові тварин знижувався вірогідно в 1,5 разу, а сечовини – в 1,3 разу. Уміст білка в крові
підвищувався на 20 % за рахунок
зменшення втрат з сечею глобулінів,
про що говорить вірогідне зниження
відсотка альбуміну. Слід відмітити, що
Глюквамін статистично значимо переважав Леспефрил за впливом на всі
досліджені біохімічні показники тва-

1, 2, 3

рин, особливо – на вміст азотистих сполук. Це позитивно характеризує дослідний об’єкт, оскільки виражені гіпоазотемічні властивості є необхідним елементом фармакодинаміки препарату,
що пропонується для корекції ХХН.
Таким чином, результати проведених досліджень показали, що за умов
розвитку в щурів ГН, що супровод
жується нирковою недостатністю,
дослідний засіб Глюквамін знижує прояви в нирках запально-деструктивних
процесів, покращує їхній функціональний стан, нормалізує процеси азотистого обміну, чинить загальний позитивний вплив на перебіг нефропатії та не
поступається, а за більшістю показників навіть переважає препарат порівняння Квертин та відомий гіпоазотемічний засіб Леспефрил.
Висновки

1. Дослідний комбінований засіб Глюквамін, що містить глюкозаміну гідрохлорид, N-ацетилглюкозамін і
кверцетин, у щурів з гломерулонефритом та нирковою недостатністю
зменшує летальність, чинить виражену нефропротекторну та гіпоазотемічну дію та за більшістю показників переважає дію препаратів порівняння Квертину та Леспефрилу.
2. Доцільним є подальше експериментальне вивчення Глюкваміну як перспективного засобу лікування хронічної хвороби нирок.
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С. К. Шебеко, І. А. Зупанець, А. С. Шаламай

Дослідження впливу Глюкваміну на перебіг гломерулонефриту з нирковою
недостатністю в експерименті
Гломерулонефрит має вагоме медико-соціальне значення, оскільки є однією з головних причин
виникнення хронічної хвороби нирок (ХХН). Розвиток даної патології призводить до неминучої ниркової недостатності, інвалідизації хворих і втрати соціальної активності. Сьогодні в медичній практиці відсутні ефективні засоби лікування гломерулонефритів.
Мета дослідження – експериментальне вивчення впливу Глюкваміну на перебіг гломерулонефриту для обґрунтування доцільності його застосування в терапії ХХН.
Дослідження проводили на моделі активного нефриту Хеймана на 50 щурах. У тварин проводили
дослідження сечі, визначали масовий коефіцієнт нирок, швидкість клубочкової фільтрації (ШКФ),
уміст загального білка, альбуміну, креатиніну та сечовини в крові.
У ході дослідження було показано, що під впливом Глюкваміну станом на 120 добу дослідження
спостерігали вірогідне зменшення рівня протеїнурії, масового коефіцієнта нирок та збільшення відносного діурезу й показнику ШКФ, що свідчить про нормалізацію функціонального стану нирок. Також
у тварин спостерігали збільшення вмісту в крові загального білка й альбуміну та зменшення креатиніну
й сечовини, що говорить про покращання білкового та азотистого обмінів. При цьому за ступенем
впливу Глюквамін перевершував активність препаратів порівняння Кверцетину та Леспефрилу.
Дослідний препарат Глюквамін, що містить кверцетин і похідні глюкозаміну за умов розвитку
гломерулонефриту з нирковою недостатністю в щурів чинить виражену нефропротекторну й гіпо
азотемічну дію та є перспективним засобом лікування ХХН.
Ключові слова: Глюквамін, кверцетин, глюкозаміну гідрохлорид, N-ацетилглюкозамін,
гломерулонефрит, ниркова недостатність

С. К. Шебеко, И. А. Зупанец, А. С. Шаламай

Исследование влияния Глюквамина на течение гломерулонефрита с почечной
недостаточностью в эксперименте
Гломерулонефрит имеет огромное медико-социальное значение, поскольку является одной из
основных причин возникновения хронической болезни почек (ХБП). Развитие данной патологии
приводит к неминуемой почечной недостаточности, инвалидизации больных и потере социальной
активности. На сегодняшний день в медицинской практике отсутствуют эффективные средства
лечения гломерулонефрита.
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Цель исследования – экспериментальное изучение влияния Глюквамина на течение гломерулонефрита для обоснования целесообразности его применения в терапии ХБП.
Исследования проводили на модели активного нефрита Хеймана на 50 крысах. У животных проводили изучение мочи, определяли массовый коэффициент почек, скорость клубочковой фильтрации (СКФ), содержание общего белка, альбумина, креатинина и мочевины в крови.
В ходе исследования было показано, что под влиянием Глюквамина по состоянию на 120 сутки
исследования наблюдалось достоверное уменьшение уровня протеинурии, массового коэффи
циента почек и увеличение относительного диуреза и показателя СКФ, что свидетельствует о нормализации функционального состояния почек. Также у животных наблюдали увеличение содержания в крови общего белка и альбумина, а также уменьшение креатинина и мочевины, что говорит об
улучшении белкового и азотистого обменов. При этом по степени влияния Глюквамин превосходил
активность препаратов сравнения Кверцетина и Леспефрила.
Исследуемый препарат Глюквамин, содержащий кверцетин и производные глюкозамина, в условиях развития гломерулонефрита с почечной недостаточностью у крыс оказывает выраженное
нефропротекторное и гипоазотемическое действие и является перспективным средством лечения
ХБП.
Ключевые слова: Глюквамин, кверцетин, глюкозамина гидрохлорид, N-ацетилглюкозамин,
гломерулонефрит, почечная недостаточность

S. K. Shebeko, I. A. Zupanets, A. S. Shalamay

The study of the influence of Glucuamine on the course of glomerulonephritis
with renal failure in the experiment
Glomerulonephritis has a great medical and social importance, since it is one of the main causes of the
onset of the chronic kidney disease (CKD). The development of this pathology leads to imminent renal
failure, disability of patients and loss of social activity. For today in medical practice there are no effective
drugs for glomerulonephritis treatment.
The aim of the study was to research the effect of Glucuamine on the course of glomerulonephritis in
order to substantiate the feasibility of its use in CKD therapy.
The study were carried out on the active Heiman nephritis model using 50 rats. There was urine studied
in animals and the kidney mass coefficient, the glomerular filtration rate (GFR), the total protein, albumin,
creatinine and urea in the blood were determined.
In the course of the study, it was shown that under the influence of Glucuamine on the 120th day of the
study there was a significant decrease in the level of proteinuria, the kidney mass index and an increase in
the relative diuresis and GFR, which indicates the normalization of the functional state of the kidneys. Also
in animals there was an increase in the total protein and albumin content in the blood as well as a decrease
in creatinine and urea, which indicates an improvement in protein and nitrogen metabolism. At the same
time according to the degree of influence Glucuamine was superior to the activity of the comparative drugs
Quercetin and Lespephril.
The investigated medicament Glucuamine, containing quercetin and glucosamine derivatives, under
the conditions of glomerulonephritis development with renal failure in rats exerts a pronounced nephroprotective and hypoazotemic action and is a promising drug of CKD therapy.
Key words: Glucuamine; quercetin; glucosamine hydrochloride; N-acetylglucosamine; glomerulonephritis, renal failure
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Є. В. Залигіна

Порівняльне вивчення токсичності густого
водно-спиртового екстракту з незрілих плодів
горіха волоського та препарату Альтан
за повторного введення щурам
Державний заклад «Дніпропетровська медична академія
Міністерства охорони здоров’я України», м. Дніпро
Ключові слова: екстракт густий водноспиртовий з незрілих плодів горіха
волоського, субхронічна токсичність,
патоморфологічне дослідження

Серед вітчизняних та іноземних науковців сьогодні спостерігається тенденція до вивчення властивостей лікарських рослин та наукового обґрунтування доцільності застосування фітопрепаратів у клінічній медицині.
Насамперед, це пов’язано з вмістом у
лікарських рослинах комплексу біологічно активних речовин (БАР) [1–2].
Вони сприяють відновленню й нормалізації життєво важливих процесів,
забезпечують організм необхідними
мінералами й вітамінами, на певному
рівні підтримують обмін речовин, при
цьому відрізняються доброю переносимістю майже в усіх осіб та успішно
застосовуються для профілактики та
лікування багатьох захворювань.
Нашу увагу привернув горіх волоський (Juglans regia L.). Відомо, що він
широко застосовується в народній
медицині та гомеопатії, бо в своєму
складі має величезну кількість БАР.
Проаналізувавши дані літературних
джерел, хімічний склад горіха волоського можна класифікувати таким
чином: гідролізовані таніни мономери
(казуариктин, казуаріїн, казуаринін,
1,2-ди-О-галоїл-4,6-О-(S)-HHDP-b-Dглюкопіраноза, еупростин, гемін D,
глансрин А, глансрин В, глансрин С,
2,3-О-(S)-HHDP-D-глюкопіраноза, ізострихнін, педункулагін, 1,2,3,4,6-пентаО-галоїл-b-D-глюкопіраноза, платикаріацин, прекохін, птерокаріїн, ругозин С,
ругозин С метил естер, стахіуранін,
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стенофіланін, стрихнін, телімаграндин І,
телімаграндин ІІ, 1,2,3,6-тетра-Огалоїл-b-D-глюкопіраноза, 1,2,4,6-тетраО-галоїл-b-D-глюкопіраноза), димери
гідролізованих танінів (1-дезгалоїлругозин F, глансрин D, гетерофілін, ругозин F), похідні елагової кислоти (елагова кислота, елагова кислота 4-О-ксило
піранозид), катехіни ((+)-катехін),
похідні дикарбоксильованих кислот
(глансрегінін А, глансрегінін В),
нуклеїнових кислот (аденін, аденозин),
амінокислоти (L-триптофан) [3-4]. До
ведено, що всі ці речовини, незалежно
одна від одної, виявляють антиоксидантний, цукрознижуючий, антипроліферативний, протимікробний, гастропротекторний, протизапальний та багато інших корисних ефектів в організмі
людини, а в екстрактах горіха волоського ці речовини потенціюють дію одна
одної та комплексно діють на відновлення функцій організму з мінімальними побічними ефектами [2–3, 5–8].
Аналіз існуючої інформації свідчить
про те, що за своїм хімічним складом
лікарська рослинна сировина горіха
волоського
може
застосовуватися
достатньо різнопланово, що відкриває
широкі перспективи для створення на
основі екстрактів з неї фармацевтичних
препаратів [9–11].
Мета дослідження – вивчення профілю безпеки екстракту густого водноспиртового з незрілих плодів горіха
волоського за субхронічного введення
порівняно з препаратом «Альтан».
Матеріали та методи. Об’єктом дослідження став водно-спиртовий (екстрагент спирт етиловий 30 %) густий екстракт з незрілих плодів горіха волоського, який було отримано сумісно з
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науковцями НФаУ (під керівництвом
проф. В. А. Георгіянц) та стандартизовано за вмістом юглону методом високоефективної рідинної хроматографії.
Дослідження субхронічної токсичності екстракту густого водно-спиртового з незрілих плодів горіха волоського (ЕГВС) було проведено відповідно до
методичних рекомендацій з експериментального вивчення субтоксичної дії
потенційних лікарських засобів [12].
Для вивчення субхронічної токсичності ЕГВС за умов перорального введення використано 2,5-міс. білих нелінійних щурів обох статей середньої
маси (219,99 ± 0,52) г, розподілених на
3 групи по 10 тварин: 1 – контрольна
група, яка отримувала еквівалентну
кількість води (воду було обрано перш
за все тому, що в процесі отримання
ЕГВС після етапу сушки у вакуумсушильній шафі до залишкової вологості спирт етиловий майже повністю
випарюється, а по-друге, тому що воду
використовували як розчинник для
розведення екстракту до необхідної
концентрації); 2 – щури, які отримували розчин ЕГВС в умовно-терапевтичній дозі з розрахунку 25 мг/кг (дозу
було обрано на підставі попередньо
одержаних результатів дослідження
гострої токсичності та скринінгу доз з
визначенням
умовно-терапевтичної
дози) [5, 8]; 3 – щури, яким вводили
препарат порівняння «Альтан» (1 мг/
кг). Тварини, яких використовували
для проведення дослідження, знаходились в умовах віварію з дотриманням
санітарно-гігієнічних норм на стандартному раціоні [12–13].
Препарати вводили щоденно впродовж 90 днів, тобто впродовж періоду,
який не перевищує 10 % від середньої
тривалості життя щурів (3 роки) [12].
Реєстрували специфічні (міоз, сльозотеча, салівація, діарея, зміна кольору
сечі та фекалій, сонливість, тремор, судоми та ін.) та неспецифічні (зміна загального стану, положення та температури
тіла тварин, кольору слизових оболонок)
симптоми інтоксикації, спостерігали за
фізичним станом тварин (зміни шкіряних покривів, слизових оболонок, очей та
шерсті), зміною маси тіла, поведінковими, гематологічним, біохімічними показ-

никами, проводили гістологічне дослідження внутрішніх органів.
Вплив ЕГВС на поведінкові реакції
тварин вивчали в тесті «відкрите поле»
[14–19].
Досліди проведено на лабораторних
тваринах з урахуванням рекомендацій
Європейської конвенції з захисту хребетних тварин, які використовуються
для експериментальних та інших наукових цілей (Страсбург, 1986 р.) [20] та
Першого національного конгресу з біоетики (Київ, 2007 р.) [21]. Досліди проводили в першій половині дня, реєстрацію показників проводили у вихідному
стані, через 1 і 2 тижні, 1, 2, 3 міс.
Тварин виводили з експерименту в
ранковий час шляхом евтаназії під тіопенталовим наркозом (40 мг/кг). Для
наркозу використовували ліофілізат для
розчину для ін’єкцій Тіопентал 1,0 г.
(ARTERIUM), серія 84942. Готували
розчин тіопенталу натрію безпосередньо перед використанням на стерильній воді для ін’єкцій з метою отримання абсолютно прозорого розчину.
Біохімічні дослідження плазми
крові, гомогенатів органів проводили з
використанням стандартних тестнаборів НПВ «Філісіт-Діагностика»
(Україна) згідно з загальноприйнятими
методиками [22].
Гістологічне (мікроскопічне) вивчення органів щурів виконане згідно з
загальноприйнятими методиками [12].
Зразки тканин дослідних та контрольних щурів були зафіксовані в 10 % розчині формаліну, зневоднені в спиртах
зростаючої міцності, залиті в целоїдинпарафін. Для оглядової мікроскопії
мікротомні зрізи фарбували гематоксиліном та еозином і досліджували стандартними методами світлової мікроскопії (мікрофотографування гістологічних
препаратів під мікроскопом Zeiss
«Primo Star» (Carl Zeiss Microscopy,
Німеччина) здійснювали фотокамерою
DCM 500 (ScopeTek, Китай)) [12].
Результати дослідження обробляли з
застосуванням статистичного пакета
програми «STATISTICA® for Windows
7.0» (StatSoft Inc.). Оцінку достовірності відмінностей середніх проводили за
t-критерієм Стьюдента. Зміни вважали
достовірними в разі р < 0,05.
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Результати та їх обговорення. На 90
добу субхронічного введення препаратів, що досліджували, активність та
поведінка тварин залишались звичайними, фізичний стан тварин був у нормі.
За даними таблиці 1, маса щурів
упродовж вказаного терміну введення
досліджуваних препаратів суттєво не
відхилялась від фізіологічної норми.
На 30 та 90 добу експерименту достовірних змін маси тіла відносно вихідного стану в усіх групах тварин зареєстровано не було.
Таким чином, за субхронічного введення ЕГВС та препарату порівняння
спостерігали збереження стабільної
маси тіла в експериментальних тварин,
відхилень від фізіологічної норми не
відмічали.
Вплив екстракту, що досліджувався,
на поведінку тварин у тесті «відкрите

поле» наведено в таблиці 2. На початку
експерименту показники поведінкових
реакцій експериментальних тварин суттєвих відмінностей не мали. За субхронічного введення ЕГВС упродовж 90 діб
не відзначали достовірних змін показників рухово-дослідницької активності
та емоційних реакцій тварин порівняно
з вихідним станом.
За субхронічного введення досліджуваного екстракту та препарату порівняння визначали зміни показників
периферичної крові порівняно з інтактними тваринами (табл. 3). У разі введення ЕГВС у дозі 25 мг/кг знижувався
рівень гемоглобіну на 6,62 % (р < 0,05)
порівняно з контрольною групою. Для
препарату порівняння цей показник
був нижчим на 8,83 % (р < 0,05).
Незначні коливання цього показника
можливо пов’язані з вмістом залишкоТаблиця 1

Динаміка маси тіла в тварин упродовж 90 діб, г (М ± m, n = 6)
Група

Вихідний стан

30 доба

90 доба

Контрольна

221,02 ± 2,19

221,03 ± 2,34

218,05 ± 1,26

Екстракт густий водно-спиртовий
з незрілих плодів горіха волоського, 25 мг/кг

220,45 ± 2,48

220,43 ± 2,50

220,33 ± 2,57

Альтан, 1 мг/кг

220,57 ± 2,01

220,58 ± 2,03

220,60 ± 2,03
Таблиця 2

Показники поведінки тварин у тесті «відкрите поле» під впливом екстракту
густого водно-спиртового незрілих плодів горіха волоського (М ± m, n = 6)
Група піддослідних тварин
Контроль

Екстракт густий водноспиртовий з незрілих плодів горіха волоського,
25 мг/кг

Альтан,
1 мг/кг

Вихідний стан

16,83 ± 0,31

18,0 ± 0,58

17,0 ± 0,37

90 доба

18,83 ± 0,31*

17,00 ± 0,37

16,67 ± 0,33

Вихідний стан

1,50 ± 0,22

1,50 ± 0,22

1,50 ± 0,22

90 доба

1,67 ± 0,21

1,50 ± 0,22

1,67 ± 0,33

Вихідний стан

2,17 ± 0,17

4,33 ± 0,56

4,0 ± 0,26

90 доба

1,67 ± 0,33

4,50 ± 0,22

3,50 ± 0,43

Вихідний стан

1,17 ± 0,17

1,17 ± 0,17

0,83 ± 0,31

90 доба

1,33 ± 0,21

1,0 ± 0,26

1,17 ± 0,48

Вихідний стан

1,0 ± 0,26

0,67 ± 0,21

1,0 ± 0,26

90 доба

0,83 ± 0,17

0,50 ± 0,22

1,0 ± 0,37

Час
реєстрації

Перетнуто
квадрати
Обстежено
отворів

Показник

Стійки
Грумінг
Болюси

Примітка. *р < 0,05 порівняно з вихідним станом; n – кількість тварин у групі
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вої кількості спирту, який здатен зменшувати цей показник за рахунок гемолізу еритроцитів. За такими основними
критеріями оцінки гематологічних
показників, як ШОЕ, загальна кількість еритроцитів та лейкоцитів, гематокрит, значущих змін та відхилень від
контрольної групи не реєстрували.
Таким чином, препарати, що вивчали,
за субхронічного внутрішньошлункового введення щурам не викликають
патологічних змін показників крові
білих щурів.
Дослідження біохімічних показників
плазми крові після субхронічного внутрішньошлункового введення ЕГВС та
препарату порівняння Альтану проводили наприкінці експерименту на 90
добу введення препаратів, що вивчали.
Для контролю за показниками функцій
гепатобіліарної системи оцінювали
вміст загальних ліпідів, холестерину,
β-ліпопротеїдів. Стан азотистого обміну
характеризували за показниками вмісту креатиніну та сечовини. Для оцінки
стану вуглеводного та білкового обміну
визначали вміст глюкози та загального
білка. Результати досліджень наведено
в таблиці 3.

За даними таблиці 3, субхронічне
введення досліджуваного екстракту
впродовж 3 міс. викликає достовірно
значущі зміни рівня глюкози крові –
за введення ЕГВС у дозі 25 мг/кг
рівень цукру знизився майже на 20,55 %
(р < 0,05). Це можна пояснити здатністю БАР, які входять до складу екстрак
ту з незрілих плодів горіха волоського, збільшувати розмір острівців Лангерганса, підвищувати рівень інсуліну та знижувати рівень глікозильованого гемоглобіну [23–27]. На тлі прийому препарату порівняння вміст глюкози відносно контролю знижується
(–4,14 %) не достовірно.
Дані таблиці 3 демонструють незнач
ні коливання вмісту загального білка
та сечовини крові на тлі введення
ЕГВС у дозі 25 мг/кг та препарату
порівняння, уміст їх в крові в межах
фізіологічної норми.
Уведення Альтану супроводжувалось
підвищенням рівня холестерину на
18,63 % (р < 0,05). Навпаки, на тлі
введення ЕГВС у дозі 25 мг/кг рівень
холестерину порівняно з контролем
знизився на 8,75 %, але це відхилення
не є достовірно значущим.
Таблиця 3

Біохімічні та гематологічні показники в тварин за пливу екстракту густого
водно-спиртового незрілих плодів горіха волоського (М ± m, n = 6)
Показник

Контроль

ЕГВС,
25 мг/кг

Альтан,
1 мг/кг

Уміст глюкози в крові, ммоль/л

6,52 ± 0,06

5,18 ± 0,11*

6,25 ± 0,12

Уміст загального білка в крові, г/л

60,41 ± 0,57

60,75 ± 0,65

58,54 ± 0,76

Концентрація сечовини в плазмі
крові, ммоль/л

7,03 ± 0,11

7,10 ± 0,09

7,12 ± 0,08

Уміст креатиніну в плазмі крові,
мкмоль/л

57,35 ± 0,11

56,25 ± 0,18*

57,53 ± 0,16

Холестерин, ммоль/л

2,63 ± 0,08

2,40 ± 0,07

3,12 ± 0,09*

Загальні ліпіди, ммоль/л

131,28 ± 1,12

122,15 ± 1,03*

149,28 ± 1,37*

β-ліпопротеїди, у. о.

28,17 ± 0,39

10,0 ± 0,34*

21,88 ± 0,65*

Гемоглобін, г/л

131,68 ± 1,4

122,96 ± 1,95*

120,05 ± 0,42*

ШОЕ, мм/год

2,62 ± 0,04

2,57 ± 0,04

2,57 ± 0,03

Гематокрит, %

39,35 ± 0,30

39,08 ± 0,39

40,05 ± 0,13

6,83 ± 0,07

6,73 ± 0,10

6,63 ± 0,12

10,32 ± 0,15

10,02 ± 0,12

9,68 ± 0,24

Еритроцити, 1012 од/л
Лейкоцити,

109

од/л

Примітка. *р < 0,05 порівняно з контролем; n – кількість тварин у групі.
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У разі введення ЕГВС у дозі 25 мг/кг
уміст загальних ліпідів знизився на
6,95 %, а за введення Альтану цей
показник збільшився на 13,71 % (р <
0,05). У всіх досліджуваних групах
спостерігали зниження рівня β-ліпо
протеїдів: за введення ЕГВС спостерігали зниження на 64,50 % (р < 0,05),
препарат порівняння знижував цей
показник на 22,33 % (р < 0,05) порівняно з контрольною групою тварин.
Отже, тримісячне внутрішньошлункове введення ЕГВС у дозі 25 мг/кг не
викликає суттєвих патологічних змін
показників ліпідного обміну.
Подальшим етапом дослідження
було вивчення впливу ЕГВС на стан
внутрішніх органів за результатами
патоморфологічного дослідження.
В органах тварин, які отримували
Альтан й ЕГВС, гістологічна картина
була подібна й не мала суттєвих відмінностей.
У разі дослідження серця щурів
контрольної групи було виявлено зернисту дистрофію кардіоміоцитів і
незначний проміжний набряк. Між
кардіоміоцитами розташовуються прошарки пухкої сполучної тканини,
судини, нервові волокна (рис. 1а). У
серці тварин, які отримували ЕГВС, на
тлі нормальної гістоструктури, виявлено помірне повнокров’я, незначний
інтерстиційний набряк та зернисту
дистрофію міокардіоцитів (рис. 1б).
У разі дослідження паренхіми
печінки контрольної групи тварин

а

було виявлено печінкові часточки,
покриті плоскими ендотеліоцитами та
розсіяними між ними зірчастими
макрофагами. Гепатоцити тісно прилягають один до одного. У зразку препарату печінки щура виявлено помірне повнокров’я, зернисту дистрофію
гепатоцитів, незначні лімфоцитогістіоцитарні інфільтрати поблизу портальних трактів. У стромі проходять кровоносні судини та жовчні протоки
(рис. 2а). Гістологічна структура
печінки щурів, які отримували Альтан
і ЕГВС, не мала патологічних змін.
Жовчні капіляри, розташовані між
печінковими балками, мали просвіт
звичайної форми, без ділянок розширення. Синусоїди печінкових часток
мали однаковий просвіт. У центральних і периферичних відділах печінкових часток явищ стазу не виявлено,
що свідчить про нормальний стан
мікроциркуляторного русла в органі.
Мали місце помірне повнокров’я, зерниста дистрофія гепатоцитів, незначна
лімфоцитогістіоцитарна інфільтрація
портальних трактів (рис. 2б).
Нирки інтактних щурів вкриті сполучнотканинною капсулою. Паренхіма
нирок представлена епітеліальними
нирковими канальцями, а ниркові
клубочки – клубками капілярів з
наявністю помірної кількості мезангіоцитів між капілярними петлями. Проксимальні відділи ниркових канальців
вистелені кубічним епітелієм з еозинофільною, злегка зернистою цитоплаз-

б

Рис. 1. Препарат серця щура контрольної групи (а) та на тлі субхронічного введення
екстракту густого водно-спиртового з незрілих плодів горіха волоського (б). Забарвлення
гематоксилін і еозин, зб. × 100
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Рис. 2. Препарат печінки щура контрольної групи (а) та на тлі субхронічного введення
екстракту густого водно-спиртового з незрілих плодів горіха волоського (б). Забарвлення:
гематоксилін і еозин, зб. × 100

мою, а дистальні – однорядним епітелієм циліндричної форми з базально
розташованим ядром і базофільно
пофарбованою цитоплазмою. Гістоструктура органу відповідає нормі
(рис. 3а).
У нирках щурів, які отримували
ЕГВС, на тлі нормальної гістоструктури виявлено помірне повнокров’я, зернисту дистрофію епітелію проксимальних канальців, нерівномірно виражені
ознаки помірного набухання епітелію
канальців (рис. 3б).
У легенях щурів контрольної групи
відмічається помірне повнокров’я, альвеоли мають приблизно однакову повітряність, розділені сполучнотканинними перегородками, в яких проходять

а

кровоносні капіляри. У полі зору знаходяться поодинокі невеликі вогнищеві
периваскулярні лімфоїдні інфільтрати
(рис. 4а). Легені тварин, що отримували ЕГВС, були помірно повнокровними, без ознак запалення (рис. 4б).
У контрольній групі при розгляді
селезінки тварин спостерігається її
помірне повнокров’я, лімфатичні фолікули мають однаковий розмір, без
ознак гіперплазії. Біла пульпа являє
собою сукупність лімфоїдної тканини,
розташованої в адвентиції її артерій у
вигляді кулястих скупчень або вузликів, утворених Т- і В-лімфоцитами,
плазмоцитами та макрофагами (рис.
5а). Селезінка тварин, що отримували
ЕГВС, мала помірно повнокровну пуль-

б

Рис. 3. Препарат нирки щура контрольної групи (а) та на тлі субхронічного введення
екстракту густого водно-спиртового з незрілих плодів горіха волоського (б). Забарвлення
гематоксилін і еозин, зб. × 100
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Рис. 4. Препарат легень щура контрольної групи (а) та на тлі хронічного введення
екстракту густого водно-спиртового з незрілих плодів горіха волоського (б). Забарвлення
гематоксилін і еозин, зб. × 100

пу, лімфатичні фолікули були звичайної будови (рис. 5б).
Слизова залозистої частини шлунка
щурів з групи інтактного контролю в
ділянці дна вистлана покривним епітелієм, клітини якого мають помірно
високу циліндричну форму. У напрямку від верхівки шлункового валика до
шлункової ямочки висота епітеліальних клітин поступово зменшується.
Залози дна (власні) розташовані щільно. Розташування та взаємовідношення залозистих клітин – типове. Слизові клітини займають, головним чином,
початкову частину тіла залоз поблизу
шийки, їхня цитоплазма світла, секрет
– слабобазофільний. Парієтальні клітини, що секретують соляну кислоту,

а

за кількістю превалюють над іншими
залозистими клітинами, їхня цитоплазма – доволі потужно еозинофільна. Головні клітини переважають у
базальних відділах залоз. Цитоплазма
містить білкові гранули, що фарбуються гематоксиліном. Строма слизової – помірно повнокровна, містить
варіабельну кількість лімфоцитів та
еозинофільних клітин. У шиїчному
відділі власних залоз мають місце
недиференційовані (камбіальні) епітеліоцити та нейроендокринні клітини
(рис. 6а). У шлунках тварин, що одержували ЕГВС, можна відзначити
повнокров’я слизової оболонки, помірний набряк строми фовеолярного
шару, розширення просвіту власних

б

Рис. 5. Препарат селезінки щура контрольної групи (а) та на тлі субхронічного введення
екстракту густого водно-спиртового з незрілих плодів горіха волоського (б). Забарвлення
гематоксилін і еозин, зб. × 100
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Рис. 6. Препарат слизової оболонки антрального відділу шлунка щура контрольної групи
(а) та на тлі субхронічного введення екстракту густого водно-спиртового з незрілих
плодів горіха волоського (б). Забарвлення гематоксилін і еозин, зб. × 100

залоз, переважно в шиїчному відділі,
що може свідчити про посилення слизоутворення (рис. 6б).
Під час гістологічного дослідження
головного мозку контрольної групи
тварин виявлено незначний периваскулярний і перицелюлярний набряк. Сіра
речовина складається з нейронів різного типу, а біла представлена пучками
нервових волокон. Головний мозок містить клітини всіх видів макроглії
(астроцитарної, епендимної й олігодендроглії), а також мікроглію. Серед
нейрогліальних елементів знаходяться
кровоносні судини та капіляри (рис.
7а). За гістологічного дослідження тканини головного мозку її будова була
звичайною, спостерігався незначний

а

периваскулярний та перицелюлярний
набряк (рис. 7б).
Висновки

Показано, що за субхронічного (протягом 90 діб) внутрішньошлункового
введення ЕГВС щурам у дозі 25 мг/кг
та Альтану 1 мг/кг маса тіла експериментальних тварин залишається стабільною, не відзначено статистично
значущих змін показників поведінки
тварин у тесті «Відкрите поле» порівняно з вихідним станом, гематологічних і більшості біохімічних показників у крові за винятком зменшення
наприкінці експерименту вмісту глюкози, загальних ліпідів та β-ліпопро
теїдів під впливом ЕГВС (на відміну

б

Рис. 7. Препарат головного мозку щура контрольної групи (а) та на тлі субхронічного
введення екстракту густого водно-спиртового з незрілих плодів горіха волоського (б).
Забарвлення гематоксилін і еозин, зб. × 100
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від Альтану), що, на нашу думку,
може бути зумовлено специфічними
фармакологічними (зокрема, гіпоглікемічними, антиатерогенними) властивостями досліджуваного екстракту
та потребує подальших досліджень.
Гістологічна будова внутрішніх органів щурів, які отримували ЕГВС та

препарат Альтан, не мала суттєвих відмінностей від групи контролю, патологічних змін не виявлено, що свідчить
про безпечність застосування ЕГВС.
Таким чином, отримані результати
досліджень дозволяють розглядати
ЕГВС як безпечний лікувальний засіб,
придатний для тривалого застосування.
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Є. В. Залигіна

Порівняльне вивчення токсичності густого водно-спиртового екстракту з незрілих
плодів горіха волоського та препарату Альтан за повторного введення щурам
Мета дослідження – вивчення профілю безпеки екстракту густого водно-спиртового з незрілих
плодів горіха волоського (ЕГВС) (Juglans regia L.) за субхронічного введення порівняно з препаратом «Альтан».
Дослідження субхронічної токсичності ЕГВС було проведено відповідно до «Методичних рекомендацій з експериментального вивчення токсичної дії потенційних лікарських засобів».
Показано, що за субхронічного (протягом 90 діб) введення ЕГВС у дозі 25 мг/кг та Альтану 1 мг/
кг маса тіла експериментальних тварин залишається стабільною, відхилень від фізіологічної норми
не відмічено, не відзначали також статистично значущих змін показників поведінки тварин у тесті
«Відкрите поле» порівняно з вихідним станом.
Встановлено, що досліджувані препарати за субхронічного внутрішньошлункового введення
щурам не викликають зміни гематологічних та більшості біохімічних показників у крові за винятком
зменшення наприкінці експерименту вмісту глюкози, загальних ліпідів та β-ліпопротеїдів під впливом ЕГВС (на відміну від Альтану), що, на нашу думку, може бути зумовлено специфічними фармакологічними (зокрема, гіпоглікемічними й антиатерогенними) властивостями досліджуваного екстракту та потребує подальших досліджень.
Гістологічна будова внутрішніх органів щурів, які отримували ЕГВС та препарат Альтан, не мала
суттєвих відмінностей від групи контролю, патологічних змін не виявлено, що свідчить про безпечність застосування ЕГВС.
Таким чином, отримані результати досліджень дозволяють розглядати ЕГВС як безпечний лікувальний засіб, придатний для тривалого застосування.
Ключові слова: екстракт густий водно-спиртовий з незрілих плодів горіха волоського,
субхронічна токсичність, патоморфологічне дослідження

Е. В. Залыгина

Сравнительное изучение токсичности густого водно-спиртового экстракта
из незрелых плодов ореха грецкого и препарата Альтан при повторном
введении крысам
Цель исследования – изучение профиля безопасности экстракта густого водно-спиртового из
незрелых плодов ореха грецкого (ЭГВС) (Juglans regia L.) при субхроническом введении крысам по
сравнению с препаратом «Альтан».
Исследование субхронической токсичности ЭГВС было проведено в соответствии с «Методическими рекомендациями по экспериментальному изучению токсического действия потенциальных
лекарственных средств».
Показано, что при субхроническом (на протяжении 90 сут) введении ЭГВС в дозе 25 мг / кг и Альтана 1 мг/кг масса тела экспериментальных животных остается стабильной, отклонений от физиологической нормы не отмечено, не отмечали также статистически значимых изменений показателей
поведения животных в тесте «Открытое поле» по сравнению с исходным состоянием.
Установлено, что исследуемые препараты при субхроническом внутрижелудочном введении
крысам не вызывают изменений гематологических и большинства биохимических показателей в
крови за исключением уменьшения к концу эксперимента содержания глюкозы, общих липидов и
β-липопротеидов под влиянием ЭГВС (в отличие от Альтана), что, по нашему мнению, может быть
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обусловлено специфическими фармакологическими (в частности, гипогликемическими и антиатерогенными) свойствами исследуемого экстракта и требует дальнейших исследований.
Гистологическая структура внутренних органов крыс, получавших ЭГВС и препарат сравнения
Альтан, существенно не отличалась от таковой в группе контроля, патологических изменений не
выявлено, что свидетельствует о безопасности применения ЭГВС.
Таким образом, полученные результаты исследования позволяют рассматривать ЭГВС как безопасное лекарственное средство, предназначенное для длительного применения.
Ключевые слова: экстракт густой водно-спиртовый из незрелых плодов ореха грецкого,
субхроническая токсичность, патоморфологическое исследование

I. V. Zalygina

A comparative study of the toxicity of a thick water-alcohol extract from unripe
Walnut fruit and Altan under repeated administations to rats
The aim of this study was to evaluate the safety profile of thick water-alcohol extract from unripe
Walnut fruit (EGVC) (Juglans regia L.) in subchronic administration and to compare it with such of Altan
preparation.
The subchronic toxicity of EGVC was carried out according to the «Methodological recommendations
for the experimental study of the toxic effect of potential medicines».
There was shown that after subchronic (within 90 days) administration of EGVC at a dose of 25 mg/kg
and Altan 1 mg/kg the body weight of experimental animals remained stable, no deviations from the
physiological norm were observed and also there were no significant changes in the rates of motor and
research activities of animals in comparison with the initial state.
In the course of the experiment, there were established that the studied drugs at subchronic intragastric
administration to rats do not cause pathological changes in hematological and most biochemical indices,
except for reducing glucose, total lipids and β-lipoproteins levels in the blood under influence of EGVC
(unlike Altan), which, in our opinion, may be due to specific pharmacological (hypoglycemic, antiatherogenic) properties of extract and requires further study.
The histological structure of the internal organs of rats treated with EGVS and Altan did not differ from
such of the control group, no pathological changes were detected, which indicates the safety of the EGVS
under subchronic administration.
Thus, the results obtained allow considering EGVS as a safe medicine intended for long-term use.
Key words: the thick water-alcohol extract from unripe Walnut fruit, subchronic toxicity,
pathomorphological study
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Рецензії

Рецензія на книгу

«І. С. Чекман. Нанонаука: медико-біологічні основи. –
Київ : Видавничий дім Медкнига, 2017. – 220 с.»
Галузь науки, яка опікується дослі
дженнями матеріальних об’єктів нано
розмірного діапазону (0,1–100 нм), ви
никла нещодавно, хоча деякі здогадки
щодо незвичайних фізичних і біологіч
них властивостей наночастинок вислов
лювалися вже давно. На основі нанонау
ки виникли й нанотехнології, що швидко
захоплюють нові позиції від електроніки
до фармації, від біотехнології до токсико
логії тощо. Кількість наукових публіка
цій щодо нанонауки й нанотехнологій
налічує десятки тисяч. Поширення знань
про досягнення та перспективи цієї галу
зі діяльності людини сприятиме подаль
шому прогресу людства. Тому поява
монографії знаного фармаколога, членакореспондента НАН України й НАМН
України, професора І. С. Чекмана, який
узагальнив дані літератури з нанонауки
та власні здобутки за останні 18 років,
викликала неабияку зацікавленість.
Автор намагався в межах книги охо
пити не тільки всі медико-біологічні
аспекти проблеми, але й чималий обсяг
сучасних знань щодо фізичних, хіміч
них, квантово-корпускулярних та інших
фундаментальних характеристик нано
частинок карбону, полімерів, металів, а
також технологію їхнього створення та
застосування. Це зумовило й зміст моно
графії як стисле висвітлення основ
нанонауки та її проекції на фармаколо
гію та фармацію. Проте І. С. Чекман
вийшов за звичайні межі нанонауки й
висунув низку оригінальних поглядів
на універсальне значення наноструктур
у живій природі. Він запропонував
новий погляд на біополімери, іонні
канали, біологічні мембрани, аквапори
ни, рецептори біологічно активних речо
вин та інші структури живих організ
мів, які мають нанорозмір, з точки зору
їхніх незвичайних властивостей завдя
ки саме цим розмірам.
І. С. Чекман розподілив зміст моно
графії на три розділи. У першому йдеть
ся про медичні та біологічні основи
нанонауки, хоча тут присутні й наноме
тали, і нанокарбон. Він висуває сміливу
гіпотезу, що в основі фізіологічних про

цесів лежать наномеханізми. При цьому
спирається на нанорозмірні характерис
тики ДНК, РНК, амінокислот, вітамі
нів, інсуліну, альбуміну, ферментів,
актину тощо. (Щоправда, до фізіологіч
но активних речовин випадково потра
пили лейкоцити, еритроцити, ракові
клітини – стор. 20; до того ж їхні роз
міри вимірюються мікронами). Безумов
но, аналіз біологічних механізмів в
аспекті нанонауки заслуговує на увагу,
але, на жаль, доказова база щодо цього
сьогодні відсутня. Тому автор моногра
фії слушно вказує на необхідність дослі
джень у даному напрямі.
Значно переконливішими виглядають
у першому розділі роздуми та факти
стосовно фармакологічних, токсичних
властивостей і взаємодії з біологічними
об’єктами наночастинок металів (міді,
заліза, селену, срібла, хрому, ванадію та
ін.) та їхніх солей і кон’югатів (нано
композитів) з органічними речовинами,
у тому числі й ліками. Завдяки плідній
співпраці з установами НАН України і
НАМН України І. С. Чекман та його
співробітники отримали важливі дані
щодо впливу наночастинок заліза, міді,
срібла та їхніх нанокомпозитів на біо
хімічні показники та клітини крові,
довели бактерицидні властивості in vitro
та на моделях інфекційних і неінфек
ційних захворювань. У дослідженнях
застосовували субстанції сферичних
наночастинок нуль-валентної міді, сріб
ла та заліза з середнім розміром 20, 30
і 40 нм відповідно, а також кон’югати
наночастинок нуль-валентної міді з цеф
тріаксоном, створені в інститутах НАН
України, НАМН України і медичних
університетах Києва.
Ідею функціонування за законами
нанофізики та нанохімії природних
наноструктур живих організмів, до
яких автор відносить капіляри, нано
пори, іонні канали, клітинні мембрани
та ін., він розвиває в другому розділі
(«Природні наноструктури у живій клі
тині»). За думкою І. С. Чекмана,
вивчення характеристик цих унікаль
них наноструктур дозволить розробити
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нові технології для використання в
техніці, біології, медицині, фізіології,
лікознавстві, сільському господарстві
та в інших сферах діяльності людини.
Зважаючи на те, що характеристики
структур на клітинному, субклітинно
му та молекулярному рівнях дослідже
но досить детально, йдеться, мабуть,
про принципово нові підходи з позицій
нанонауки, хоча автор не конкретизує,
які саме. Чи характерні для природних
наноструктур живих організмів власти
вості наноматеріалів? Чи впливає на
дію нанопрепарату швидкість взаємодії
з біомолекулою або рецептором, стій
кість комплексу між таким медикамен
том і мембраною або компонентам
мембрани. Професор І. С. Чекман ціл
ком слушно підкреслює, що для меди
ків, фармакологів, токсикологів над
звичайно
важливо
встановити
взаємозв’язок між біохімічними, фізіо
логічними, імунологічними, генетич
ними процесами в організмі людини та
дією нанопрепаратів, а також інших
наноматеріалів. Доцільно й так поста
вити питання: чи є наномеханізми в
діяльності біологічних живих клітин
організму? Якщо є, то як це експери
ментально довести? Ці питання, на
жаль, залишаються без відповідей і
чекають на майбутніх дослідників. Для
розв’язання цієї проблеми необхідний
міждисциплінарний підхід різних
фахівців з позицій фізики, хімії, біо
логії, фізіології, фармакології та токси
кології. Вивчення унікальних власти
востей наночастинок дозволить розро
бити нові технології в техніці, біології,
медицині, фізіології, лікознавстві,
нутріціології, сільському господарстві
та в інших галузях діяльності людини.
Взаємодія корпускулярних, хвильо
вих, біологічних і фармакологічних
властивостей наноматеріалів розгля
дається в третьому розділі монографії.
Автор цитує вислів першого президента
Всеукраїнської академії наук В. І. Вер
надського: «Немає нічого в світі сильні
шого від вільної наукової думки». Як
відомо, ще в першій чверті минулого
століття французький фізик Луі де
Бройль дійшов висновку, що крім кор
пускулярних властивостей елементарних
частинок (заряд, маса) для них характер
ні ще й хвильові властивості. Згідно з
теорією фізика, не тільки світло, а й

будь-яка рухома матеріальна частинка
або тіло мають як корпускулярні, так і
хвильові властивості, й їх можна охарак
теризувати довжиною хвилі за законами
квантової механіки. У 1929 році де Брой
лю було присуджено Нобелівську премію
з фізики за «встановлення хвильових
властивостей речовин».
Вивченню квантово-розмірних ефектів
наноматеріалів присвячено багато дослі
джень українських і закордонних уче
них. Сьогодні вже встановлені властивос
ті наночастинок, які можуть підтвердити
значну роль корпускулярно-хвильових
властивостей наноматеріалів у модифіка
ції їхніх механічних, оптичних, термо
динамічних, магнітних властивостей.
Напрями квантової науки за останні
50–60 років значно розширилися, і
поряд з квантовою механікою, кванто
вою фізикою, квантовою хімією, з’явили
ся такі її відгалуження, як квантова
біохімія та квантова фармакологія. За
словами Стівена Хокінга, «на квантовій
механіці ґрунтуються сучасна хімія і біо
логія». Переважання хвильових власти
востей у наноречовинах над корпуску
лярними зумовлює значну зміну їхніх
фізико-хімічних характеристик і підви
щення лікувальної активності нанопре
паратів. У монографії І. С. Чекман під
креслює, що препарати наноміді, нано
срібла, нанозаліза, враховуючи їхню без
печність і терапевтичну ефективність,
доцільно застосовувати в бійців АТО, які
отримали травми або страждають від
інфекційних хвороб, анемії після крово
втрати, отруєння. На жаль, у книзі не
згадується про результати досліджень
вітчизняних учених щодо наночастинок
золота, діоксида церію, яким притаманні
дуже цікаві властивості, такі як фото
сенсибілізація, протипухлинні ефекти,
вплив на фертильність та ін.
Монографія І. С.Чекмана спонукає
до творчих роздумів і плідних диску
сій, і в цьому її головна привабливість.
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Олександр Григорович Резніков –
завідувач відділу ендокринології
репродукції та адаптації
ДУ «Інститут ендокринології та
обміну речовин
імені В. П. Комісаренка
НАМН України»,
академік НАМН України, членкореспондент НАН України

Особистості

ЮРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ МАКСИМОВ
До 80-річчя з дня народження

24 вересня 2017 року виповнилось
би 80 років видатному вченому, докто
ру медичних наук, професору, завіду
вачу відділу патофізіології ДУ «Інсти
тут фармакології та токсикології
НАМН України» Юрію Миколайовичу
Максимову.
Юрій Миколайович Максимов наро
дився 24 вересня 1937 р. у Києві. У
1961 році закінчив з відзнакою Київ
ський медичний інститут, педіатрич
ний факультет і з того часу до остан
ніх днів свого життя працював у
Інституті фармакології та токсиколо
гії НАМН України, у будівництві
якого він брав безпосередню участь.
Ю. М. Максимов пройшов шлях від
молодшого наукового співробітника до
завідувача відділу.
У 1967 р. Ю. М. Максимов захистив
кандидатську дисертацію, яка була
присвячена дослідженням порушень
білкового метаболізму при гострих
отруєннях сполуками, що містять
миш’як, та лікувальної ефективності
унітіолу. У відділі патофізіології,
яким він керував з 1980 року, прово
дились дослідження механізму дії
високотоксичних сполук – фосфорор
ганічних, алкілуючих, ціанвмісних та
було встановлено, що під їхнім впли
вом порушуються імунний стан,
зовнішнє дихання, дихальна функція
крові. Навіть своєчасне використання
антидотів з групи холінолітиків, реак
тиваторів холінестерази, а також уні
тіолу, антиціану та інших не поперед
жувало виникнення глибоких пору
шень функціонального стану організ
му тварин. Було доведено, що застосу
вання плазмозамінників різних груп
(поліглюкін, препарати амінокислот,
полівінілпіролідону, сольові розчини)
значно підвищують ефективність

антидотної терапії. Роботи з розробки
схем використання плазмозамінників
за гострих отруєнь і впровадження їх
у практику було відзначено Премією
НАН України імені академіка О. О.
Богомольця.
У 1985 р. він публічно захистив у
Ленінграді докторську дисертацію
«Система згортання крові при дії висо
котоксичних сполук», у якій висвіт
лив характер і механізм дії на систему
гомеостазу фосфорорганічних сполук
та алкілуючих агентів. Встановлено,
що застосування поряд з антидотами
антикоагулянтів і фібринолітиків
коригує порушення в системі згортан
ня крові та дає змогу в більш ранні
строки нормалізувати стан організму.
У 1992 році Ю. М. Максимову присвоє
но звання професора за спеціальністю
«токсикологія».
Професор Ю. М. Максимов є авто
ром понад 250 наукових праць, норма
тивних документів, у тому числі 3
методичних рекомендацій і 1 посібни
ка. Він має 12 патентів на винаходи.
Одним з головних напрямів діяль
ності професора Ю. М. Максимова
було дослідження ролі імунної систе
ми в механізмі дії різних лікарських
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засобів та пошук речовин антимікроб
ного спрямування серед сполук кар
касної будови. Було показано, що пре
парат амізон, разом з протизапальни
ми, аналгетичними та жарознижу
вальними властивостями, має інтер
фероногенну активність, що значно
розширює показання до його застосу
вання. Клінічний досвід засвідчив
ефективність амізону за різних захво
рювань вірусної етіології.
Ю. М. Максимовим, його учнями та
разом зі співробітниками Інституту
епідеміології та інфекційних захворю
вань доведено перспективність подаль
шого пошуку антивірусних речовин
серед похідних норборнану та встанов
лено механізм їхньої дії. У відділі,
яким керував Ю. М. Максимов, вста
новлено перспективність похідних ада
мантанів для пошуку сполук не тільки
з протигрипозною активністю, а й
антигерпетичних засобів та вивчено
механізм такої дії. Особливо важливим
є науковий напрям, який обґрунтовує
перспективність застосування похід
них аміноадамантану як антимікроб
них засобів (антибактеріальні, анти
грибкові).
Наукова діяльність професора
Ю. М. Максимова тісно пов’язана з
Державним фармакологічним центром
МОЗ України, у якому він працював з
першого дня його заснування. За іні
ціативою Ю. М. Максимова та завдя
ки його наполегливості Фармакологіч
ний центр МОЗ України заборонив
клінічне використання в Україні плаз
мозамінника гемодезу, якому прита
манні значні імунотоксичні властивос
ті. Цей препарат в Україні не застосо
вується.
Професор Ю. М. Максимов приді
ляв багато уваги роботі в проблемних
комісіях «Токсикологія» та «Фарма

кологія» МОЗ України, був одним з
засновників та науковим редактором
журналу «Современные проблемы ток
сикологии», членом редакційних
колегій інших наукових журналів,
заступником голови Спеціалізованої
вченої ради при Інституті фармаколо
гії та токсикології АМН України, на
якій проводиться захист дисертацій
них робіт у галузі токсикології та
фармакології.
За час роботи в інституті Ю. М. Мак
симов підготував 7 кандидатів та
2 докторів наук, дисертації яких при
свячені актуальним проблемам токси
кології та фармакології. Він є співавто
ром 4 препаратів (ізамбен, амізон,
корвалдин, седакор), впроваджених у
ветеринарну та медичну практику.
За плідну наукову роботу професор
Ю. М. Максимов нагороджений зна
ком «Відмінник охорони здоров’я»,
дипломами та грамотами НАМН Укра
їни, Київської міської ради, отримав
подяку Кабінету Міністрів України.
Юрій
Миколайович
Максимов
характеризувався високою вимогли
вістю до себе та колег по роботі, але
ця вимогливість відрізнялася високим
ступенем доброзичливості, порядності
й справедливості. Людина високої
культури, з широким науковим круго
зором і глибокою науковою еруди
цією, талановитий керівник, вірний
та надійний товариш, таким зали
шиться він у нашій пам’яті та наших
серцях назавжди.

86

Фармакологія та лікарська токсикологія, № 6 (56)/2017

Колектив ДУ «Інститут
фармакології та токсикології
НАМН України»,
Редакційна колегія журналу
«Фармакологія та лікарська
токсикологія»

Пам’яті вченого та вчителя
ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ СТОЛЯРЧУК
(18.08.1920–03.10.2017)

3 жовтня 2017 року на 98 році
пішов з життя відомий учений, док
тор медичних наук, професор, заслу
жений працівник вищої школи, заві
дувач кафедри фармакології Вінниць
кого національного медичного універ
ситету (1964–1991) Олександр Олек
сандрович Столярчук.
Наукова та медична спільнота втра
тила досвідченого й висококваліфіко
ваного вченого, мудрого керівника,
авторитетну Людину з великої літери.
Життєвий шлях Олександра Олександ
ровича – зразок людської гідності,
добропорядності та мудрості. До остан
нього дня Олександр Олександрович
цікавився роботою кафедри та універ
ситету, давав поради, радів і хвилю
вався за науковий і педагогічний про
цес. Олександр Олександрович про
працював у Вінницькому національно
му медичному університеті близько
півсторіччя, вкладаючи в свою роботу
всі фізичні та душевні сили, являючи
собою приклад самовідданого служін

ня науці, найвищої працездатності й
відповідальності, цілеспрямованості,
чуйності та безкорисливості, небайду
жого ставлення до будь-якої життєвої
ситуації.
Олександр Олександрович Столяр
чук народився 18 серпня 1920 року в
м. Козятин Вінницької області. У
1951 році закінчив Ярославський
медичний інститут. Був учасником
Великої Вітчизняної війни. У 1951–
1954 роках навчався в аспірантурі на
кафедрі фармакології у відомого
радянського
вченого-фармаколога
професора К. С. Шадурського, під
керівництвом якого виконав і захис
тив кандидатську дисертацію «Дей
ствие сердечних гликозидов в зависи
мости от состояния ЦНС» (1955 р.). З
1957 року О. О. Столярчук працював
на кафедрі фармакології Вінницького
медичного інституту на посаді асис
тента, а з 1960 року – доцента. У 1970
році він захистив докторську дисерта
цію на тему «Фармакологическое
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исследование некоторых производных
фурана и бензофурана», а в 1971 році
отримав звання професора.
У 1962 році в інституті відкрився
педіатричний факультет, першим
деканом якого став доцент О. О. Сто
лярчук Як декан новоствореного
факультету О. О. Столярчук прово
див велику організаційну, навчаль
но-методичну, виховну роботу серед
студентів і викладачів, роботу з
налагодження побуту студентів. Він
завжди вникав у формування груп
студентів, призначення старостів,
становлення активу курсів, організа
цію їхньої роботи. У нього завжди
можна було отримати пораду та
допомогу в вирішенні різних питань.
Він був організатором інститутсько
го методичного кабінету, який нада
вав
допомогу кафедрам з питань
вдосконалення навчально-методич
ної роботи.
Як завідувач кафедрою фармакології
О. О. Столярчук постійно дбав про вдо
сконалення навчально-методичної робо
ти. Для кращого засвоєння матеріалу
він намагався вдосконалити наочність і
змістовність навчання, використовував
демонстрації експериментів на твари
нах, виставки лікарських препаратів,
гербарій лікарських рослин, оформлен
ня стендів з основних розділів фармако
логії. Під його керівництвом були ство
рені методичні розробки з практичних
занять для викладачів, що значно
покращило підготовку молодих співро
бітників. З 1964 року вперше у Вінниць
кому медичному інституті кафедра
почала видавати друком «Методичні
розробки до практичних занять з фар
макології для студентів», які багато
разів перевидавались.
Задовго до впровадження Болон
ської системи на кафедрі почали
застосовувати тестову систему конт
ролю за знаннями студентів. На кожну
тему практичних занять були розроб
лені письмові тести, фармакотерапев
тичні задачі, завдання з виписування
рецептів. На підсумкових заняттях
почали використовувати, окрім пись
мових завдань, ще й комп’ютерний
контроль знань студентів.
О. О. Столярчук являється співавто

ром першого українського підручника
(«Фармакология», ред. проф. Г. Е. Бат
рак. – Київ, Вища школа, 1981 р.) та
першого підручника «Фармакологія»
українською мовою (ред. І. С. Чекман. –
Київ, Вища школа, 2001 р.). Для полег
шення навчання іноземним студентам з
його ініціативи викладачами кафедри
був підготовлений та декілька разів
перевидавався навчальний посібник
«Фармакология. Курс лекций». – Вин
ница, 1992, 1998, 2005 рр.
О. О. Столярчук був прихильником
проведення олімпіад з фармакології з
визначенням переможців на рівні
кафедри й їхньою обов’язковою учас
тю у всеукраїнській олімпіаді.
З 1970-х років О. О. Столярчук
запровадив проведення щорічних фар
макологічних вікторин, які не тільки
спонукали до кращого засвоєння й
додаткового повторення навчального
матеріалу, але й дають змогу студен
там виявляти свої таланти, здатність
до колективної роботи.
Професор О. О. Столярчук викону
вав значну громадську роботу. Для
покращання інформування практич
них лікарів щодо нових ліків з його
ініціативи співробітниками кафедри
та інформаційної служби Вінницького
аптекоуправління було видано 10
інформаційних листів з різних розді
лів фармакології. Понад 10 років на
кафедрі проводились курси підвищен
ня кваліфікації провізорів Вінниць
кої, Житомирської та Хмельницької
областей.
Основний напрям наукової діяль
ності професора О. О. Столярчука:
пошук біологічно активних сполук
серед різних класів хімічних речовин,
придатних для створення нових лікар
ських засобів.
Під його керівництвом піддано
скринінгу понад 600 сполук – похід
них індолу, фурану, бензофурану,
бета-аланіну, дибензодіазепіну, ада
мантану, бета-фенілетиламіну та ін.,
які кафедра отримувала від хіміківсинтетиків Москви, Донецька, Обнін
ська.
За оригінальні наукові розробки
О. О. Столярчук отримав 37 автор
ських свідоцтв і патентів, у тому
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числі 10 патентних грамот Великої
Британії, США, Канади, Франції,
Німеччини, Японії, Швейцарії, що
свідчить про високе визнання науко
вого доробку професора О. О. Столяр
чука. Опублікував понад 230 науко
вих праць.
Під керівництвом професора О. О. Сто
лярчука на кафедрі розроблено та
впроваджено в практичну медицину
2 оригінальних лікарських засоби –
спазмолітик «Фенікаберан» і ненарко
тичний аналгетик і місцевий анесте
тик «Бензофурокаїн», за створення
яких автори нагороджені срібною
(1991 р.) та двома бронзовими медаля
ми ВДНГ СРСР.
Професор О. О. Столярчук запо
чаткував та підтримував тісну твор
чу співпрацю з хіміками-синтетика
ми – професорами О. П. Терентьє
вим, О. М. Гриньовим, О. М. Костом,
В. М. Яшунським (Москва), Ф. А. Тро
фімовим (Обнінск), А. П. Пономарьо
вим (Саратов), З. С. Соломко (Дніпро
петровськ), В. П. Марштупой (До
нецьк); фармакологами Росії – акаде
міком М. Д. Машковським і професо
рами П. В. Сергеєвим, Б. І. Любимо
вим (Москва), В. М. Саляєвим (Яро
славль), О. О. Нікуліним (Рязань),
О. С. Захаревським і В. І. Талапіним
(Мінськ). Постійно підтримував тісні
зв’язки й обмін інформацією з фарма
кологами України – професорами
В. Г. Западнюком (Інститут геронтоло
гії НАМН України, Київ), І. В. Комі
саровим (Донецьк), М. П. Скакуном
(Тернопіль), С. М. Дроговоз (Харків),
О. І. Бекетовим (Сімферополь).
Найпліднішими були стосунки з
науковцями ВНДХФІ імені С. Орджо
нікідзе (м. Москва), у співдружності з
якими було створено Фенікаберан і
Бензофурокаїн. З ініціативи професо
ра О. О. Столярчука на НВЦ «Борща
гівський ХФЗ» (м. Київ) проведено

ресинтез Фенікаберану. Новий препа
рат отримав назву «Вінборон», у клі
нічних дослідженнях якого він брав
саму активну участь.
Професор О. О. Столярчук створив
одну з найпотужніших в Україні фар
макологічних шкіл. Він учив своїх
учнів мислити, планувати й проводи
ти експерименти на тваринах, оціню
вати результати дослідження, зроби
ти правильні висновки зі спостере
жень, вмінню підготувати наукову
доповідь. Під його керівництвом
захищено 5 докторських і 36 канди
датських дисертацій. Учні О. О. Сто
лярчука працюють у різних куточках
України та Росії, успішно розвивають
ідеї свого вчителя як на науковій,
так і на практичній нивах.
За багаторічну наукову та громад
ську діяльність О. О. Столярчук був
нагороджений державними нагорода
ми: званням «Заслужений працівник
вищої школи України» (1984 р.),
почесним знаком «Винахідник СРСР»,
3 медалями «За трудові успіхи»,
медаллю «Ветеран праці». Як учасник
бойових дій у Великій Вітчизняній
війні нагороджений орденами Вітчиз
няної війни ІІ ступеня та Богдана
Хмельницького, медаллю «За перемо
гу над Німеччиною», 11 ювілейними
медалями.
Розуміємо гіркоту втрати всіх, хто
знав, любив і поважав професора
О. О. Столярчука. Світла пам’ять і без
мірна повага до видатного вченого і
чудової людини, Олександра Олександ
ровича, назавжди збережуться в
наших серцях і пам’яті.
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