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До недоліків існуючих ме-
тодів видалення фенолів нале-
жать висока енергоємність ба-
гатьох із них (наприклад, екс-
тракційних або випарних), не-
вирішеність питань регенерації
сорбентів для сорбційних ме-
тодів, використання агресивних
сполук (хлор, озон, пероксид
водню) у високих концентра-
ціях, значна витрата реагентів
(екстракційні методи) [1–3].
У зв’язку з цим, нині розро-

бляються нові способи вида-
лення фенолів із розчинів, зок-
рема ферментативні. Застосу-
вання ферментів відкриває
перспективи ефективнішої ути-
лізації широкого спектра фе-
нольних сполук. Ферменти мож-
на використовувати в широко-
му інтервалі рН, температур і
концентрацій субстратів [4].
Використання ферментів

набуло великого розвитку у
зв’язку з можливістю їх закріп-
лення на носіях, пошук яких
триває. При цьому врахову-
ється можливість одержати
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біокаталізатори з новими функ-
ціональними властивостями,
підвищеною стабільністю при
використанні та зберіганні.
Дана робота присвячена

вивченню іммобілізації перок-
сидази в полі-N-вінілкапролак-
там (ПВК), стабілізований фе-
нольними сполуками (фено-
лом, резорцином, гідрохіно-
ном, пірокатехіном) із подаль-
шим їх ферментативним окис-
ненням у присутності перокси-
ду водню.
Пероксидаза — фермент

класу оксидоредуктаз, що ка-
талізує в присутності перок-
сиду водню окиснення фено-
лів, ароматичних амінів тощо
[5].
Полі-N-вінілкапролактам

— термоосаджуваний полімер,
який має високу гідрофіль-
ність, виражену здатність до
комплексоутворення, він є не-
токсичним, що дозволяє вико-
ристовувати його як матрицю
для іммобілізації широкого
спектра біологічно активних

речовин, у тому числі білків,
алергенів, ферментів [6].

Матеріали та методи
дослідження

У роботі використовували
пероксидазу хрону (ПОХ), ви-
ділену за модифікованим нами
методом Баха [7]. У виділено-
му ферментному препараті ви-
значали спектральний показ-
ник чистоти (RZ=А403/А278=1,0)
і активність за фенолом (360 Од/
мг препарату).
Концентрацію пероксидази

і пероксиду водню визначали
спектрофотометрично (СФ-46),
використовуючи молярні кое-
фіцієнти поглинання ε=102 000
моль-1·см-1 при 403 нм і ε=72,4
моль-1·см-1 при 230 нм відповід-
но [8].
За одиницю пероксидазної

активності брали таку кіль-
кість препарату, яка каталізува-
ла окиснення фенолу (1 мкмоль)
за 20 с при рН-7,0 і 20 °С.
Процес іммобілізації перок-

сидази полягав у розчиненні
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EXPERIMENTAL BASIS OF A NEW METHOD OF

PARODONTITIS THERAPY
After complex use of Lecithine and local dosed vacuum

of medium degree for treatment of experimental parodonti-
tis we revealed that in parodontal tissues in group of elder
rats the content of Malonic dialdehide has been decreased.
However, the activity of superoxiddismutase, glutathionper-
oxidase, glutathionreductase was increased, the contents of
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scribed above treatment the resorption of alveolar process
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У тканинах пародонта «літніх» щурів після комплекс-

ного використання лецитину та локального дозованого
вакууму середнього ступеня при експериментальному па-
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діальдегіду, збільшення активності супероксиддисмутази,
глутатіонпероксидази, глутатіонредуктази, вмісту Са і Р
в кістці щелеп, зниження показника ступеня резорбції аль-
веолярної кістки, атрофії альвеолярного відростка. При
цьому найбільш виражена пародонтопротекторна дія
встановлена у «літніх» щурів порівняно з тваринами «мо-
лодого» віку.

Ключові слова: пародонтит, лецитин, локальний дозо-
ваний вакуум.



ÄÎÑßÃÍÅÍÍß Á²ÎËÎÃ²¯ òà ÌÅÄÈÖÈÍÈ14

ферменту в 8–10%-му розчині
ПВК (М. м. 1,5 млн) з подаль-
шим додаванням отриманого
розчину в термостатований
при 40 °С 0,1 моль/дм3 Nа-фос-
фатний буферний розчин (рН-
7,0), що містить розчин фе-
нольної сполуки як стабіліза-
тора гранулоутворення. От-
римані легковідокремлювані
гранули ПВК з пероксидазою
і включеними фенолами вмі-
щували в Nа-фосфатний бу-
ферний розчин (рН-7,0) і окис-
нювали пероксидом водню.
Кількість включеної (η) фе-

нольної сполуки знаходили за

різницею її вмісту в вихідному
розчині та в розчинах, одер-
жаних після відокремлення
гранул згідно з [9]. Ступінь
трансформації включеної в
ПВК фенольної сполуки визна-
чали шляхом розчинення гра-
нул у розчині гідроксиду амо-
нію (0,2 моль/дм3).

Результати дослідження
та їх обговорення

Підставою для вивчення
іммобілізації пероксидази в
полі-N-вінілкапролактам по-
служили дані робіт [10; 11] про

зв’язування ПВК у ході тер-
моосадження різних сполук,
включаючи ферменти, за до-
помогою фенолів.
Нами запропоновано метод

іммобілізації пероксидази хро-
ну в ПВК у присутності ста-
білізаторів — фенолу, резорци-
ну, пірокатехіну і гідрохінону
з подальшим їх окисненням пе-
роксидом водню.
Взаємодія пероксидази і

ПВК підтверджена зміною кіне-
матичної в’язкості розчинів і
може бути зумовлена як меха-
нічним включенням ферменту
в сітку полімеру, так і можли-
вим утворенням водневого
зв’язку між карбонільною гру-
пою капролактаму і гідро-
ксильними групами білка [11].
У спектрах поглинання роз-

чинів ферменту з носієм (200–
350 нм) спостерігалося підви-
щення оптичної густини (гі-
перхромний ефект), яке дово-
дило взаємодію пероксидази з
ПВК, що співвідноситься з да-
ними віскозиметрії (табл. 1).
Методом мольних відношень
визначали критичне мольне
співвідношення ПОХ:ПВК 1:0,4,
нижче якого відбувається ме-
ханічне включення ферменту
в матрицю.
Для оптимізації умов іммо-

білізації пероксидази в полі-N-
вінілкапролактам вивчали
масові співвідношення фер-
мент:ПВК, фенол:ПВК, наяв-
ність поліетиленгліколю (ПЕГ-
6000), вплив рН середовища,
температури і часу інкубації.
Як випливає з даних табл. 2,

максимальна активність іммо-
білізованої пероксидази спо-
стерігалася при ваговому спів-
відношенні ПОХ:ПВК 1:20, до-
давання ПЕГ (10%-й розчин)
сприяло її зростанню в 1,5 ра-
зи. Можливо, що збільшення
в’язкості середовища при до-
даванні ПЕГ перешкоджає ви-
ходу ферменту в розчин з гра-
нул ПВК. Відомо також, що
водорозчинні полімери (полі-
етиленгліколь, поліетиленімін,
полі-L-лізин) є стабілізатора-
ми ферментативної актив-
ності ПОХ [12].

Таблиця 3
Залежність ступеня включення (ηηηηη) фенолів у ПВК

від вагового співвідношення фенольна сполука:ПВК*

Фенольна сполука Фенол:ПВК η , % від вих.

Фенол 1:2,0 73,2
1:2,5 92,7

1:(3,0–4,5) 97,5–100,0

Гідрохінон 1:2,0 61,9
1:2,5 74,3
1:3,0 88,4

1:(3,5–4,5) 98,0–100
Резорцин 1:2,0 79,1

1:2,5 95,4
1:(3,0–4,5) 100,0

Пірокатехін 1:2,0 77,8
1:2,5 93,7

1:3,0 (4,5) 98,0–100,0

Примітка. * — вагове співвідношення фермент:ПВК 1:20; 10%-й розчин ПЕГ.

Таблиця 1
Визначення в’язкості розчинів пероксидази хрону

Зразки
                             В’язкість

Відносна Питома Приведена, Кінематична,
мкмоль м2/с

ПВК 1,45 0,45 0,34 1,27
ПОХ+ПВК 1,34 0,34 0,25 1,18
ПОХ+ПВК+Фенол 1,23 0,23 0,17 1,08
ПОХ+ПВК+ 1,4 0,40 0,30 1,23
+Фенол+ПЕГ

Таблиця 2
Залежність активності пероксидази від масового співвідношення

фермент:ПВК*

 Вагове спів-               Активність ПОХ

  відношення Без додавання ПЕГ                З додаванням ПЕГ
  ПОХ:ПВК M±m, ОД/мг % від вих. M±m, ОД/мг % від вих.

1:10 138,9±4,2 38,6 260,2±9,3 72,3
1:20 162,3±5,8 45,1 274,6±8,2 76,3
1:40 124,2±3,5 34,5 254,8±10,1 70,8
1:60 60,1±6,2 16,7 187,2±8,7 52,0
Примітка. * — вагове співвідношення фенол:ПВК 1:3,5; при n = 6 Р<0,001.
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Встановлено, що ступінь
включення фенолів (фенол,
гідрохінон, резорцин, пірока-
техін) у ПВК залежить від ма-
сового співвідношення фе-
нольна сполука:носій, досяга-
ючи максимуму в інтервалі
1:(3,0–4,5) (табл. 3).
Високий рівень включення

досліджуваних фенолів (83,5–
100 %) спостерігається при їх
концентраціях 50–150 ммоль/
дм3, за 20 хв при рН=6,0–7,0 і
температурі 40–42 °С; при
цьому були одержані препара-
ти у вигляді оформлених, стій-
ких гранул сферичної форми.
Процес включення фенолів

у ПВК має складний характер:
разом із утворенням воднево-
го зв’язку між карбонільною
групою капролактамних ла-
нок і гідроксильною групою
фенолу (підтверджено метода-
ми ЯМР 13С і ІЧ-спектроско-
пії) не можна заперечувати і
роль дисперсійних взаємодій і

подальше механічне захоплен-
ня фенольної сполуки [4].
При визначенні залежності

пероксидазної активності одер-
жаного препарату від рН і
температури інкубаційного
середовища слід зазначити
розширення рН- і термоопти-
муму активності іммобілізо-
ваного ферменту в область
кислих і лужних значень (4,0–
9,0) і високих температур (20–
70 °С) порівняно з нативним
(рН=4,0; 6,0–7,0; температура
20–40 °С), що свідчить про
стабілізацію іммобілізованої
ПОХ (рис. 1). При дослідженні
термостабільності було визна-
чено, що інкубація протягом
3 год при 50 °С на 6–8 % зни-
жувала активність іммобілізо-
ваного ферменту, а нативного
— на 33–35 %. Порівняння кон-
стант термоінактивації, розра-
хованих з кінетичних кривих
термоінактивації (рис. 2) на-
тивної та іммобілізованої
ПОХ, показало, що іммобілі-
зована ПОХ більш стабільна,
ніж нативна форма ферменту
(2,7·10-5 і 1,43·10-4 с-5 відповід-
но).
При додаванні пероксиду

водню в інкубаційну суміш,
що містить гранули з іммобі-
лізованою пероксидазою, ста-
білізованою фенольними спо-
луками, відзначили утворення
високомолекулярних продук-
тів окиснення фенолів, що на-
копичувались у гранулах [13].
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Рис. 1. Залежність активності (А) нативної та іммобілізованої пероксидази від рН (а) і температу-
ри (б) інкубаційного середовища: ([фенол]=100 ммоль/дм3; [Н2О2]=100 ммоль/дм3; АПОХ18 ОД/мг)
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Рис. 2. Термоінактивація натив-
ної та іммобілізованої ПОХ

Нами визначено оптимальні
умови проведення кількісної
конверсії фенолів, включених
у ПВК: концентрація феноль-
них сполук 25–75 ммоль/
дм3, пероксиду водню — 50–
100 ммоль/дм3, активність пе-
роксидази 18,0–25,2 ОД/мг.
Збільшення концентрацій фе-
нолів до 100 ммоль/дм3 і біль-
ше спричинює зменшення сту-
пеня їхньої конверсії внаслідок
впливу надлишку феноксиль-
них радикалів, які інгібують
активний центр ПОХ [14]. Слід
зазначити, що ступінь конверсії
досліджуваних фенолів натив-
ною ПОХ в 1,5–2 рази менше,
ніж іммобілізованою.
Вивчення зберігання іммо-

білізованої в ПВК пероксида-
зи (3–5 °С) довело кількісне
збереження ферментативної
активності впродовж 4 міс,
тоді як нативний фермент у
буферному розчині (рН 7,0)
через 2 тиж втрачав до 50 %
початкової активності.
Таким чином, розроблено

метод іммобілізації пероксида-
зи в полі-N-вінілкапролактам
із стабілізацією ферменту, що
дозволяє ефективно викорис-
товувати його для видалення
і трансформації фенольних
сполук із розчинів.
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Анафілактоїдні реакції (ур-
тикарний висип, ангіоневро-
тичний набряк, бронхоспазм),
спричинені гіперчутливістю до
аспірину, уражують 0,3 % здо-
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DEVELOPMENT OF A PEROXIDASE IMMOBILIZA-

TION METHOD IN POLY-N-VINYLCAPROLACTAM
By the peroxidase inclusion in poly-N-vinylcaprolactam

(PVC) the immobilized preparation with а high activity was
obtained, which allows to use this biocatalyst for the phe-
nol, hydroquinone, resorcinole, pyrocatechol oxidation in
concentrations range 25–75 mmol/dm3 in the presence of hy-
drogen peroxide. The conditions of peroxidase oxidation,
bringing to maximal transformation of phenol, were deter-
mined: temperature 20–60°C, pH 4.0–9.0, enzyme activity18.0–
25.2 U/mg, molar ratio phenol : hydrogen peroxide 1:1(2),
time of incubation 0.5–1 h. Investigation of immobilized per-
oxidase properties: pH-, thermodependence, thermostabili-
ty, kinematic viscosity, storage, suggests about the modified,
stable form of enzyme formation.

Key words: immobilization, peroxidase, poly-N-vinylc-
aprolactam, phenols, oxidation.
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РОЗРОБКА МЕТОДУ ІММОБІЛІЗАЦІЇ ПЕРОКСИ-

ДАЗИ В ПОЛІ-N-ВІНІЛКАПРОЛАКТАМ
Включенням пероксидази в полі-N-вінілкапролактам

(ПВК) отримано іммобілізований препарат із високою ак-
тивністю, що дає можливість використовувати даний
біокаталізатор для окиснення фенолу, гідрохінону, резор-
цину і пірокатехіну в концентраціях 25–75 ммоль/дм3 у
присутності пероксиду водню. Визначено умови перок-
сидазного окиснення, що приводять до максимального
ступеня трансформації фенолів: температура — 20–60 °С;
рН=4,0–9,0; активність ферменту — 18,0–25,2 ОД/мг; моль-
не співвідношення фенольна сполука : пероксид водню —
1:1(2); час інкубації — 0,5–1 год. Вивчення властивостей
іммобілізованої пероксидази: рН-, термозалежності, тер-
мостабільності, кінематичної в’язкості, збереження —
свідчить про утворення модифікованої, стабільної фор-
ми ферменту.

Ключові слова: іммобілізація, пероксидаза, полі-N-
вінілкапролактам, фенольні сполуки, окиснення.
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рових осіб, 1,4 % хворих з
алергічним ринітом, 8–20 %
хворих із бронхіальною аст-
мою, 14–23 % хворих із назаль-
ним поліпозом, 23–28 % хво-

рих із хронічною кропив’ян-
кою; поєднання непереноси-
мості ацетилсаліцилової кис-
лоти, поліпозного синуситу і
бронхіальної астми дістало в




