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PATHOPHYSIOLOGICAL ANALYSIS OF THE INFLU-

ENCE OF THE GA-40 AGENT ON THE INTENSITY, EL-
LIPTICITY, AND BIREFRINGENCE INDEX OF A CRYS-
TALLINE SUBSTANCE IN CASE OF A CORRELATING-
OPTICAL STUDY OF THE KIDNEYS UNDER CONDI-
TIONS OF THE DEVELOPMENT OF TUBULO-INTERSTI-
TIAL SYNDROME

In experiments on 36 albino nonlinear male rats, weigh-
ing 0.16–0.18 kg it has been established that the use of the
GA-40 medication results in a normalization of the charac-
teristics of intensity, ellipticity, the birefringence index of a
crystalline substance: median value, dispersion, asymmetry,
excess in the cortical, medullary substance and renal papil-
la, preventing the development of tubulo-interstitial syn-
drome on the 30th day of sublimate nephropathy. More sen-
sitive criteria for an evaluation of the antinephrosclerotic
effect of the GA-40 medication in case of tubulo-interstitial
syndrome based on the degree of an influence on the con-
tent of a crystalline substance as a marker of collagen, are
asymmetry and excess than median value and dispersion.

Key words: kidneys, tubulo-interstitial syndrome, GA-40
medication, correlating-optical investigation.
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ПАТОФІЗІОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ ВПЛИВУ ПРЕПАРАТУ
GA-40 НА ІНТЕНСИВНІСТЬ, ЕЛІПТИЧНІСТЬ І ПОКАЗ-
НИК ДВОПРОМЕНЕЗАЛОМЛЕННЯ КРИСТАЛІЧНОЇ
РЕЧОВИНИ ПРИ КОРЕЛЯЦІЙНО-ОПТИЧНОМУ ДО-
СЛІДЖЕННІ НИРОК ЗА УМОВ РОЗВИТКУ ТУБУЛО-
ІНТЕРСТИЦІЙНОГО СИНДРОМУ

У дослідах на 36 білих нелінійних щурах-самцях ма-
сою 0,16–0,18 кг встановлено, що застосування препарату
GA-40 приводить до нормалізації характеристик інтен-
сивності, еліптичності, показника двопроменезаломлення
кристалічної речовини: середньої, дисперсії, асиметрії, екс-
цесу — в кірковій, мозковій речовинах і сосочку нирок,
що запобігає розвитку тубуло-інтерстиційного синдро-
му на 30-ту добу сулемової нефропатії. Більш чутливи-
ми критеріями для оцінки антинефросклеротичного впли-
ву препарату GA-40 при тубуло-інтерстиційному синд-
ромі за ступенем впливу на вміст кристалічної речовини
як маркера колагену є асиметрія і ексцес, ніж середня і дис-
персія.

Ключові слова: нирки, тубуло-інтерстиційний синд-
ром, препарат GA-40, кореляційно-оптичне дослідження.

Фосфоліпаза А2 (КФ 3.1.1.4)
гідролізує складноефірний зв’я-
зок у положенні С2 фосфоглі-
церидів з утворенням двох біо-
логічно активних продуктів —
арахідонової кислоти й лізо-
фосфоліпідів [1–3]. Арахідоно-
ва кислота під впливом цик-
лооксигеназ і ліпоксигеназ пе-
ретворюється в надзвичайно
фізіологічно активні ейкоза-
ноїди (простагландини, лей-
котрієни й ін.), а лізофосфолі-
піди впливають на судини,
кардіоміоцити, нейтрофіли,
злоякісні пухлини [4–6].
Аналіз численних даних

літератури свідчить про те,
що фосфоліпаза А2 (ФЛА2)
відіграє центральну роль у
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каскаді біохімічних реакцій,
які розвиваються при виник-
ненні патологічних станів у
організмі [7; 8].
З позицій патогенетичної

терапії, інгібування ФЛА2 мо-
же бути вирішальним момен-
том у лікуванні й профілак-
тиці багатьох захворювань [2].
У тих випадках, коли запален-
ня розглядається як небажана
відповідна реакція організму
(при гіперреактивності) при-
гнічення запального процесу є
бажаною акцією, яку можна
розглядати як своєрідну адап-
тацію до дії патогенів.
Відомо, що найбільш уні-

версальними адаптогенами
багатопланової дії є біофлава-

ноїди (БФ) [9]. Одним із ме-
ханізмів їхньої дії є інгібуван-
ня ФЛА2 [10].
Можливо, саме ця реакція

біофлаваноїдів визначає, го-
ловним чином, їх протизапаль-
ну, ангіопротекторну й проти-
ракову дію.
Враховуючи, що клас біо-

флаваноїдів нараховує більше
5 тис. сполук, які розрізняють-
ся за своєю будовою й фізико-
хімічними властивостями [11],
значний інтерес становить ви-
вчення впливу на ФЛА2 біо-
флаваноїдів різного походжен-
ня й будови.
Метою цього дослідження

стало вивчення впливу на ак-
тивність ФЛА2 з підшлункової
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залози й бджолиної отрути
біофлаваноїдів кверцетину, ге-
ністеїну, геністеїн-софорикози-
ду, біофлаваноїдів розторопші.

Матеріали та методи
дослідження

У роботі використали ФЛА2 з
підшлункової залози свині (“Flu-
ka”, активність 500 од /мг) і
ФЛА2 із бджолиної отрути (пре-
парат ліофільно висушеної бджо-
линої отрути, що містить 98 %
білка (активність 151,3 од/мг),
кверцетин (чда, «Макрохім»), ге-
ністеїн (“Sіgma”, Німеччина).
Препарати геністеїну софорико-
зиду та біофлаваноїдів розто-
ропші були люб’язно надані
проф. В. І. Литвиненком (Харків,
ДНЦЛЗ).
Активність ФЛА2 визначали

шляхом вимірювання зони про-
світлення лецитин-агарозного
гелю на чашках Петрі за ме-
тодом E. Habermann, K. L.
Hardt, (1972) [12] у модифікації
Н. М. Литвинко, М. А. Кисель
(1991) [2]. Панкреатичну ФЛА2
застосували в концентрації
0,45 мг/мл, ФЛА2 бджолиної
отрути в концентрації 1 мг/мл.
Розчини біофлаваноїдів готу-

вали на дистильованій воді, пре-
парати із софори й розторопші
— на 10%-му диметилсульф-
оксиді з розрахунку 1 мг/мл.
Інгібування визначали шля-

хом внесення в лунку суміші
25 мкл розчину ФЛА2 й 10 мкл
розчину біофлаваноїду. Об-
числення результатів прово-
дили через 20 год інкубації
при +50 °С шляхом вимірю-
вання площі просвітлення.
Активність ФЛА2 визначали

таким способом. Спочатку ви-
мірювали радіус зони просвіт-
ління й радіус лунки. Потім за
формулою S = p · R2 розрахо-
вували площу просвітління
(Sп):

2 2
n 1 2S = π R - π R ,

де R1 — радіус зони просвіт-
лення; R2 — радіус лунки (у на-
ших дослідах дорівнює 2 мм).
Активність ФЛА2 розрахо-

вували за формулою

= = ,
· · ,

n nS S
A

20 60 0 025 30

де А — активність, мм2/(хв·мл)
(од/мл); Sn — зона просвітлен-
ня, мм2; 20 — час інкубації,
год; 60 — перерахування на
хвилини; 0,025 — об’єм фер-
ментного розчину, мл; 20 —
час інкубації, год.
Інгібуючу активність (ІА)

розраховували (∆ од/мг інгібі-
тора) за формулою:

k o(A - A ) · 0,025
IA ,

0,01 · C
=

де Аk — активність ФЛА2 у
контролі (без інгібітора); Ао —
активність ФЛА2 у досліді (з
інгібітором); 0,025 — об’єм роз-
чину ФЛА2, мл; 0,01 — об’єм
розчину інгібітора, мл; С —
концентрація інгібітора, мг/мл.
Другий варіант розрахунку

ІА(мг ФЛА2/мг інгібітора)
здійснювали за формулою:

k o(A A ) · 0, 025IA ,
0, 01 · C · ПА
−

=

де ПА — питома активність ви-
користаного препарату ФЛА2,
од/мг білка.

Результати дослідження
та їх обговорення

На рис. 1 показана фото-
графія однієї з чашок Петрі з
результатами визначення ак-
тивності ФЛА2.
У табл. 1 наведені результа-

ти визначення активності ФЛА2
з підшлункової залози й бджо-
линої отрути. Питома актив-
ність препарату ФЛА2 з під-
шлункової залози свині майже
в 3 рази вища, ніж відповідний

показник для ФЛА2 із бджоли-
ної отрути.
На рис. 2 показана залежність

активності ФЛА2 від концент-
рації ферменту. Видно, що в ме-
жах обраних концентрацій збе-
рігається практично лінійний ха-
рактер залежності активності
від концентрації ферменту.
У табл. 2 наведені результа-

ти визначення інгібуючої дії
деяких біофлаваноїдів на ак-
тивність ФЛА2 з підшлункової
залози свині. Як видно з цих
даних, усі досліджені БФ здат-
ні гальмувати активність фер-
менту, причому найбільшою
мірою — БФ розторопші. Прий-
маючи молекулярну масу ФЛА2
за 14 тис. Да, а молекулярну
масу БФ — за 380, було зроб-
лено розрахунок молярного
співвідношення. Видно, що для
повного пригнічення актив-
ності ФЛА2 необхідно 10 моле-
кул геністеїну або кверцетину
й 5–6 молекул БФ із софори.

Рис. 1. Визначення активності
ФЛА2: 1 — ФЛА2 із підшлункової
залози; 2 — ФЛА2 + геністеїн; 3 —
ФЛА2 + кверцетин; 4 — ФЛА2 + со-
форикозид; 5 — ФЛА2 із бджолиної
отрути

Таблиця 1
Активність ФЛА2 підшлункової залози й бджолиної отрути

(1 од = ∆∆∆∆∆ мм2/хв)

ФЛА2
Конц., Активність

Питома

мг/мл
активність

од/мл од/мг од/мг білка

Підшлункова залоза 0,45 4,48±0,27 9,95±0,61 11,06

Підшлункова залоза 0,226 2,28±0,15 10,13±0,08 11,26

Бджолина отрута 1,5 5,42 3,61 4,01
Бджолина отрута 1,0 3,20 3,20 3,55

Бджолина отрута 0,5 1,70 3,40 3,78
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У табл. 3 наведені аналогічні
дані інгібування ФЛА2 із бджо-
линої отрути. У цьому випадку
всі досліджувані препарати БФ
спричинили інгібуючу дію на
фермент, причому, як й у ви-
падку із ФЛА2 з підшлункової
залози, більшою мірою інгібу-
вали активність БФ із софори
та розторопші. Молярне спів-
відношення, з огляду на недо-
статній ступінь очищення пре-
парату ФЛА2 із бджолиної от-
рути, становило 1:4 для геністеї-
ну й кверцетину і 1:2 для БФ
софори та розторопші.

Таким чином, отримані на-
ми дані свідчать про те, що
здатність інгібувати ФЛА2 є,
очевидно, універсальною здат-
ністю всіх БФ. Саме ця влас-
тивість визначає, як видно,
основний механізм їхньої ліку-
вально-профілактичної дії при
багатьох захворюваннях, у па-
тогенезі яких істотне місце по-
сідає ФЛА2.

Висновки

1. Встановлено оптимальні
параметри методики визначен-

ня інгібуючої дії біофлава-
ноїдів на ФЛА2.

2. Визначено, що всі дослі-
джувані препарати БФ (гені-
стеїн, кверцетин, софорозид
геністеїну та біофлаваноїди
розторопші) інгібують актив-
ність ФЛА2 з підшлункової за-
лози й бджолиної отрути.

3. Найбільшою мірою інгі-
буюча ФЛА2 активність вла-
стива БФ із софори й розто-
ропші.
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Таблиця 3
Вплив біофлаваноїдів на активність ФЛА2 з бджолиної отрути

Біофлаваноїди Активність
Інгібуюча активність Молярне

ФЛА2, од/мл
співвідно-

од/мг БФ мг ФЛА2/мг БФ
шення

ФЛА2/БФ

Відсутні 5,42 0 0 —
Геністеїн 4,00 3,55 0,93 1:4
Кверцетин 4,00 3,55 0,93 1:4
Софорикозид 3,35 5,1 1,34 1:2
геністеїну
Біофлаваноїди 3,35 5,1 1,34 1:2
розторопші

Таблиця 2
Вплив біофлаваноїдів на активність ФЛА2

з підшлункової залози свині

Біофлаваноїди Активність Молярне

ФЛА2, од/мл
   Інгібуюча активність

співвідно-
од/мг БФ мг ФЛА2/мг БФ шення

Відсутні 4,48±0,27 0 0 —
Геністеїн 2,96±0,44 3,80 0,35 1:10

Р<0,05

Кверцетин 2,82±0,68 4,15 0,38 1:10
Р<0,05

Софорикозид 2,07±0,47 6,03 0,55 1:6
геністеїну Р<0,001

Біофлаваноїди 1,78±0,55 6,75 0,61 1:5
розторопші Р<0,001
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Рис. 2. Залежність активності ФЛА2 від концентрації ферменту: 1 —
ФЛА2 із подшлункової залози; 2 — ФЛА2 із бджолиної отрути
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Вступ

Питання клініки, діагности-
ки і лікування гіперпластич-
них процесів ендометрія (ГПЕ)
сьогодні у центрі уваги не
тільки акушерів-гінекологів і
клінічних патологів, але й он-
когінекологів усього світу. Це
пов’язано зі значним поширен-
ням даної патології у жінок різ-
них вікових груп і високою
частотою рецидивів, а також
імовірністю розвитку онколо-
гічних захворювань на фоні
даної патології [1–4; 6; 7; 9].
Клінічні прояви захворю-

вання у жінок характеризу-
ються виникненням рецидив-
них маткових кровотеч, що
призводять до тимчасової втра-
ти працездатності в найбільш
активний період життя. Ано-
мальні маткові кровотечі на
фоні ГПЕ нерідко супроводжу-
ються виникненням вторинних
постгеморагічних анемій, в
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окремих випадках із розвит-
ком геморагічного шоку. Ре-
цидивні кровотечі порушують
психоемоційний стан хворих,
взагалі погіршуючи якість жит-
тя пацієнток. Нерідко ГПЕ є
причиною безплідності жінок.
Питання про частоту малігні-
зації ГПЕ залишається диску-
табельним, але концепція про
можливості пухлинної транс-
формації атипової гіперплазії
ендометрія визнана безпереч-
ною більшістю вітчизняних і
закордонних учених. У зв’язку
з цим пацієнткам репродук-
тивного віку нерідко викону-
ють радикальне оперативне
лікування з приводу атипової
гіперплазії ендометрія. Сьо-
годні, незважаючи на той факт,
що впровадження ендоскопіч-
них технологій у процес хірур-
гічного лікування ГПЕ дозво-
лило поліпшити показники
ефективності втручання, про-
блема виникнення у хворих ре-

цидивів захворювання після
лікувального впливу на ендо-
метрій залишається досить
серйозною та актуальною [2;
3; 5; 8].
Нині існують різні підходи

до лікування хворих на ГПЕ з
урахуванням віку, супровід-
ної соматичної та гінекологіч-
ної патології, морфологічної
структури гіперплазії. Проте
не вирішені питання тактики
введення хворих залежно від
клініко-патогенетичного варі-
анта ГПЕ. Відповідно до су-
часних поглядів, найбільш
об’єктивною ознакою гормо-
нальної чутливості тканини є
наявність стероїдних рецеп-
торів гормонів. Але дотепер
залишається не вивченим взає-
мозв’язок між рівнем експресії
рецепторів стероїдних гор-
монів і морфологічною струк-
турою ГПЕ, відсутні публі-
кації стосовно оцінки ефек-
тивності лікування хворих на
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The optimal parameters of the bioflavanoids inhibitor
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ФОЛІПАЗ А2 З ПІДШЛУНКОВОЇ ЗАЛОЗИ Й БДЖОЛИ-
НОЇ ОТРУТИ

Встановлено оптимальні параметри методики визна-
чення інгібуючої дії біофлаваноїдів на фосфоліпазу
(ФЛА2) з підшлункової залози і бджолиної отрути. Ви-
вчено вплив на активність ФЛА2 біофлаваноїдів кверце-
тину, геністеїну, геністеїн-софорикозиду, біофлаваноїдів
розторопші. Встановлено, що найбільшою мірою інгібу-
юча активність властива біофлаваноїдам із софори та роз-
торопші.
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