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Вступ

Печінка є головним органом
метаболізму людського організ-
му з понад 70 функціями, які за-
безпечуються процесами, що
відбуваються у гепатоцитах. До
основних захворювань печінки
належать жирова інфільтрація
печінки, гострий гепатит, хроніч-
ний гепатит, цироз [1].

Проблема гепатитів є акту-
альною у сучасній гастроенте-
рології. Зростання захворюва-
ності серед населення та роз-
виток тяжких наслідків, зокре-
ма цирозу та гепатоцелюляр-
ної карциноми, зростає з кож-
ним роком. Так, за останні
5 років кількість випадків ге-
патитів в Україні зросла на
76,6 %, а розвиток цирозу пе-
чінки — на 75,6 % [2]. Причи-
ни розвитку гепатитів різно-
манітні: інфекція (віруси), зло-
вживання алкоголем, тривале
приймання лікарських засобів,
що мають гепатотоксичну дію
(протитуберкульозні, проти-
пухлинні та ін.), порушення
імунної системи, обміну речо-
вин, контакт із хімічними ток-
сикантами на виробництві та
в побуті тощо [3].
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Важливе місце в лікуванні
гепатитів посідають гепато-
протектори [4; 5]. Сьогодні у
нашій країні зареєстровано по-
над 80 різних препаратів, які
зараховано до групи гепато-
протекторів [6]. Традиційно до
них належать рослинні полі-
фенольні засоби (карсил, ле-
галон, левасил, лів-52, гепабе-
не, гепатофальк планта, кар-
сил, дарсил та ін.) та препара-
ти «есенціальних» фосфолі-
підів (ліолів, есенціале, ес-
сель, ліпін, ліолів, лецитин та
ін.). Оскільки при будь-якому
захворюванні печінки відміча-
ється ушкодження мембран
гепатоцитів, то очевидна до-
цільність призначення терапії,
яка покращує та відновлює
функції клітинних мембран і
забезпечує гальмування про-
цесу руйнування клітин [6].
Разом із тим, патогенетично
обгрунтованим є застосування
препаратів, що пригнічують ак-
тивність вільнорадикального
окиснення і сприяють поси-
ленню антиоксидантного захи-
сту організму [7–9]. Отже, мож-
на вважати доцільним прове-
дення поглибленого вивчення
фармакопрофілактичних і лі-

кувальних властивостей ліпо-
сомального кверцетину (ЛК) в
експерименті та клініці.

Метою нашого досліджен-
ня було вивчення ефектив-
ності ЛК при гострому гепатиті
(ГГ), спричиненому тетрахлор-
метаном (ТХМ), та його впли-
ву на активність процесів ПОЛ,
стан АОЗ і мікроструктуру пе-
чінки.

Матеріали та методи
дослідження

Досліди проведені на 50 до-
рослих білих щурах-самцях
лінії Вістар масою (250±15) г.
Усі тварини були поділені на
5 експериментальних груп: 1-ша
— інтактні тварини; 2-га — ГГ
(нелікований контроль); 3-тя
— тварини з ГГ, ліковані ЛК
дозою 2 мг на 1 кг маси тіла;
4-та — тварини з ГГ, ліковані
силібором всередину дозою
25 мг/кг; 5-та — тварини з ГГ,
ліковані 50%-м олійним розчи-
ном токоферолу ацетату під-
шкірно дозою 50 мг/кг. Тваринам
протягом 4 діб щодня вводили
підшкірно 50%-й олійний роз-
чин ТХМ із розрахунку 4 мл/кг
[10]. Антиоксидантну терапію
тривалістю 7 днів починали
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через добу після останнього
введення гепатотоксину. Евта-
назію тварин виконували на
7-й день лікування під ефірним
наркозом. Морфологічні та
гістохімічні дослідження про-
водили згідно з [11].

Визначали такі біохімічні
показники: вміст дієнових ко-
н’югатів (ДК) і ТБК-активних
продуктів (ТБК-АП) у гомоге-
наті печінки та сироватці кро-
ві, активність АлАТ, АсАТ,
лужної фосфатази, церуло-
плазміну (ЦП) та каталази [12].
Результати обробляли стати-
стично з використанням t-кри-
терію Стьюдента.

Результати дослідження
та їх обговорення

Введення ТХМ викликало у
щурів виражену інтоксикацію з
розвитком токсичного ГГ. При
цьому виживання тварин, ліко-
ваних ЛК, було таким, як і ін-
тактних щурів, лікованих силі-
бором, — 90 %, а летальність
нелікованих тварин і лікованих
токоферолом була високою
(рис. 1).

Наприкінці експерименту
було проведено вимірювання
маси тіла тварин. На 7-й день
від початку лікування відміче-
но і зміну маси тіла експери-
ментальних тварин. У інтакт-
них щурів спостерігали приріст
маси тіла у середньому на 3 %,
а у нелікованих — зменшення
на 7 %; у тварин, що отриму-
вали лікування ЛК, силібором
і токоферолу ацетатом, суттє-
вої втрати маси не спостеріга-

лось — її зміни були в межах
від 3 до 4,5 % порівняно з по-
чатковою (рис. 2).

Ушкоджуюча дія вільних
радикалів на ліпіди мембран
гепатоцитів є основною лан-
кою патогенезу гепатитів і ци-
розу [13; 14]. За результатами
дослідження біохімічних по-
казників й активності процесів
ПОЛ виявлено відповідні змі-
ни. Спостерігалося збільшення
вмісту інтермедіатів ліпопе-
роксидації в сироватці крові
нелікованих тварин: вміст ДК
збільшився на 69,4 % (Р<0,05),
а вміст кінцевого продукту ПОЛ
— ТБК-АП — підвищився на
27,7 % (Р<0,05). Активність
АлАТ зросла у 4 рази (Р<0,05)
порівняно з інтактними твари-
нами, а рівень АсАТ підвищив-
ся у 2,8 разу (Р<0,05). Пара-
лельно із активацією процесів
ПОЛ і цитолізу при ГГ спосте-
рігався дисбаланс ферментів
антиоксидантного захисту.

При застосуванні ЛК відзна-
чалося зменшення вмісту мар-
керів цитолізу у сироватці кро-
ві. Зокрема, рівень АлАТ зни-
зився на 60 % (Р<0,05) при
введенні ЛК дозою 2 мг/кг. Ак-
тивність АсАТ теж була мен-
шою, а саме на 38,8 % (Р<0,05).
Введення ЛК сприяло покра-
щанню стану системи АОЗ.
Зросла активність каталази
гомогенату печінки, яка була
різко знижена у нелікованих
тварин. При введенні ЛК до-
зою 2 мг/кг її збільшення ста-
новило 74,4 % (Р<0,05) і мало
відрізнялося від величин у

здорових тварин. Концентрація
ДК під впливом силібору по-
рівняно з нелікованими твари-
нами у сироватці крові змен-
шилася на 14 % (Р<0,05), а
вміст ТБК-АП — на 25 % (Р<0,05)
і не значно відрізнявся від по-
казників тварин, лікованих ЛК.
Силібор проявляв менш вира-
жений позитивний вплив на
активність ферментів АОЗ:
активність ЦП зменшилася на
9 % (Р<0,05), активність ката-
лази зросла 68 % (Р<0,05). Ці
дані вірогідно відрізнялися
(Р<0,05) від таких при вве-
денні ЛК.

Токоферол теж сприяв нор-
малізації показників ПОЛ. Так,
при введенні токоферолу ак-
тивність ЦП зменшувалась на
11,5 % (Р<0,05), активність ка-
талази зростала на 70 %
(Р<0,05) порівняно з контро-
лем.

Морфогістологічні дослі-
дження корелювали зі змінами
біохімічних показників. Так, у
мікропрепаратах печінки не-
лікованих тварин відмічали
дифузну зернисту, вакуольну
дистрофію гепатоцитів, чис-
ленні дрібні, місцями більш
поширені інфільтрати з ней-
трофілів, макрофагів, лімфо-
цитів (рис. 3). Спостерігалися
ділянки некрозу гепатоцитів із
руйнуванням ядер.

У деяких мікропрепаратах
цієї групи тварин поряд із не-
кротизованими гепатоцитами
трапляються гепатоцити зі
збільшеними гіперхромними
ядрами.
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Рис. 1. Вплив ЛК і препаратів порівняння на ви-
живання тварин із гострим тетрахлорметановим гепа-
титом: * — Р<0,05 відносно нелікованих і лікованих
токоферолом тварин; Інт — інтактні; ГГ + Сил — ліко-
вані силібором; ГГ + Ток — ліковані токоферолом

Інт ГГ ЛК Сил Ток

4
2
0

-2
-4
-6
-8

%

Рис. 2. Вплив ліпосомального кверцетину і пре-
паратів порівняння на масу тіла тварин із гострим
гепатитом: Інт — інтактні; ГГ — неліковані конт-
рольні; ЛК — ліковані ліпосомальним кверцетином;
Сил — ліковані силібором; Ток — ліковані токофе-
ролом
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При лікуванні тварин із ГГ
силібором, у більшості випад-
ків у препаратах печінки щурів
спостерігалася дифузна зер-
ниста дистрофія (рис. 4). У
перипортальній фіброзній тка-
нині відзначали помірну ін-
фільтрацію з нейтрофільних
лейкоцитів, макрофагів, лімфо-
цитів.

При застосуванні токоферо-
лу ацетату для лікування ГГ у
печінці щурів спостерігалася
переважно вакуольна дистро-
фія гепатоцитів (рис. 5).

В окремих гепатоцитах від-
мічено явища зернистої дис-
трофії.

У мікропрепаратах печінки
тварин з ТХМ гепатитом, ліко-
ваним ЛК, дистрофії гепато-
цитів, осередків некрозу не
спостерігали. У фіброзній тка-

нині портальних трактів знахо-
дили поодинокі інфільтрати з
лімфоцитів, макрофагів. Ядра
деяких гепатоцитів збільшені,
гіпертрофовані, що узгоджуєть-
ся із даними літератури [15].
Трапляються поодинокі дво-
ядерні клітини (рис. 6).

Висновки

1. Виявлено значний гепа-
топротекторний ефект ЛК в
експериментах на щурах, яким
моделювали гострий ТХМ ге-
патит.

2. Введення ЛК дозою 2 мг/кг
значно зменшувало леталь-
ність тварин, активність вільно-
радикального окиснення та
сприяло підвищенню АОЗ.

3. Гістоструктурні дослі-
дження підтвердили протек-
торну дію ЛК стосовно гепато-

цитів, що можна пояснити
мембраностабілізуючим впли-
вом ліпосом і вираженою анти-
оксидантною дією кверцетину.

4. Ефект ЛК прирівнюється
до дії еталонних гепатопро-
текторів, використаних як ре-
ференс-препарати, а за де-
якими показниками перевищує
їх вплив.

Перспективи подальших
досліджень

Планується розробити ре-
комендації для клінічного до-
слідження гепатопротекторних
властивостей вітчизняного
препарату ліпосомального
кверцетину, оскільки його
ефективність доведена в екс-
перименті, а частота розвитку
гепатитів і цирозу печінки є ви-
сокою.

Рис. 3. Печінка щура з гострим тетрахлорметано-
вим гепатитом. Забарвлення гематоксилін-еозином.
Зб.: 7х40

Рис. 4. Печінка щура з гострим тетрахлорметано-
вим гепатитом, лікованим силібором. Забарвлення ге-
матоксилін-еозином. Зб.: 7х40

Рис. 5. Печінка щура з тетрахлорметановим гепа-
титом, лікованим токоферолу ацетатом. Забарвлен-
ня пікрофуксином за Маллорі. Зб.: 10х20

Рис. 6. Печінка щура з гострим тетрахлорметано-
вим гепатитом, лікованим ліпосомальним кверцети-
ном. Забарвлення гематоксилін-еозином. Зб.: 7 х 40
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