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Таблиця 3
Показник двопроменезаломлення кристалічної речовини нирок

за умов розвитку тубуло-інтерстиційного синдрому
на 30-ту добу сулемової нефропатії

за даними кореляційно-оптичного дослідження, x±Sx, n=12

Показники, ум. од. Контроль Тубуло-інтерстиційний Рсиндром

Кіркова речовина
М 0,060±0,004 0,120±0,004 <0,001
D 0,090±0,004 0,120±0,004 <0,001
А 2,820±0,065 4,360±0,078 <0,001
Е 18,310±0,267 33,670±0,492 <0,001
Мозкова речовина
М 0,050±0,004 0,140±0,005 <0,001
D 0,090±0,005 0,110±0,005 <0,02
А 4,010±0,092 5,650±0,145 <0,001
Е 19,560±0,444 40,350±0,516 <0,001
Сосочок
М 0,070±0,004 0,150±0,004 <0,001
D 0,120±0,004 0,160±0,004 <0,001
А 4,370±0,133 8,590±0,197 <0,001
Е 21,50±0,28 52,340±0,764 <0,001

Становлять інтерес подаль-
ші наукові дослідження щодо
використання кореляційно-оп-
тичної діагностики для оцінки
ефективності корекції патоло-
гічних змін нирок за умов роз-
витку тубуло-інтерстиційного
синдрому шляхом застосуван-
ня препаратів з антинефро-
склеротичним механізмом дії
типу GA-40.
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Вступ
Розробка нових офталь-

мопрепаратів для адекватної
терапії запальних реакцій пе-
реднього відділу ока є акту-
альним завданням фармако-

логії. Особливої уваги заслуго-
вують тканинні препарати за
В. П. Філатовим, які мають
широкий спектр біологічної дії.

У лабораторії фармакології
і тканинної терапії інституту

ім. В. П. Філатова отримана
високоактивна субстанція з
торфу — гумат натрію (гумі-
нат) — стандартний порошок і
розчин натрієвої солі гуміно-
вих кислот. Субстанція має
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широкий спектр фармакологіч-
ної дії — підвищує неспецифіч-
ну резистентність організму,
надає біорегулювальний
вплив на метаболічні та реге-
нераторні процеси, стимулює
імунобіологічну реактивність
[5]. На її основі розроблені очні
краплі 20 % сульфацил-гумі-
нату — комплексне сполучен-
ня сульфацилу натрію з гумі-
натом. Препарат містить n-па-
раамінобензол-сульфацет-
амід натрію і натрієві солі гумі-
нових кислот торфу, амінокис-
лоти, мікроелементи [11–13].

До складу гумінових речо-
вин входять гумінові, гемато-
меланові та фульвокислоти.
Гумінові кислоти — це конден-
сація поліфенолів, амінокис-
лот, вуглеводів, ферментів та
інших метаболітів. Саме хі-
мічний склад цих речовин ви-
значає їх високу фармакобіо-
логічну активність. У лужному
середовищі вони легко пере-
ходять у розчинний стан. Пре-
парати гумату натрію (таблет-
ки, розчини для ентерального
та парентерального введення)
проявляють виразні антиток-
сичні, антигіпоксичні й антиок-
сидантні властивості [3; 5; 9; 13].

Відомо, що гумінові речови-
ни підвищують проникність
біомембран. Вперше цю гіпо-
тезу висловив Ліске [15]. А. Г.
Баталкін із співавт. [1; 2], до-
сліджуючи вплив гумінових ре-
човин на проникність штучних
гептанових мембран (адекват-
на модель плазматичних мем-
бран), встановили, що гуміно-
вий екстракт підвищує про-
відність мембран і надає їм
селективної проникності до
катіонів (К+ > Na+ > > H+). От-
римані результати свідчать
про «іонофорні» властивості
гумінових речовин і здатність
проникати крізь гідрофобну
зону біологічних мембран. Ці
дані підтвердили досліди на
живих організмах (клітинах ха-
рової водорості) [14]. А. І. Го-
рова (1995) припускає два
можливих механізми дії гуміно-
вих речовин: 1) надходження
їх в клітину і включення в ме-

таболізм; 2) вплив на мембра-
ни і змінення їх провідності та
проникності. На її думку, обид-
ва ці механізми можуть функ-
ціонувати паралельно, зумов-
люючи відповідні реакції клі-
тин на ці речовини у нормаль-
них і екстремальних умовах
[3].

Лізосоми, як відомо, є внут-
рішньоклітинними органелами
з одношаровою мембраною, в
яких знаходиться понад 60
гідролітичних ферментів (нук-
леаз, протеїназ, глікозидаз,
ліпаз та ін.). Ці ферменти при
порушенні цілісності лізосо-
мальної мембрани здатні за
допомогою гідролізу розщеплю-
вати будь-які клітинні струк-
тури [7; 8]. У нормі лізосоми за
допомогою власних фермен-
тів знешкоджують залишки
«віджилих» ультраструктур,
чужорідні агенти, які надхо-
дять у клітину, і беруть участь
у внутрішньоклітинній регене-
рації органел [10].

Виконуючи складні й різно-
манітні функції, лізосоми по-
сідають важливе місце у ме-
ханізмі розвитку багатьох па-
тологічних процесів. Це пов’я-
зано, перш за все, з тим, що
порушення структури лізосом
спричиняє часткові або повні
зміни їх функцій — припинен-
ня чи ослаблення активності
лізосомальних ферментних
систем або їх патологічну ак-
тивацію, що при ушкодженні
структурної цілісності цих
органел призводить до втрати
захисних механізмів і розвит-
ку патологічних процесів [7; 8].
Підвищений вихід лізосомаль-
них ферментів у цитозоль клі-
тини може зумовлюватися не
тільки механічним розривом
мембрани, але й значним під-
вищенням проникності (лабілі-
зацією) останньої. Лабілізація
мембран лізосом може вини-
кати внаслідок внутрішньо-
клітинного ацидозу, дії про-
дуктів перекисного окиснюван-
ня ліпідів, токсинів та інших
агентів [8; 10].

Тому, враховуючи мембра-
нотропні властивості гумінових

кислот [14], мета нашого до-
слідження полягала у вивченні
специфічної фармакологічної
дії очних крапель 20 % суль-
фацил-гумінату на стан лізо-
сомальних мембран рогівки
кроликів на фоні бактеріаль-
ного кератиту.

Матеріали та методи
дослідження

Об’єктом дослідження були
плазма крові та диски рогівки
очей 28 кроликів: 21 із моде-
льованим бактеріальнім кера-
титом [12] і 7 інтактних тварин
(контроль без патології). Кро-
лики з модельованим керати-
том були розподілені на три
групи по 7 тварин у кожній:
перша — інстиляції фізіологіч-
ного розчину (контрольна пато-
логія); друга — 20 % сульфа-
цил натрію (СН); третя — 20 %
сульфацил-гумінату (С-Г). Ін-
стиляції проводили тричі на
день протягом 2 тиж.

Враховуючи, що вихід лізо-
сомальних ферментів у кров
відбувається не тільки при
деструкції клітин, але й при
підвищенні проникності клітин-
них мембран, ми визначали
активність кислої фосфатази
та катепсину Е в плазмі крові
до моделювання бактеріаль-
ного кератиту та на 3, 7, 14-й
день експерименту.

На 15-й день тварин виво-
дили з експерименту методом
кисневої емболії у стані тіопен-
талового наркозу. Очі енукле-
ювали, рогівку гомогенізували в
0,9%-му розчині хлориду нат-
рію у співвідношенні 1 : 19
(маса : об’єм).

Неседиментуючу активність
лізосомальних ферментів ро-
гівки визначали у надосадовій
рідині після центрифугування
гомогенату тканини при 16 300 g
протягом 20 хв. Седиментую-
чу (зв’язану) активність дослі-
джуваних ферментів визнача-
ли у фракції лізосом, осадже-
них після промивання і ресус-
пендування отриманого осаду.

Стан мембран лізосом оці-
нювали, використовуючи ви-
значення активності неседи-
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ментуючої та зв’язаної актив-
ності ферментів, а також вра-
ховуючи загальноприйняте
положення, що зміна співвід-
ношення вільної та зв’язаної
активності лізосомальних фер-
ментів є об’єктивним критерієм
змінення стабільності мембран
цих внутрішньоклітинних орга-
нел [8].

Активність лізосомальних
ферментів визначали з вико-
ристанням відповідних спект-
рофотометричних методів:
для кислої фосфатази (КФ
3.13.2) — субстрат п-нітрофе-
нілфосфат [4], а для катепси-
ну Е (КФ 3.4.23) — альбумін
сироватки людини [6].

Статистична обробка ре-
зультатів проведена з викори-
станням t-критерію для залеж-
них (при порівнянні даних ак-
тивності ферментів у плазмі
крові по відношенню до вихід-
ного рівня) і незалежних вибі-
рок за комп’ютерною програ-
мою “Statistica 5.5”.

Результати дослідження
та їх обговорення

Лізосоми є органелами, що
присутні в усіх клітинах ссав-
ців, у латентному стані вони
містять значну кількість фер-
ментів, які регулюють різні
сторони обміну речовин. До-
сліджувана кисла фосфатаза
бере участь в обміні фосфо-
ру і вважається типовим мар-
керним ферментом лізосом,
який знаходиться як в їх мем-
бранах, так і в матриксі. Суб-
стратом для її дії є фосфорні
ефіри [8].

Проведені дослідження по-
казали, що активність кислої
фосфатази у плазмі крові
кролів із бактеріальним кера-
титом суттєво змінюється за-
лежно від терміну спостере-
ження (табл. 1).

У плазмі крові тварин усіх
груп відмічено вірогідне підви-
щення активності кислої фос-
фатази на 3-тю добу порівня-
но з вихідним рівнем. Слід за-
значити, що в групі з лікуван-
ням С-Г цей показник був най-
нижчим — (6,6±0,5) мккат/л.

На 7-му добу спостерігали
вірогідне зниження цього по-
казника в усіх групах. На 14-ту
добу в контрольній групі та
групі з лікуванням СН спосте-
рігалося зменшення активності
кислої фосфатази, але воно
залишалося вірогідно високим
порівняно з вихідним рівнем.
При цьому інстиляції С-Г спри-
чинили більш значне змен-
шення активності кислої фос-
фатази, ніж у групі контрольної
патології.

Таким чином, у групі з інсти-
ляцією С-Г, на відміну від групи
з СН, активність кислої фосфа-
тази знизилася практично до
вихідного рівня (норми).

Другий фермент, визначе-
ний нами (катепсин Е), нале-
жить до групи ферментів-пеп-
тидогідролаз, що розщеплю-
ють пептидні зв’язки, і діє ана-
логічно пепсину. Дані актив-
ності катепсину Е у плазмі
крові кроликів подаються в
табл. 2.

Активність катепсину Е в
плазмі крові була суттєво підви-
щена на 3-тю і 7-му добу як у
групі з контрольною патоло-
гією (147 і 135 % відповідно),
так і в групі при інстиляціях
СН (132 і 117 % відповідно)
щодо вихідного рівня. При за-
стосуванні С-Г активність за-
значеного ферменту на 3-тю

Таблиця 1
Активність кислої фосфатази в плазмі крові кроликів
при моделюванні бактеріального кератиту, мккат/л

          Група Стат.         Плазма, мккат/л

    дослідження показ-          Термін, доба

0 3 7 14

Контроль М±m 5,2±0,4 5,4±0,4 5,0±0,3 5,3±0,4
(без патології) % 100 103,8 96,0 101,9
Контрольна М±m 4,9±0,3 7,8±0,5* 7,3±0,4* 6,20±0,12*
патологія (фіз. р-н) % 100 159,2 149,0 126,5

% 1 100 100 100 100
20 % СН М±m 5,0±0,3 7,5±0,6* 6,4±0,5* 5,7±0,3*

% 100 150,0 128,0 114,0
% 1 102,0 96,2 87,7 91,9

20 % С-Г М±m 5,1±0,4 6,6±0,5* 6,1±0,3** 5,3±0,4
% 100 129,4 119,6 103,9

% 1 104,1 84,6 83,6 85,5

Примітка. У табл. 1–3: *Р < 0,05 — вірогідність щодо вихідного рівня;
**Р1 < 0,05 — вірогідність щодо контрольної патології.

Таблиця 2
Активність катепсину Е в плазмі крові кроликів

при моделюванні бактеріального кератиту, мккат/л

    
 Група Стат.

                Плазма, мккат/ л

дослідження показники
                  Термін, доба

0 3 7 14

Контроль М±m 1,38±0,10 1,36±0,11 1,35±0,12 1,40±0,11
(без патології) % 100 98,6 97,8 101,4
Контрольна М±m 1,42±0,12 2,09±0,15* 1,92±0,13* 1,73±0,12*
патологія % 100 147,2 135,2 121,8
(фіз. р-н)   % 1 100 100 100 100
20 % СН М±m 1,46±0,12 1,92±0,15* 1,71±0,14* 1,52±0,13

% 100 131,5 117,1 104,1
  % 1 102,8 91,9 89,1 87,9

20 % С-Г М±m 1,39±0,09 1,82±0,11* 1,56±0,10** 1,45±0,12
% 100 130,9 112,2 104,3

  % 1 97,9 87,1 81,3 83,8

ники



ÎÄÅÑÜÊÈÉ ÌÅÄÈ×ÍÈÉ ÆÓÐÍÀË18

добу експерименту була віро-
гідно підвищена (сягала 131 %),
але вже на 7-му добу знизила-
ся до 112 % (Р<0,05) порівня-
но з вихідними даними і до
81 % (Р<0,05) відносно конт-
ролю з патологією. На 14-ту
добу спостереження актив-
ність катепсину Е вірогідно
була підвищена тільки в кон-
трольній групі з патологією
(122 %) порівняно з вихідним
рівнем, а в групах із С-Н і С-Г
показник суттєво не відрізняв-
ся від норми.

Застосування С-Н і, особли-
во, С-Г сприяло зниженню ак-
тивності катепсину Е в плазмі
крові при всіх термінах спосте-
реження як відносно вихідних
даних, так і до групи контролю
з патологією.

Результати активності лізосо-
мальних ферментів (кисла фос-
фатаза і катепсин Е) в рогівці
очей кроликів через 2 тиж після
відтворення бактеріального ке-
ратиту наведені в табл. 3.

Проведені дослідження по-
казали, що неседиментуюча
активність кислої фосфатази
і катепсину Е в рогівці кролів
при запаленні зростає на 46,4
і 67,2 %, а зв’язана — змен-
шується до 52,3 і 68,9 % від-
повідно порівняно з інтактни-
ми тваринами (Р<0,05).

При інстиляціях СН неседи-
ментуюча активність кислої фос-
фатази і катепсину Е в рогівці

становила 125,6 і 131,4 %, а
зв’язана — 68,6 і 80,3 %, від-
повідно порівняно з контроль-
ною групою  без  патології
(Р<0,05). При порівнянні даних
з групою, що отримувала тіль-
ки фізіологічний розчин, від-
значалося вірогідне підвищен-
ня тільки зв’язаної активності
кислої фосфатази до 131,2 %.

При застосуванні С-Г несе-
диментуюча і зв’язана актив-
ність досліджуваних фермен-
тів у рогівці вірогідно не від-
різнялася від норми (контроль
без патології), а при порівнянні
з групою тварин, що отримува-
ла тільки фізіологічний роз-
чин, вірогідно змінювалась і
становила у разі неседименту-
ючої активності кислої фос-
фатази і катепсину Е 79,3 і
71,0 %, а зв’язаної активності
— 153,2 і 128,2 % відповідно.

Аналіз співвідношення не-
седиментуючої активності кис-
лої фосфатази і катепсину Е в
рогівці кролів із бактеріальним
кератитом до зв’язаної актив-
ності цих ферментів свідчить,
що при порівнянні з нормою
цей показник у разі кислої фос-
фатази збільшився у 2,8 разу
(4,08 при нормі 1,45), а катеп-
сину Е — у 2,4 разу (1,32 при
нормі 0,543).

Таким чином, при бактеріаль-
ному кератиті спостерігається
значна дестабілізація мемб-
ран лізосом рогівки, про що

свідчать високі показники до-
сліджуваних ферментів у ци-
топлазматичній фракції на
фоні зниження їх активності в
лізосомальній фракції.

При застосуванні СН спів-
відношення неседиментуючої
активності кислої фосфатази
і катепсину Е в рогівці кроликів
із бактеріальним кератитом до
зв’язаної активності цих фер-
ментів зменшилося до 2,74 і
0,887 відповідно.

Інстиляції С-Г сприяли ще
більшому зниженню цього по-
казника — до 2,08 у разі кис-
лої фосфатази і до 0,729 у разі
катепсину Е.

Таким чином, застосування
С-Г виявляє кращу, при по-
рівнянні з СН, мембранотроп-
ну дію на лізосоми рогівки при
бактеріальному кератиті, під
час якого, як зазначено вище,
спостерігали суттєву лабіліза-
цію лізосомальних мембран у
рогівці, зумовлену запаленням.

Висновки

1. Відмічено підвищення ак-
тивності лізосомальних фер-
ментів (кисла фосфатаза, ка-
тепсин Е) у плазмі крові при
моделюванні бактеріального
кератиту у кроликів.

2. Встановлено вірогідне
підвищення неседиментуючої
активності кислої фосфатази
і катепсину Е на фоні знижен-
ня зв’язаної активності цих

Таблиця 3
Активність кислої фосфатази і катепсину Е в рогівці кроликів
при моделюванні бактеріального кератиту, нкат/г тканини

Стат.
      Кисла фосфатаза Катепсин Е

 Група дослідження  показник Неседиментуюча Зв’язана Неседиментуюча Зв’язана
 активність  активність  активність  активність

Контроль (без патології) М±m 82,3±5,4 56,4±3,4 20,4±1,2 37,6±1,4
% 100 100 100 100

Контрольна патологія (фіз. р-н) М±m 120,5±2,6* 29,5±2,1* 34,1±2,6* 25,9±2,1*
% 146,4 52,3 167,2 68,9

% 1 100 100 100 100
20 % СН М±m 105,4±7,2* 38,4±2,4*,** 26,8±2,3* 30,2±2,4*

% 125,6 68,6 131,4 80,3
% 1 87,5 131,2 78,6 116,3

20 % С-Г М±m 95,6±6,3** 45,9±4,2** 24,2±1,9** 33,2±1,8**
% 116,2 80,1 118,6 88,3

% 1 79,3 153,2 71,0 128,2
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ферментів, що свідчить про
зниження стабільності мем-
бран лізосом при бактеріаль-
ному кератиті в рогівці.

3. Встановлено значне збіль-
шення співвідношення неседи-
ментуючої активності кислої
фосфатази і катепсину Е в
рогівці кроликів із бактеріаль-
ним кератитом до зв’язаної ак-
тивності цих ферментів, що
свідчить про дестабілізацію
лізосомальних мембран, зу-
мовлену запаленням.

4. Лікувальне застосування
20 % сульфацил-гумінату при
бактеріальному кератиті у кро-
ликів сприяло нормалізації біо-
хімічних показників у плазмі
крові та стабілізації лізосо-
мальних мембран рогівки по-
рівняно з 20 % сульфацилом
натрію.
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Вступ
Повноцінне всмоктування в

тонкій кишці екстрактів рос-
лин, що містять жири та жиро-
розчинні компоненти, суттєво
залежить від емульгуючого
впливу жовчі. Як поверхнево-
активні речовини у тонкій киш-

ці використовуються солі жовч-
них кислот і продукти неповно-
го гідролізу триацилгліцеролів
та фосфоліпідів, але головна
роль у цьому процесі нале-
жить жовчним кислотам. Вони
надходять до тонкої кишки у
вигляді кон’югатів із гліцином

або таурином [1]. Жовч вико-
нує багато функцій в організмі:
емульгує жири їжі, що перево-
дить їх у водорозчинну фор-
му, активує ліпазу, яка пере-
травлює ліпіди, полегшує тран-
спорт ліпідів через стінку тон-
кої кишки в кров та ін.
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