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Вступ

Відомо, що практично кожне
відхилення у функціональному
стані огранізму спричиняє різ-
номанітні зміни в метаболізмі
білків. Порушення механізмів
біосинтезу білка та різних рівнів
регуляції активного метаболіз-
му може бути пусковим факто-
ром у генезі багатьох патологіч-
них процесів і захворювань, а
також супровідних симптомів і
синдромів [1; 2]. Тому пошук
нових фармакологічних засобів
для корекції білкових порушень
є актуальною проблемою сучас-
ної фармакології та медицини.

Однією з патологічних моде-
лей, що використовуються під
час доклінічних досліджень із
метою оцінки анаболічної ак-
тивності, є харчова депривація
[3]. При повному голодуванні у
щурів спостерігаються пору-
шення метаболічних процесів:
пригнічення анаболізму та гене-
ралізоване підвищення катабо-
лізму білків. Це клінічно прояв-
ляється симптоматичним комп-
лексом, який характеризується
різким схудненням, збуджен-
ням, а потім пригніченням, зни-
женням діурезу, негативним
азотистим балансом [1; 3].

На кафедрі фармакогнозії
НФаУ під керівництвом проф.
В. С. Кисличенко був отрима-
ний гідрофільний екстракт з
трави сої [4; 5], який умовно на-
звали ГЕТС. До його складу вхо-
дять поліфеноли (флавоноїди,
ізофлавоноїди), а також поліса-
хариди й амінокислоти. У попе-
редніх скринінгових досліджен-

нях ГЕТС проявив анаболічну
активність [6].

Метою наших досліджень
було вивчення впливу гідро-
фільного екстракту трави сої на
показники анаболічної дії в умо-
вах порушень білкового обміну
на моделі харчової депривації.
Для оцінки фармакологічної ак-
тивності гідрофільного екстрак-
ту сої на обраній моделі визна-
чали динаміку маси тіла, масу
та масовий коефіцієнт внутріш-
ніх органів експериментальних
тварин, вміст білка у тканинах,
добовий спонтанний діурез, а
також вміст сечовини у сечі та
крові дослідних тварин [7].

Матеріали та методи
дослідження

Дослідження проводили на
білих щурах масою 265–320 г.
Тварини протягом 5 діб знахо-
дилися в умовах абсолютного
харчового голодування при до-
статньому доступі води. Для
оцінки анаболічної дії ГЕТС екс-
периментальних тварин розпо-
ділили на 4 групи: перша —
інтактні тварини, друга — конт-
рольна — тварини в умовах пов-
ного голодування, третя — тва-
рини, що перорально отримува-
ли ГЕТС дозою 100 мг/кг, чет-
верта — тварини, яким перо-
рально вводили референс-пре-
парат — калію оротат (КО) до-
зою 100 мг/кг. У експеримен-
тальних тварин усіх груп у пер-
ший день дослідження визна-
чали такі показники: масу тіла,
добовий спонтанний діурез,
вміст сечовини у сироватці кро-
ві та сечі. Протягом 5 діб екс-

перименту оцінювали динаміку
маси тіла щурів. Евтаназію тва-
рин проводили на 5-ту добу.
Перед евтаназією знову визна-
чали діурез і концентрацію се-
човини у сечі. Тварин виводи-
ли з експерименту методом де-
капітації під ефірним наркозом,
після чого визначали масу внут-
рішніх органів (печінки, серця,
нирок, селезінки) та їх масовий
коефіцієнт. Потім вивчали біо-
хімічні показники: вміст загаль-
ного білка у м’язах і внутрішніх
органах (за методом Лоурі у мо-
дифікації Міллера) [8], а також
концентрацію сечовини у сиро-
ватці крові. Матеріали експери-
менту обробляли методом ва-
ріаційної статистики.

Результати дослідження
та їх обговорення

Результати впливу ГЕТС на
масу тіла та внутрішніх органів
щурів на фоні харчової депри-
вації наведено у табл. 1. Їх ана-
ліз свідчить про те, що дефіцит
маси тварин в умовах повного
голодування (контрольна гру-
па) становив (45,6±2,6) г, отже,
голодування призводить до ге-
нералізованого катаболізму. При
цьому зниження загальної маси
тіла здійснюється, в першу чер-
гу, за рахунок жирової тканини
та розпаду білків скелетної мус-
кулатури, що деякий час сприяє
збереженню маси життєвоваж-
ливих органів (серця, головно-
го мозку) [9; 10]. Однак на пізніх
етапах голодування можливе
зменшення маси тіла за раху-
нок маси внутрішніх органів,
про що свідчить зниження їх
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відносної маси. Експеримен-
тально встановлено, що в умо-
вах голоду в групах тварин, які
отримували ГЕТС і референс-
препарат — КО, відбувалося
вірогідне збільшення загальної
маси тіла по відношенню до
контрольної групи. При цьому у
тварин, які отримували ГЕТС
дозою 100 мг/кг на фоні повно-
го голодування, дефіцит маси
був у 1,6 разу нижчим, ніж у
щурів контрольної групи. По-
казники відносної маси внут-
рішніх органів у дослідній групі
на фоні використання ГЕТС
практично не відрізнялися від
аналогічних у інтактних тварин
і збільшувалися порівняно з
контрольними тваринами. От-
римані дані свідчать про протек-
торну дію ГЕТС дозою 100 мг/кг
відносно посилення розпаду
білків, спричиненого харчо-
вою депривацією. Збільшення
коефіцієнтів внутрішніх ор-
ганів на даній моделі також
доводить анаболічну актив-
ність ГЕТС.

Результати, одержані при
визначенні загального білка в

м’язах, серці, печінці (табл. 2),
також свідчать, що дослідний
екстракт стимулює анаболічні
процеси. Під впливом ГЕТС від-
мічається вірогідне збільшення
вмісту загального білка не
тільки порівняно з контроль-
ними, а також із інтактними тва-
ринами. Збільшення вмісту за-
гального білка у дослідній групі
(голод+ГЕТС) у тканині печінки
в середньому становить 42,0 %,
у серцевому м’язі — 10,5 %, у
скелетному м’язі — 43,7 %. У
цей час рівень загального білка
тканин внутрішніх органів щу-
рів, які отримували референс-
препарат, був значно нижчим
порівняно з показниками до-
слідної групи.

Наприкінці експерименту (5-та
доба) у тварин контрольної гру-
пи було зафіксовано вірогідне
збільшення рівня сечовини у
крові та сечі, що свідчить про
підвищення білкової дисимі-
ляції в період харчової депри-
вації. У щурів дослідної групи,
які отримували ГЕТС, рівень
сечовини крові вірогідно не від-
різнявся від вихідних даних і

аналогічних показників у ін-
тактних тварин. В умовах хар-
чової депривації ГЕТС сприяє
збереженню діуретичної функції
нирок на фізіологічному рівні.
Під впливом ГЕТС у сечі та крові
дослідних тварин спостерігаєть-
ся зниження рівня сечовини по-
рівняно з контролем (табл. 3).
Таким чином, ГЕТС на моделі
харчової депривації підвищує
анаболічні процеси та пригнічує
процеси катаболізму.

Висновки

1. Експериментально дове-
дено, що ГЕТС в умовах абсо-
лютного голодування щурів пе-
решкоджає розвитку органічних
порушень білкового обміну.

2. Використання ГЕТС запо-
бігає різкому зниженню маси
тіла на фоні харчової деприва-
ції та сповільнює генералізова-
ний катаболізм, спричинений
голодом у щурів.

3. Порівняно з контрольною
патологією, ГЕТС сприяє знач-
ному підвищенню рівня загаль-
ного білка у скелетних і серце-
вих м’язах і тканині печінки.

4. Під впливом ГЕТС на моде-
лі харчової депривації збері-
гається на фізіологічному рівні
діуретична функція нирок.

5. Отримані дані свідчать про
анаболічну активність ГЕТС, яка
за ступенем ефекту перевищує
референс-препарат — калію
оротат.
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биохимия: Учебное пособие для ву-

Таблиця 1
Вплив гідрофільного екстракту з трави сої на масу тіла і внутрішні органи щурів

в умовах харчової депривації, М±m, n=8

                                 Динаміка Відносна маса внутрішніх органів, г
Умови досліду         маси тіла             

Печінка               Серце             Нирка права           Селезінкатварин, г

Інтактні тварини +12,5±1,6 2,91±0,10 0,300±0,007 0,320±0,005 0,300±0,005
Контроль -45,6±2,6* 2,45±0,04* 0,280±0,007 0,320±0,008 0,27±0,01*
Голод+ГЕТС, -28,1±4,4*, ** 2,85±0,10** 0,310±0,005 0,310±0,009 0,320±0,009**
100 мг/кг
Голод+КО, -34,4±2,0*, ** 2,77±0,08** 0,30±0,01 0,330±0,009 0,310±0,008**
100 мг/кг

Примітка. У табл. 1–3: * — P≤0,05 вірогідно щодо інтактних тварин, ** — Р≤0,05 вірогідно щодо контролю.

Таблиця 2
Вплив гідрофільного екстракту з трави сої

на вміст загального білка у внутрішніх органах щурів
в умовах харчової депривації, М±m, n=8

      Умови досліду Вміст білка, мг / 100 мг тканини
Печінка Серце М’язи

Інтактні тварини 23,20±0,65 19,6±0,5 23,90±0,69
Контроль 20,7±0,6 19,1±0,5 18,43±0,86
Голод+ГЕТС, 100 мг/кг 28,7±0,7** 21,1±0,6** 24,7±0,8**
Голод+КО, 100 мг/кг 21,7±0,7 19,5±0,5 22,9±0,6
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Таблиця 3
Вплив гідрофільного екстракту з трави сої на діурез і вміст сечовини

у крові та сечі щурів в умовах харчової депривації, М±m, n=8

                              Добовий діурез,            Вміст сечовини у крові,           Вміст сечовини у сечі,
       Умови                             мл                                    ммоль/л                                 ммоль/л
      досліду Початок Через 5 днів Початок Через 5 днів Початок Через 5 днів

досліду досліду досліду
Інтактні тварини 4,00±0,21 3,90±0,23 6,3±0,4 5,96±0,42 358,4±14,5 350,0±12,6
Контроль 4,40±0,27 2,50±0,15* 6,10±0,47 17,39±0,54* 350,0±10,0 1200,0±89,0*
Голод+ГЕТС, 4,60±0,22 4,90±0,23*, ** 6,9±0,3 7,6±0,7** 378,0±18,5 794,0±27,9**
100 мг/кг
Голод+КО, 4,1±0,2 3,00±0,15* 6,60±0,41 12,20±0,92** 369,0±20,0 1136,0±94,6*
100 мг/кг




