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Відома здатність мурамілпеп-
тидів (мурамоїлпептидів) ак-
тивувати систему вродженого
імунітету за участі механізму
розпізнавання молекулярних об-
рисів патогена, що забезпечує
імуномодуляцію за наявності
відповідних рецепторів у імун-
них клітинах (моноцитах, мак-
рофагах, лімфоцитах та ін.).
Мурамілдипептид (MДП) і глю-
козамініл-мурамілдипептид
(ГМДП) є мінімальними актив-
ними фрагментами пептидо-
гліканів бактеріальної стінки й
агоністами рецепторів (NOD2,
NALPs), які проявляють сиг-
нальну дію у вигляді праймін-
гу та синергізму з іншими сти-
мулами й ад’ювантну дію при
стимуляції неспецифічної імуно-
резистентності. Посилення про-
дукції цитокінів й ефекторних
функцій клітин імунної системи
ініціює швидку генералізовану
реакцію організму на протидію
патогенному вторгненню або ін-
вазії пухлин [1].

Внаслідок значного поступу
в дослідженнях специфічної
активності синтетичні мураміл-
пептиди входять до складу су-
часних лікарських засобів, при-
значених для ад’ювантної іму-
нотерапії та профілактики роз-
повсюдження інфекційних й он-
кологічних захворювань [2]. Важ-
ливою передумовою для реа-
лізації фармакологічної дії му-
рамілпептидів вважають про-
лонгацію їх знаходження в цир-
куляції та підвищення біодо-
ступності на противагу швидкій
екскреції й інактивації. Ліпосо-
ми із природних фосфоліпідів
як транспортна форма для му-
рамілпептидів відповідають
цим умовам [3] і, насамперед,

забезпечують належний доступ
до фагоцитуючих клітин моно-
цитарно-макрофагальної сис-
теми. Як свідчать попередні до-
слідження, ГМДП у ліпосомаль-
ній формі, на противагу вільно-
му пептиду, викликає актива-
цію макрофагів і пригнічує ме-
тастазування експерименталь-
них пухлин у мишей [4; 5].

Метою цієї роботи було по-
рівняльне вивчення фармако-
кінетики ГМДП у вільному стані
і в складі фосфатидилхоліно-
вих ліпосом різного розміру при
внутрішньовенному введенні
здоровим мишам.

Матеріали та методи
дослідження

Дослідження проводили на
мишах-самцях масою 18–20 г
лінії С57BL/6. Тварин утриму-
вали у стандартних умовах. Ми-
шей поділили на три групи: пер-
шій групі одноразово вводили
в ретроорбітальний венозний
синус вільний ГМДП у фізіоло-
гічному розчині (0,9 % NaCl),
другій групі — пептид у ліпосо-
мах малого розміру (одноша-
рові ліпосоми до 100 нм); тре-
тій групі — пептид у ліпосомах
великого розміру (багатоша-
рові ліпосоми до 800 нм). Че-
рез 5 хв і 0,5; 1; 2; 3; 6 год після
введення тварин декапітували
під легким ефірним наркозом,
дотримуючись положень «Єв-
ропейської конвенції із захисту
хребетних тварин, яких вико-
ристовують у наукових цілях»
(Страсбург, 1986).

Приготування ліпосом із яєч-
ного фосфатидилхоліну (ЯФХ)
і завантаження їх пептидом (лі-
під / пептид, 100:1 за вагою)
проводили методом гідратації

та спонтанної везикуляції тон-
ких ліпідних плівок у фізіологі-
чному розчині. Ліпосоми малого
розміру отримували методом
обробки ультразвуком (5 хв, Fi-
sher М 300, США), а ліпосоми
великого розміру — методом
заморожування-розморожуван-
ня [6].

Для спостереження за фар-
макокінетикою у крові та розпо-
ділом в органах використо-
вували радіоактивну похідну
пептиду, синтезовану за мето-
дом [7]. ГМДП-125I додавали
до нерадіоактивного пептиду
для відтворення загальної дози
(50 мкг/кг, (5–10)⋅106 імп/(хв⋅кг)).
Радіоактивність зразків біоло-
гічних тканин вимірювали в
γ-лічильнику (Beckman, США).
Фармакокінетичні параметри
визначали в межах двочастин-
ної моделі та модельно-неза-
лежним методом за допомогою
комп’ютерної програми Farma-
Kin Pro (ЦНІТ Вінницького націо-
нального медичного університе-
ту ім. М. І. Пирогова, Вінниця).

У роботі використовували
ЯФХ (ЗАТ «Біолек», Харків),
синтетичний ГМДП і похідні для
виготовлення ГМДП-125I були
надані Т. М. Андроновою (Інс-
титут біоорганічної хімії ім. М. М.
Шемякіна і Ю. А. Овчиннікова
РАН, Москва).

Статистичну обробку отрима-
них результатів виконували за
допомогою комп’ютерної про-
грами Origin 6.1 і MS Excel.

Результати дослідження
та їх обговорення

Динаміку зміни концентра-
цій вільного та ліпосомально-
го ГМДП, що розраховані на ос-
нові визначеної дози (50 мкг/кг)
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і вмісту радіоактивної речови-
ни (ГМДП-125I), досліджували у
зразках крові 5–8 тварин на
кожному інтервалі часу. Значні
відмінності між концентрація-
ми вільного та ліпосомального
пептиду спостерігалися протя-
гом усього експерименту. Най-
більший вміст радіоактивної ре-
човини було зафіксовано в ін-
тервалі 60 хв після введення
ГМДП-125I в маленьких ліпосо-
мах порівняно з вільним пепти-
дом і у великих ліпосомах. На-
далі концентрації пептиду в лі-
посомах обох типів збігалися,
проте більше ніж у 10 разів пе-
реважали рівень вільного пеп-
тиду до кінця терміну спосте-
реження.

Фармакокінетичні парамет-
ри, розраховані за допомогою
програми FarmaKin Pro для усіх
форм пептиду, подано у табл. 1.
У вільному стані пептид швид-
ко виводився з організму, про
що свідчать короткі терміни на-
піврозподілу (t1/2α, 9,7 хв) і на-
піввиведення (t1/2β, 54,5 хв).
Об’єм розподілу в центральній
камері (Vc, 11 мл) і стаціонарний
об’єм розподілу (Vss, 21,4 мл)
суттєво перевищують об’єм кро-
ві миші та вказують на здатність
пептиду чи метаболітів вихо-
дити (у периферійну камеру)
та потрапляти в кров, можли-
во, внаслідок всмоктування
(зворотного захоплення) та ре-
абсорбції [8].

Включення в ліпосоми із ЯФХ
принципово змінювало фармако-
кінетику ГМДП-125I у крові. У
разі введення пептиду в ма-
леньких і великих ліпосомах
спостерігалося виразне зрос-
тання термінів напіврозподілу
(t1/2α, 27,5 і 36,2 хв) і напівви-
ведення (t1/2β, 520,7 та 420,0 хв)
та зниження констант швидкос-
ті переходу (мікроконстант, К12,
К21, Кel) двочастинної моделі.
Об’єм розподілу в центральній
камері (Vc, 5,4 та 7,5 мл) і ста-
ціонарний об’єм розподілу (Vss,
18,0 і 20,7 мл) пептиду в ліпо-
сомах перевищували об’єм кро-
ві миші, проте були меншими,
ніж для вільного пептиду. Важ-
ливою відзнакою фармакокіне-

тики пептиду у ліпосомальній
формі було зростання рівня
відносної біодоступності, що
підтверджено змінами немо-
дельних параметрів: зниження
загального кліренсу крові (CL);
збільшення у 10–15 разів площі
під фармакокінетичною кривою
(AUC); зростання середнього
часу утримання (MRT).

Результати дослідження роз-
поділу вільного пептиду по ор-
ганах мишей (процент від вве-
деної дози, розрахований на
масу органа) наведені у табл. 2.
Так, на 5-й хвилині після вве-
дення вміст ГМДП-125I у крові
був у 2,5 рази меншим ((12,6±
±2,4) % дози), ніж у нирках
((26,2±3,4) % дози) та кишечни-
ку ((6,2±0,7) % дози) разом. Че-
рез 60 хв вміст радіоактивної
речовини у крові знижувався в
10 разів — (0,9±0,6) % дози, про-
те досягав найбільшого рівня в
кишечнику — (11,8±0,5) % дози.
Кінетика розподілу радіоактив-
ної речовини у тканинах вказує
на можливість швидкого виве-
дення вільного пептиду через
нирки та печінку (жовч). Коротко-
часне знаходження вільного
пептиду в циркуляції не супро-
воджується нагромадженням
мітки в органах (печінка, селе-

зінка, легені та ін.), що є міше-
нями для дії імунотропного пре-
парату.

В експериментах, коли ми-
шам вводили ГМДП-125I в ма-
леньких і великих ліпосомах із
ЯФХ (табл. 3), вже на 5-й хви-
лині спостерігалася затримка
радіоактивної речовини у пе-
чінці — (61,1±4,4) і (43,0±4,1) %
дози, селезінці — (6,4±1,1) і
(9,2±0,2) % дози та легенях —
(4,8±0,1) і (14,3±1,7) % дози. Че-
рез 6 год вміст радіоактивної
речовини у крові знижувався в
10 разів (до 2 % дози), проте
залишкове нагромадження в
органах становило 10–20 %
введеної дози. Виявлено, що
печінка нагромаджувала радіо-
активну речовину в найбільшо-
му об’ємі незалежно від розмі-
ру ліпосом, хоча з виразною ви-
бірковістю щодо маленьких лі-
посом. Разом із тим, у селезінці
та легенях об’єм нагромаджен-
ня ГМДП-125I у великих ліпо-
сомах значно переважав такий
для маленьких ліпосом (відпо-
відно у 2,5 і 6,8 разу більше).
Помірні показники вмісту радіо-
активної речовини в кишечни-
ку зберігалися протягом усьо-
го терміну спостереження з мак-
симумом через 60–120 хв після
введення (до 4–7 % дози), тим-
часом як рівень присутності міт-
ки в нирках залишався сталим
і низьким (1,5–3 % дози).

З огляду на результати до-
слідження фармакокінетики у
крові та тканинного розподілу
ГМДП-125I можна стверджува-
ти, що елімінація ліпосомаль-
ного пептиду із крові мишей
відбувалася переважно внаслі-
док швидкого нагромадження в
органах й уповільненого виве-
дення через кишечник і нирки.
Тканинний кліренс та інтеграль-
ні показники затримки пептид-
ної мітки в органах (AUCорган)
безпосередньо залежали від
розміру ліпосом, що свідчить
про прискорене виведення ве-
ликих ліпосом із кровотоку й ор-
ганізму порівняно з маленьки-
ми ліпосомами.

Таким чином, відповідно до
фізіологічної моделі біорозпо-

Таблиця 1
Параметри фармакокінетики

ГМДП-125I вільного
і в ліпосомах із ЯФХ
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t1/2α, хв 9,7 27,5 36,2
t1/2β, хв 54,5 520,7 420,0
K1,2, хв-1 0,021 0,015 0,01
Kel, хв-1 0,041 0,005 0,006
K2,1, хв-1 0,022 0,006 0,005
Vc, мл 11,0 5,4 7,5
Vss, мл 21,4 18,0 20,7
CL, мл/хв 0,446 0,028 0,043
AUC, 2,2 35,1 23,0
мкг⋅хв/мл
MRT, хв 48,0 632,8 475,3
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ділу ліпосом як транспортної
форми лікарських засобів [9] і
зважаючи на певні застережен-
ня при інтерпретації результатів
дослідів із використанням ра-
діоактивних похідних, основни-
ми факторами, що визначають
ефект пролонгації знаходжен-
ня у кровотоці ліпосомального
ГМДП-125I порівняно з вільним
пептидом, є гальмування про-
цесу виведення з організму вна-
слідок затримки, нагромаджен-
ня та біотрансформації ліпосом
у крові й органах (печінці, се-
лезінці, легенях) дослідних тва-
рин. Залежність тканинного роз-
поділу пептиду від розміру ліпо-
сом узгоджується з раніше отри-
маними даними [10] і передба-

чає можливість вибору ліпосо-
мальної форми для досягнен-
ня ефективної концентрації пеп-
тиду в певному органі. Більше
того, принципові відмінності
фармакокінетичної поведінки
пептиду у вільному стані та лі-
посомальній формі дають під-
стави вважати, що саме затрим-
ка та поглинання клітинами мо-
ноцитарно-макрофагальної си-
стеми зумовлює наявний тера-
певтичний ефект ліпосомаль-
ного пептиду.

Висновки

1. ГМДП-125I у вільному стані
швидко розподіляється та елі-
мінується із крові й організму
тварин.

2. Включення в ліпосоми із
фосфатидилхоліну підвищує
рівень знаходження ГМДП-125I
в організмі переважно внаслі-
док збільшення терміну напів-
виведення t1/2β, площі під фар-
макокінетичною кривою AUC і
часу утримання MRT.

3. Включення в ліпосоми із
фосфатидилхоліну підвищує
тканинну доступність ГМДП-125I.
Розподіл ліпосом по органах
призводить до затримки і нагро-
мадження пептиду в печінці,
селезінці, легенях.
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Таблиця 2
Розподіл вільного ГМДП-125I по органах мишей,

% від введеної дози, M±m

  Час після Кров Печінка Селезінка Легені Нирки Тонкий Разом,
введення, хв кишечник % дози

5 12,6±2,4 6,70±0,19 0,10±0,01 1,2±0,1 26,2±3,4 6,2±0,7 53,4
30 2,80±0,40 1,4±0,3 0,05±0,01 0,30±0,04 4,60±0,04 6,3±0,5 15,5
60 0,90±0,60 0,8±0,1 0,020±0,002 0,10±0,01 2,50±0,03 11,8±0,5 16,3
120 0,50±0,04 1,0±0,2 0,020±0,002 0,08±0,01 1,30±0,03 8,7±0,8 11,6
180 0,30±0,05 0,30±0,03 0,010±0,001 0,07±0,01 1,60±0,03 2,5±0,5 4,8
360 0,10±0,02 0,2±0,1 0,010±0,002 0,06±0,01 0,20±0,01 0,3±0,1 1,0

Таблиця 3
Розподіл ГМДП-125I в ліпосомах

із яєчного фосфатидилхоліну по органах мишей,
% від введеної дози, M ± m
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ГМДП у ліпосомах малого розміру

5 21,7±1,0 61,1±4,4 6,4±1,1 4,8±0,1 1,5±0,3 2,1±0,3 98,5
30 12,4±1,3 23,5±1,7 2,1±0,4 1,3±0,3 1,4±0,1 3,6±0,3 44,8
60 8,8±1,4 17,3±2,5 2,5±0,5 1,3±0,4 1,3±0,1 2,4±0,1 33,9
120 4,6±0,7 20,5±4,6 2,9±0,8 1,5±0,2 1,5±0,3 4,4±0,4 35,6
180 2,6±0,2 20,2±1,7 2,2±0,3 1,0±0,1 1,5±0,1 3,9±0,5 31,7
360 1,9±0,2 7,8±1,8 0,6±0,1 0,30±0,04 0,50±0,03 1,8±0,2 12,9

ГМДП у ліпосомах великого розміру

5 16,5±0,7 43,0±4,1 9,2±0,2 14,3±1,7 3,9±0,6 3,4±0,5 91,5
30 9,6±0,8 30,6±4,3 5,7±0,7 10,2±1,2 2,0±0,2 6,6±0,8 65,7
60 4,3±0,5 18,2±2,4 6,0±0,5 8,4±0,9 3,2±0,4 7,7±0,6 48,9
120 3,4±0,5 20,4±1,6 6,9±0,5 7,0±1,0 2,5±0,1 6,9±0,6 48,4
180 2,7±0,4 20,0±2,2 4,7±0,6 6,9±1,0 1,0±0,1 6,4±0,7 43,1
360 1,9±0,5 13,6±1,5 3,5±0,1 4,8±0,3 0,70±0,04 2,7±0,3 27,5



# 6 (110) 2008 29

химический журнал. — 1989. — T. 61
(6). — C. 63-69.

6. Lasic D. D. Liposomes: from phy-
sics to applications / D. D. Lasic. —
Amsterdam : Elsevier Science Publishers
B. V., 1993. — P. 347-397.

7. Myramyl peptides bind specifically
to rat brain membranes / A. A. Kaydalov,
Yu. N. Utkin, T. M. Andronova [et al.]
// FEBS Let. — 1989. — Vol. 248 (1-2).
— P. 78-82.

8. Factors limiting the oral bioavalabi-
lity of N-acetylglucosaminyl-N-acetyl-
muramyl dipeptide (GMDP) and en-
hancement of absorption in rats by deli-
very in a water-in-oil microemulsion
/ K. C. Lyons, W. N. Charman, R. Mil-
ler, C. J. Porter // Int. J. Pharm. — 2000.
— Vol. 199 (1). — P. 17-28.

9. Comparative pharmacokinetics
of free muramyl tripeptide phosphati-

dyl ethanolamine (MTP-PE) and liposo-
mal MTP-PE / B. Gay, J.-M. Cardot,
C. Schnell [et al.] // J. Pharm. Sci. —
1993. — Vol. 82 (10). — P. 997-1001.

10. Enhancing effect of cholesterol
on the elimination of liposomes from
circulation is mediated by complement
activation / T. Ishida, K. Funato, S. Ko-
jima [et al]. // Int. J. Pharm. — 1997. —
Vol. 156. — P. 27-37.

Вступ

Однією з основних причин
перинатальної та дитячої смерт-
ності, різноманітних форм інва-
лідності є природжені вади [1;
2]. Частота їх в Україні стано-
вить 20,3 на 1000 новонаро-
джених [3; 4]. Завдяки своєчас-
ному виявленню аномальних
плодів за допомогою сучасних
методів пренатальної діагнос-
тики практично можливо втри-
чі знизити популяційну частоту
природжених вад та їх питому
вагу в структурі перинатальної
смертності, дитячої інваліднос-
ті, тяжких захворювань, що має
велике медико-біологічне та
соціально-економічне значен-
ня [5]. Ембріональний розвиток
включає прогресивний ряд пев-
них явищ. Знання попередніх
стадій і визначення напрямку
процесів органогенезу, при яких
наслідки однієї стадії перетво-
рюються в умови наступної, є бе-
зумовним фактором, що сприяє
глибокому їх розумінню [6].

Для визначення закономір-
ностей процесів органогенезу
підшлункової залози (ПЗ) слід
звернути увагу на особливості
морфометричних змін у періо-

ди її прискореного (5-й та 8–10-й
місяці) та сповільненого (6–7-й
місяці) розвитку [7; 8]. При цьо-
му потребує особливої уваги ви-
вчення початкових стадій пло-
дового періоду, що слугувати-
ме для подальшого аналізу на-
ступних етапів органогенезу.
Проте кореляційний та багато-
факторний регресійний аналіз
морфометричних параметрів
ПЗ 4-місячних плодів майже не
проводився.

Мета роботи — провести
аналіз кореляційних і багато-
факторних регресійних взаємо-
зв’язків морфометричних па-
раметрів анатомічних частин
ПЗ у 4-місячних плодів.

Матеріали та методи
дослідження

Дослідження проведено на
7 трупах 4-місячних плодів згід-
но з методичними рекоменда-
ціями «Дотримання етичних та
законодавчих норм і вимог при
виконанні наукових морфоло-
гічних досліджень» [9] метода-
ми макромікропрепарування,
виготовлення топографо-ана-
томічних зрізів у трьох взаємно
перпендикулярних площинах,
морфометрії. За допомогою

штангенциркуля вимірювали
7 можливих параметрів ПЗ: дов-
жину ПЗ (від голівки до хвос-
та), довжину і ширину її голів-
ки, тіла та хвоста (рис. 1). Ста-
тистичну обробку даних, вклю-
чаючи кореляційний та багато-
факторний регресійний ана-
лізи, проводили за допомогою
комп’ютерних програм “Stat-
grafics”, “Exсel 7.0” і “Statistica”.
Дослідження проведене у рам-
ках науково-дослідної роботи
Буковинського державного ме-
дичного університету «Статево-
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Рис. 1. Досліджувані парамет-
ри: довжина  підшлункової зало-
зи (1), голівки (2), тіла (3), хвос-
та (4), ширина голівки (5), тіла (6),
хвоста (7)




