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Теорія та експеримент

Цукровий діабет (ЦД) є од-
ним із найрозповсюдженіших
захворювань людини і характе-
ризується зростанням захворю-
ваності в усьому світі. За дани-
ми ВООЗ, нині нараховується
130 млн хворих на ЦД, а за роз-
рахунками експертів ВООЗ, їх
кількість у 2025 р. становитиме
300 млн осіб [8; 9; 17]. Слід вра-
ховувати, що ЦД супрово-
джується не лише мікро- та мак-
роангіопатіями, але й нерідко
трапляється його поєднання з
ураженням інших органів і сис-
тем [6]. Проте в літературі від-
сутня вичерпна інформація, яка
стосується даної проблеми, зо-
крема недостатньо вивчені па-
тогенетичні зміни з боку шлун-
ка та дванадцятипалої кишки
при ЦД. Незважаючи на понад
65-річний досвід вивчення по-
єднаного перебігу ЦД і пептич-
ної виразки (ПВ), відсутні чіткі
уявлення щодо причинно-на-
слідкових взаємозв’язків, особ-
ливостей патогенезу та перебігу
поєднаних захворювань, що не-
обхідно враховувати з метою об-
грунтування нових шляхів роз-
в’язання проблеми ефективного
лікування та профілактики.

Метою даного дослідження
є вивчення патогенетичних ме-
ханізмів розвитку ерозивно-ви-

разкових уражень слизової обо-
лонки шлунка та дванадцяти-
палої кишки у щурів за моде-
лювання експериментальної
виразки в поєднанні з ЦД.

Матеріали та методи
дослідження

Дослідження виконані на
статевозрілих щурах-самцях
лінії Wistar (41 особина) масою
180–220 г. Проведений кількіс-
ний розподіл експерименталь-
них тварин за групами: I група
(n = 8) — інтактні тварини (кон-
троль), II група (n = 12) — екс-
периментальна виразка шлун-
ка, III група (n = 10) — ЦД,
IV група (n = 11) — експеримен-
тальна виразка шлунка + ЦД.

При виконанні експеримен-
тального фрагмента роботи до-
тримувалися рекомендацій що-
до проведення медико-біоло-
гічних досліджень з викорис-
танням тварин згідно з Євро-
пейською конвенцією [11]. Тва-
рин утримували на звичайному
раціоні в стандартних умовах
віварію.

В експерименті на щурах ПВ
у поєднанні з ЦД відтворюва-
ли за власними розробленими
способами моделювання [12]
таким чином. Перед початком
відтворення експерименталь-

ної виразки всі тварини голоду-
вали протягом 24 год без об-
меження пиття. Тваринам що-
дня протягом 12 діб перораль-
но через зонд уводили 10%-й
розчин консервованої бичачої
жовчі (1 мл/100 г маси тіла) на
фоні дозованого голодування
(зменшення стандартного ра-
ціону на третину). Через 1 год
після перорального введення
розчину жовчі, що відтворює
цитотоксичну та детергентну
дію на слизову оболонку шлун-
ка (СОШ), тварин піддавали
впливу хронічного іммобілізацій-
ного стресу за К. Kurijama et al.
(1984) зі зростаючою експози-
цією: 1-й день — 15 хв, 2-й день
— 30 хв, 3-й день — 45 хв, з
4-го по 12-й дні — 60 хв, іммо-
білізуючи щурів у спеціальних
посудинах із зануренням їх у
воду при температурі +22 °С.
Після закінчення дії стресорних
подразників тварин поміщали
на 2 год у звичайні клітки.

На шостий день з метою від-
творення ЦД щурам одноразо-
во внутрішньочеревно вводили
алоксан дозою 100 мг/кг.

Розроблена експеримен-
тальна модель ПВ у поєднанні
з ЦД створювалася з метою
максимального наближення її
за провідними патогенетични-
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ми механізмами до розвитку за-
хворювання у людини.

Евтаназію тварин проводили
під гексеналовим наркозом (50
мг/кг маси тіла внутрішньочере-
винно) шляхом кровопускання.
Після евтаназії шлунок розтина-
ли за великою кривизною та
промивали ізотонічним розчи-
ном натрію хлориду (t = 37 °C).
За допомогою лупи проводили
макроскопічну оцінку препарату
шлунка, враховуючи частоту,
множинність і тяжкість виразок.

Тяжкість виразкових уражень
шлунка оцінювали у балах за
кількістю виразок: 1–5 виразок
— 1–5 балів, 6–10 — 6 балів,
10–15 — 7 балів, 16–20 —
8 балів, 21–30 — 9 балів. Мно-
жинність виразкових уражень
шлунка розраховували за від-
ношенням кількості виразок у
всіх щурів до кількості тварин у
групі [5]. Планіметричним мето-
дом розраховували також площу
виразкових уражень СОШ [13].

Стан сполучнотканинних
структур у щурів у експерименті
оцінювали на підставі визначен-
ня вмісту N-ацетилнейрамінової
кислоти (NANA) за методом Гес-
са [7] і гексуронових кислот (глю-
куронової та ідуронової) карба-
золовим методом [2] у сироватці
крові та гомогенаті СОШ. Шлун-
ковий слиз для біохімічного дос-
лідження відокремлювали шля-
хом зішкрібання.

У сироватці крові та гомоге-
наті тканин щурів визначали
загальну протеолітичну актив-
ність за методом Мура і Стей-
на [16] і активність α1-протеї-
назного інгібітора (α1-ПІ) мето-
дом К. Н. Веремєєнка [4]. Про-
водили визначення концентра-
ції глюкози в крові [7].

Отримані результати клініко-
експериментальних досліджень
проаналізовані з використан-
ням методів варіаційної стати-
стики. Вірогідність різниці при
порівнянні середньоарифме-
тичних величин визначали за
допомогою t-критерію Стью-
дента. Всі обчислення виконані
за допомогою статистичного па-
кета прикладних програм
“Statistica 5.3” (версія 3.6) на

персональному комп’ютері IBM
PC/AT.

Результати дослідження
та їх обговорення

За експериментальної ПВ і
за умов моделювання ПВ у по-
єднанні з ЦД у 100 % щурів ІІ і
IV груп встановлено наявність
ульцерацій СОШ. Так, у тварин
IV групи з поєднанням ПВ із ЦД
множинність виразок (кількість
виразок на 1 щура) становить
13,13±2,76, а тяжкість — (6,80±
±0,75) бала (табл. 1), що відпо-
відно в 3,7 і 2,7 разу вище за-
значених показників ІІ групи, яка
зазнала моделювання ПВ. При
цьому у тварин IV групи загаль-
на площа виразок шлунка була
вищою в 4,6 разу порівняно з
ІІ групою (див. табл. 1).

Слід зазначити, що на 6-й
день після введення алоксану

з метою моделювання ЦД рі-
вень глікемії становив (11,04±
±0,57) ммоль/л у щурів IV гру-
пи, (10,50±0,44) ммоль/л у щу-
рів ІІІ групи порівняно з (6,00±
±0,91) ммоль/л у щурів ІІ групи
(Р<0,05).

Біополімери шлункового сли-
зу, утворюючи водонерозчин-
ний гель, забезпечують ціліс-
ність і резистентність слизово-
го бар’єра, здатного затримува-
ти високомолекулярні речови-
ни, зокрема пепсин [3].

За ПВ і ПВ у поєднанні з ЦД
відбувається зростання вмісту
NANA в гомогенаті СОШ в 1,7 і
2,1 разу відповідно порівняно з
інтактними тваринами (табл. 2),
що свідчить про підсилення де-
полімеризації сіалопротеїнів,
яке призводить до зниження ре-
зистентності слизового бар’єра
шлунка до протеолітичних фер-

Примітка. * — вірогідні відмінності (P<0,05).

Таблиця 1
Показники виразкоутворення у щурів

за умов експериментальної виразки шлунка
у поєднанні з цукровим діабетом, М±m

Експериментальна
Експериментальна

           
Показники виразка шлунка,

виразка шлунка +

n = 12
цукровий діабет,

n = 11

Частота виразок, % 100 100
Множинність виразок, 3,51±1,24 13,13±2,76*
кількість на 1 щура
Тяжкість виразкового 2,50±0,45 6,80±0,75*
процесу, бали
Загальна площа виразок, 4,45±1,56 20,56±4,46*
мм2 на 1 тварину

Примітка. У табл. 2 і 3: * — вірогідні відмінності показників між групою
інтактних щурів і дослідними групами; ** — між показниками ІІ та IV груп.

Таблиця 2
Біохімічні показники шлункового слизу та сироватки крові

щурів за умов експериментальної виразки
з супровідним цукровим діабетом, M±m

Показники
Інтактні
щури,
n = 8

Експери-
ментальна
виразка,

n = 12

Цукровий
діабет,
n = 10

Експеримен-
тальна ви-
разка + цук-
ровий діабет,

n = 11
N-ацетилнейрамінова кислота

Кров, ммоль/л 1,94±0,18 2,34±0,14* 2,18±0,10 3,17±0,22*, **
слиз, мкмоль/г 3,55±0,36 5,94±0,27* 4,08±0,20 7,36±0,21*, **

Гексуронові кислоти
Кров, ммоль/л 0,74±0,10 0,41±0,11* 0,69±0,15 0,38±0,12*, **
Шлунок, мкмоль/г 6,98±0,77 5,24±1,14 5,68±1,01 4,18±0,94*
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ментів і зменшення його захис-
них властивостей [10; 15].

Водночас у щурів ІІ і IV груп
збільшується вміст NANA в 1,2
і 1,6 разу в сироватці крові (див.
табл. 2), що відображає систем-
ний характер реакцій сполуч-
нотканинних структур і сприяє
підвищеному надходженню олі-
гополімеризованих сіалових кис-
лот у сироватку крові.

Конформаційні зміни струк-
тури глікопротеїнів і підвищен-
ня у складі шлункового слизу
питомої ваги їх низькомолеку-
лярних фракцій призводить до
зниження в’язкості та гелеутво-
рення слизового бар’єра [3; 14].

У щурів за ПВ відсутні віро-
гідні зміни вмісту гексуронових
кислот, які є складовою части-
ною протеогліканів, у гомоге-
наті СОШ, а у щурів за ПВ у
поєднанні з ЦД спостерігаєть-
ся зниження їх вмісту в 1,7 разу
порівняно з інтактними (див.
табл. 2).

Зниження концентрації гек-
суронових кислот у сироватці
крові в 1,8 і 1,9 разу у щурів ІІ і
ІV груп (див. табл. 2), порівня-
но з інтактними, не узгоджуєть-
ся з характером змін NANA і
свідчить про пригнічення син-
тезу глікозаміногліканів, якщо
враховувати, що джерелом син-
тезу гексуронових кислот є глю-
коза і за ПВ активація симпати-
ко-адреналової системи сприяє
мобілізації та перерозподілу
енергетичних ресурсів у ткани-
нах [10]. Отже, зниження рівня
гексуронових кислот у сиро-
ватці крові за ПВ і ПВ у поєд-
нанні з ЦД може бути наслідком
інгібування біосинтезу глікоза-
міногліканів.

Надзвичайно важливе ви-
вчення стану протеїназно-інгі-
біторного балансу в тканинах
СОШ і крові з метою розкриття
провідних механізмів патогене-
зу ПВ у поєднанні з ЦД.

Встановлено зростання за-
гальної протеолітичної актив-
ності в гомогенаті СОШ у щурів
за ПВ і ПВ у поєднанні з ЦД в
1,4 і 1,8 разу на фоні одночас-
ної активації протеолітичної ак-
тивності сироватки крові, про що

свідчить підвищення активності
протеїназ у крові в 1,4 і 1,9 разу
порівняно з інтактними твари-
нами (табл. 3). Надмірна акти-
вація протеїназ є патогенетич-
ним фактором розвитку ПВ за
рахунок порушення резистент-
ності СОШ і слизової оболонки
дванадцятипалої кишки (СОДК)
[1].

За умов системної та місце-
вої активації протеолізу від-
бувається інгібування актив-
ності α1-протеїназного інгібіто-
ра в гомогенаті СОШ щурів ІІ і
ІV груп відповідно в 1,3 і 2,1 ра-
зу, порівняно з інтактними (див.
табл. 3), за рахунок його спожи-
вання для зв’язування з актив-
ними протеїназами. Однотипний
характер змін встановлений у
сироватці крові — зменшення
активності α1-протеїназного ін-
гібітора в 1,5 і 1,7 разу у щурів ІІ
і ІV груп порівняно з інтактними.

Таким чином, одним із про-
відних механізмів розвитку ПВ,
особливо ПВ у поєднанні з ЦД,
є активація протеолітичних про-
цесів у СОШ за одночасного
зниження активності α1-протеї-
назного інгібітора на фоні сис-
темної активації протеолізу.

Отже, провідні патогенетич-
ні механізми ушкодження сли-
зового бар’єра шлунка за ПВ у
поєднанні з ЦД — це підвищен-
ня катаболізму захисних білків
шлункового слизу за одночас-

ного протеїназно-інгібіторного
дисбалансу. Максимально ви-
ражений ступінь порушення ме-
таболічних процесів спостері-
гається за умов поєднання ПВ
і ЦД, порівняно з групою щурів
із модельованою ПВ, що необ-
хідно враховувати при виборі
методів лікування поєднаної
патології.
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Кров, 2,69±0,18 1,74±0,25 1,98±0,35 1,58±0,19*
мкмоль/(хв⋅мл)
Шлунок, 40,5±3,2 30,7±2,6* 36,9±2,9 19,6±2,0*, **
мкмоль/(хв⋅г)
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Дифеніл за хімічною будо-
вою є здвоєним фенольним ра-
дикалом, малорозчинним у воді.
Він належить до речовин, які
мають середню токсичність, і
розпадається біологічним шля-
хом до малотоксичних мета-
болітів.

Сполука набула широкого
розповсюдження у фармацев-
тичній хімії як синтон для син-
тезу таких лікарських засобів, як
лозартан, вальсартан (блокато-
ри рецепторів ангіотензину ІІ
НТ1-рецепторів) і флурбінофен
(нестероїдний протизапальний
препарат). Можна припустити,
що дифеніл як основоположний
фрагмент молекул зазначених
препаратів буде відігравати ви-

рішальну роль у виявленні їх
біофармацевтичних і фізико-
хімічних властивостей.

Мета даної роботи полягає
у зіставленні біофармацевтич-
них і фізико-хімічних парамет-
рів дифенілу з аналогічними
показниками молекул лозарта-
ну, вальсартану та флурбіно-
фену методами комп’ютерного
моделювання з подальшим ек-
спериментальним доведенням
зазначених закономірностей.

Матеріали та методи
дослідження

У роботі було використано
4-3Н-дифеніл з питомою радіо-
активністю 252,6 Кі/моль. До-
слідження були проведені на

нелінійних мишах-самцях ма-
сою 20–25 г, яких утримували
на повноцінній лабораторній
дієті при природному світлово-
му циклі. Для вивчення процесу
транзиту дифенілу вздовж шлун-
ково-кишкового тракту (ШКТ) тва-
ринам одноразово перорально
вводили 4-3Н-дифеніл дозою
100 мг/кг (0,65 мМоль/кг у тві-
новій емульсії).

Через 0,25; 0,5; 1; 2; 4; 6 та
8 год тварин піддавали хлоро-
формному наркозу, декапітува-
ли, відбирали відділи кишечни-
ку та плазму крові. Визначення
вмісту радіоактивного матеріа-
лу в плазмі крові (4 тис. об./хв,
15 хв) проводили, відбираючи
аліквоту (0,2 см3) плазми крові
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