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Вступ

З усіх гістогематичних бар’є-
рів організму гематоенцефаліч-
ний бар’єр (ГЕБ) є найважливі-
шим, оскільки його функціону-
вання забезпечує підтримку го-
меостазу центральної нервової
системи та її належну роботу.
Завдяки фізико-хімічним влас-
тивостям ГЕБ перетинають йо-
го здебільшого ліпофільні ре-
човини [1], тимчасом як для
транспорту низькомолекуляр-
них гідрофільних (або амфі-
фільних) сполук існують специ-
фічні транспортні системи (цук-
ри [2], амінокислоти [3] та ін.).

Певний інтерес викликає над-
ходження через ГЕБ коротко-
ланцюжкових жирних кислот,
зокрема масляної (бутанової)
кислоти, що зумовлено і мож-
ливістю участі у нормальних
фізіологічних реакціях (окис-
нення її до ацетату (шляхом
β-оксидації [4])), і навіть тера-
певтичним впливом на певні
патологічні процеси гематоло-
гічного (таласемії) [5] чи онко-
логічного [6] характеру.

Незважаючи на різні ефек-
ти та важливу роль бутирату у
фізіологічних процесах, до те-
перішнього часу існує мало пуб-
лікацій, присвячених біокіне-

тиці бутанової кислоти в орга-
нізмі (і спрямованих, насампе-
ред, на вивчення її біохімічної
ролі).

Метою роботи було вивчен-
ня процесів надходження 114С-
масляної кислоти до головно-
го мозку білих мишей за умов її
внутрішньовенного й інтрагаст-
рального введення.

Матеріали та методи
дослідження

114С-Масляну кислоту от-
римували окисненням 114С-бу-
танолу (20 см3, 16,196 г,
0,21 моль) розчином KMnO4
(45,9 г, 0,294 моль) у лужному
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середовищі (Na2CO3, 12,6 г,
H2O 800 см3) протягом 24 год.
Розчин відфільтровували від
осаду оксиду марганцю (який
промивали 2–3 рази порціями
гарячої води), фільтрат упарю-
вали до 50–60 см3 на роторно-
му випарювачі та після підкис-
лення сірчаною або фосфор-
ною кислотою (10 %) екстрагу-
вали масляну кислоту, що виді-
лилася, дихлорметаном. Отри-
маний екстракт сушили Na2SO4
та переганяли, збираючи фрак-
цію, що кипить при 162–165 °С
(вихід 78 %). Питома активність
отриманої 114С-масляної кис-
лоти становила 6,3 Кі/моль.

Для фармакокінетичних до-
сліджень були використані білі
безпородні миші-самці із дотри-
манням міжнародних і націо-
нальних біоетичних рекомен-
дацій. Їм за певний проміжок
часу (0,083; 0,25; 0,5; 1; 2; 4 або
6 год) до відбору проб уводи-
ли внутрішньовенно (у хвосто-
ву вену) або перорально (інт-
рагастрально) 114С-масляну
кислоту (6,4 Кі/моль) у забу-
ференому розчині у 0,9 % NaCl
(рН 7,4). Для відбору проб тва-
рин піддавали наркозу, дека-
пітували та збирали кров у по-
передньо оброблені розчином
гепарину центрифужні про-
бірки, центрифугували протя-
гом 15 хв (5 тис. об/хв) і алік-
воту плазми крові (0,4 см3) із
додаванням 0,2–0,3 см3 Трито-
ну Х-100 заливали сцинтилято-
ром (10 см3). Вміст радіоактив-
них продуктів у головному моз-
ку та печінці визначали після
їх попередньої гомогенізації
(0,9 % NaCl, 1 : 4 маса/об’єм)
у аліквоті гомогенату (0,4 см3),
до якої додавали Тритон Х-100
та сцинтилятор, на рідинному
сцинтиляційному фотометрі
TRI CARB Canberra PACKARD
2700.

Визначення вмісту у гомоге-
натах печінки та головного моз-
ку 114С-масляної кислоти про-
водили методом рН-залежної
рідинної екстракції у дуже кис-
лому середовищі [1]. До 1–
2 см3 гомогенату органа дода-
вали аналогічний об’єм 4 н сір-
чаної (або фосфорної) кислоти
й екстрагували хлороформом
(4 × 2 см3) 114С-масляну кисло-

ту. Отримані екстракти перено-
сили у флакони для рідинної
сцинтиляційної фотометрії з по-
передньо доданим розчином
6 н Na2CO3 (0,5 см3) для утво-
рення бутирату натрію. Рідину
упарювали до видалення за-
лишків хлороформу, додавали
0,5–1 см3 Тритону Х-100, 10 см3

сцинтилятора та визначали
вміст радіоактивного матеріалу
на фотометрі. Водну фазу піс-
ля екстракції кількісно перено-
сили у флакони для рідинної
фотометрії, нейтралізували рів-
ним об’ємом 6 н Na2CO3, упа-
рювали до об’єму 1–1,5 см3 та
визначали вміст радіоактивно-
го матеріалу після додавання
2–3 см3 Тритону Х-100 і сцин-
тилятора.

Отримані дані оброблені за
допомогою статистичного паке-
та програми MS Excel.

Результати дослідження
та їх обговорення

Подібно до ацетату [8], слід
очікувати також інтенсивного
метаболізму бутирату в орга-
нізмі. Перетворення бутанової
кислоти до ацетил-КоА відбу-
вається за рахунок β-окиснен-
ня, внаслідок чого вона може
виступати як кетогенний суб-
страт. Той факт, що бутират
може потрапляти до мітохонд-
рій карнітин-незалежним шля-
хом [9], може бути наслідком
підвищеної ліпофільності його
молекули порівняно з оцтовою
кислотою (для оцтової кислоти
гідрофільно-ліпофільний ба-
ланс становить 8,625, а для
бутанової — 7,675). Унаслідок
цього ймовірним є також його
здатність долати ГЕБ і бути ути-
лізованим тканинами мозку. З
другого боку, пероральний шлях
надходження бутирату перед-
бачає його проходження через
печінку та піддавання значно-
му метаболізму і зниженню кон-
центрації вільного бутират-аніо-
на. У такому разі слід очікувати
значних коливань концентрації
масляної кислоти у головному
мозку тварин, якщо механізм
її проходження через ГЕБ є
концентраційно залежним (па-
сивна дифузія) або майже не-
змінним, якщо він є активним
транспортом і відбувається за

рахунок специфічних транс-
портних систем.

Як при внутрішньовенному,
так і при інтрагастральному
введенні 114С-бутанової кисло-
ти вміст загальних радіоактив-
них продуктів реєструється не
тільки у плазмі крові та печінці,
але й у головному мозку, але
картина розподілу загальної
радіоактивності по цих органах
і тканинах має значну різницю
у перші години експерименту
(рис. 1, а, б). Так, вміст радіо-
активного матеріалу у печінці
після внутрішньовенного вве-
дення 114С-масляної кислоти є
значно меншим за аналогічні
показники при інтрагастрально-
му введенні та піддається біль-
шим коливанням. Унаслідок
проходження всієї дози речови-
ни, яка вводилась інтрагаст-
рально, до печінки вміст радіо-
активного матеріалу у цьому
органі є значно вищим, ніж при
внутрішньовенному, а завдяки
всмоктуванню у шлунково-киш-
ковому тракті (ШКТ) спостері-
гається повільне зниження кон-
центрації радіоактивного мате-
ріалу. Натомість, при внутріш-
ньовенному введенні вся доза
речовини одноразово потрап-
ляє до системного кровообігу
та розподіляється між усіма
органами та тканинами. Це
відображується у високому
вмісті радіоактивних продуктів
у плазмі крові відразу після
внутрішньовенного введення
114С-масляної кислоти (див.
рис. 1, а), тимчасом як при пер-
оральному введенні порівняно
високий вміст радіоактивних
продуктів спостерігається ли-
ше у перші хвилини після ве-
дення (див. рис. 1, б). Значні
коливання співвідношення кон-
центрацій радіоактивного ма-
теріалу у головному мозку та
плазмі крові (що характеризує
ступінь надходження речовини
до мозку) спостерігаються ли-
ше у першу годину після внут-
рішньовенного та впродовж
0,5 год після інтрагастрально-
го введення, але протягом ос-
таннього часу цей показник на-
буває сталого характеру завдя-
ки досягненню рівноваги між
процесами надходження та ви-
далення радіоактивних сполук з
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мозку (табл. 1). Як при внутріш-
ньовенному, так і при інтрагаст-
ральному введенні співвідно-
шення «мозок/плазма крові»
залишається на практично од-
наковому рівні, досягаючи ста-
лих значень уже до 0,5 год
після введення, та становить
1,03–1,2. На противагу цьому,
співвідношення «печінка/плаз-
ма крові» зазнає значних змін
упродовж часу експерименту
та є найзначнішим при внут-
рішньовенному введенні; інтра-
гастральне введення характе-
ризується менш вираженими
коливаннями цього показника
внаслідок присутності процесу
всмоктування масляної кисло-
ти з ШКТ (див. табл. 1).

Потрапляння радіоактивно-
го матеріалу до головного моз-
ку можливе за рахунок надхо-
дження через ГЕБ як вихідної
речовини, так і метаболітів, що
утворюються. Разом з цим, ста-
лість коефіцієнта розподілу між
плазмою крові та головним моз-
ком при різних способах уве-
дення 114С-масляної кислоти
дає можливість припустити іс-
нування певних механізмів, які

виконують транспортну функ-
цію відносно бутирату, як і
ацетату [8], через ГЕБ. Визна-
чення цього можливо за допо-
могою встановлення абсолют-
ної кількості 114С-масляної кис-
лоти у тканинах головного моз-
ку та зіставлення з кількістю її
у печінці, в якій інтенсивно пе-
ребігає метаболізм бутирату.

Визначення вмісту масляної
кислоти в гомогенатах мозку
та печінки проводили методом

рН-залежної рідинної екстракції
з сильно кислого середовища
[7].

Помітно (табл. 2), що вміст
вільної масляної кислоти у го-
могенатах мозку та печінки має
значні відмінності залежно від
способу введення. Насампе-
ред, це стосується печінки, в
якій вміст масляної кислоти (у
відсотках від загального вмісту
радіоактивного матеріалу) по-
ступово збільшується, а потім

Таблиця 1
Зміна співвідношення концентрацій

радіоактивного матеріалу «орган/плазма крові»
після внутрішньовенного або інтрагастрального введення

білим мишам 114С-масляної кислоти (2 ммоль/кг)

 
                     Внутрішньовенне                    Інтрагастральне

Час, год                 введення                          введення

Мозок Печінка Мозок Печінка

0,083 0,42±0,13 0,64±0,22 1,51±0,26 3,17±0,70
0,25 1,33±0,20 2,22±0,32 1,10±0,16 6,92± 0,69
0,5 1,26±0,17 3,49±0,41 1,07±0,21 6,16±0,71
1 1,05±0,17 5,72±1,66 0,73±0,08 6,54±1,58
2 1,03±0,11 5,43±0,52 0,91±0,15 5,88±1,68
4 1,13±0,11 5,71±0,67 0,84±0,10 5,28±1,49
6 1,42±0,13 4,78±0,52 1,17±0,12 3,80±0,82
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Рис. 1. Зміна вмісту (імп/(хв⋅г)) загальних радіоактивних продуктів у головно-
му мозку, печінці та плазмі крові мишей після внутрішньовенного (а) й інтрагаст-
рального (б) введення 114С-масляної кислоти (2 ммоль/кг)
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знижується протягом часу екс-
перименту, сягаючи максимуму
до 1-ї години після внутрішньо-
венного введення. Навпаки,
при інтрагастральному введен-
ні у печінці спостерігається не
тільки поступове зменшення
загального радіоактивного ма-
теріалу (див. рис. 1, б), але й
масляної кислоти (див. табл. 2),
при цьому її відсотковий вміст
протягом часу експерименту
знижується від 71 % до 25–
30 %. Обумовлено це різними
шляхами надходження масля-
ної кислоти до організму — при
внутрішньовенному введенні
вся доза потрапляє до систем-
ного кровообігу та розподіля-
ється між усіма органами та
тканинами залежно від фізико-
хімічних властивостей речови-
ни та певного органа. До печін-
ки масляна кислота (яка існує
переважно у вигляді бутират-
аніона у крові при рН 7,4) по-
трапляє не тільки завдяки па-
сивному перерозподілу між
кров’ю, але й завдяки бутират-
зв’язуючому протеїну [10], що
й обумовлює його поступове

збільшення у тканинах печінки
протягом часу. З другого боку,
наявність процесів інтенсивно-
го метаболізму зумовлює змен-
шення кількості бутирату до
базального рівня та подальше
зниження його концентрації
(див. табл. 2). При інтрагаст-
ральному введенні вся доза бу-
тирату проходить через печін-
ку після всмоктування у ШКТ,
тому рівень як масляної кисло-
ти, так і її метаболітів знижуєть-
ся поступово. Високий вміст
радіоактивного матеріалу та
вихідної речовини у печінці вже
в перші хвилини після введен-
ня свідчить також про високу
швидкість всмоктування масля-
ної кислоти з ШКТ.

У головному мозку, на відміну
від печінки, коливання вмісту
масляної кислоти не є значно
вираженими (див. табл. 2). При
внутрішньовенному введенні її
вміст незначно коливається та
знаходиться на рівні приблиз-
но 55–60 % від загальної кіль-
кості радіоактивного матеріалу,
а при інтрагастральному вве-
денні спостерігається посту-

пове збільшення кількості мас-
ляної кислоти від 6 до 70 % (до
1-ї години після введення), а
потім — поступове зменшення
до 24 % від загальної кількості
радіоактивного матеріалу (див.
табл. 2). Такі розбіжності між
вмістом бутирату у головному
мозку при різних способах вве-
дення 114С-масляної кислоти
можуть  пояснюватися існуван-
ням певних транспортних сис-
тем, за допомогою яких заря-
джений бутират-аніон долає
ліпофільні структури ГЕБ. Для
жирних кислот із кількістю ато-
мів вуглецю більше 15 показана
можливість пробенецид-галь-
мованого траспорту через ГЕБ
[11], тому ймовірним є викорис-
тання бутиратом аналогічних
механізмів. Це пояснює те, що
при внутрішньовенному вве-
денні кількість масляної кислоти
у головному мозку (в абсолют-
них значеннях (див. табл. 2))
залишається на майже постій-
ному рівні — активний транс-
порт бутирату має бути наси-
ченим і регулюватись ендоген-
ними механізмами, що й призво-
дить до підтримки його концен-
трації на сталому рівні. Посту-
пове збільшення, а потім змен-
шення концентрації бутирату у
крові після його інтрагастраль-
ного введення, навпаки, зумов-
лює аналогічні зміни у головно-
му мозку, тому можливим є те,
що за низьких концентрацій
бутирату у крові його надхо-
дження до головного мозку
може мати концентраційно-за-
лежний характер.

При визначенні фармакокі-
нетичних параметрів 114С-мас-
ляної кислоти після її внутріш-
ньовенного й інтрагастрально-
го введення немодельним ме-
тодом (метод статистичних мо-
ментів) помітно (табл. 3), що
для мозку шлях уведення віді-
грає більш важливу роль у за-
гальних процесах елімінації пре-
парату (kel дорівнює (0,015±
±0,005) і (0,25±0,05) год-1 для
внутрішньовенного й інтрагаст-
рального введення відповід-
но), тимчасом як для печінки
це не є важливим фактором
(константи елімінації мають
один порядок і невірогідно від-
різняються). Аналогічні зміни

Таблиця 2
Вміст масляної кислоти

(імп/(хв⋅⋅⋅⋅⋅г) і процент від загальної радіоактивності)
у гомогенатах мозку, печінки

після внутрішньовенного й інтрагастрального
введення масляної кислоти (2 ммоль/кг)

                    Внутрішньовенне                    Інтрагастральне
Час,                    введення                           введення
год Масляна % від загальної Масляна % від загальної

кислота радіоактивності кислота радіоактивності

Мозок

0,083 4478±350 50,5±5,1 1300±149 6,3±0,7
0,25 2046±420 21,4±5,2 1697±112 30,0±4,2
0,5 2384±304 46,2±7,2 2351±186 43,1±8,3
1 2001±418 49,8±11,0 2407±173 69,4±7,3
2 1863±578 66,5±21,7 2269±159 59,8±7,9
4 1856±273 65,0±10,0 1025±117 31,8±3,9
6 1758±186 61,2±7,1 761±107 24,7±3,5

Печінка

0,083 7270±350 16,8±3,0 30 700±3269 71,00±12,44
0,25 8443±420 23,9±3,3 22 700±1871 64,10±6,84
0,5 7929±1280 25,2±4,4 17 000±1396 53,90±5,43
1 11661±1278 37,4±5,2 16 300±987 52,30±12,39
2 9485±2275 38,8±9,9 10 700±876 43,70±11,75
4 8117±810 40,0±5,1 5200±691 25,60±7,46
6 4754±601 47,6±7,0 3200±368 32,10±7,07
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характерні й для інших показ-
ників — середнього часу утри-
мання (MRT) і загального клі-
ренсу (Clзаг).

Таким чином, розподіл мас-
ляної кислоти в організмі білих
мишей не є рівномірним і знач-
ною мірою залежить від шляху
введення. Надходження бути-
рату до головного мозку здійс-
нюється шляхом активного
транспорту та при низьких кон-
центраціях масляної кислоти і
є концентраційно-залежним.
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Таблиця 3
Немодельне визначення

фармакокінетичних параметрів 114С-масляної кислоти
в головному мозку (рис. 1, крива 1) та печінці (рис. 1, крива 2)
після її внутрішньовенного й інтрагастрального введення

Параметр Внутрішньовенне Інтрагастраль-
введення не введення

Мозок

Площа під кривою, AUCзаг, 131 939±31 092 12 204±1734
(імп/хв/г)год

Площа під кривою, AUMCзаг, 8 987 746±2 116 832 48 841±7974
(імп/хв/г)год2

Середній час утримання, 68±23 4,0±0,9
MRT, год

Константа елімінації kel, год-1 0,015±0,005 0,25±0,05

Загальний кліренс Clзаг, г/год⋅кг 4,1±0,2 41,1±1,9

Печінка

Площа під кривою, 77 141±21 629 67 424±9372
AUCзаг, (імп/хв/г)год

Площа під кривою, 457 381±78 328 208 577±31 804
AUMCзаг, (імп/хв/г)год2

Середній час утримання, 5,9±1,9 3,1±0,6
MRT, год

Константа елімінації kel, год-1 0,17±0,06 0,32±0,07

Загальний кліренс Clзаг, г/год⋅кг 7,1±0,3 7,4±0,3

Токсична дія антибіотиків на
більшість органів і систем орга-
нізму, у тому числі і на печінку,
загальновідома [1–3]. У той же

час недостатньо даних про
особливості негативних наслід-
ків антибіотикотерапії залежно
від типу антибіотичного препа-

рату, не повністю розкрито ме-
ханізми їхньої токсичної дії.

Одним із суттєвих моментів
у патогенезі токсикозу, спри-
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