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Вступ

Надмірний вміст активних
форм кисню, викликаний по-
рушенням про- й антиокси-
дантних систем організму, є
причиною багатьох захворю-
вань [1]. Поряд із синтетични-
ми препаратами, в останні ро-
ки все більший інтерес викли-
кають природні антиоксиданти.
Сьогодні на основі природних
пелоїдів розробляються біоло-
гічно активні пелоїдопрепарати
широкого спектра дії [2; 3].

В обміні речовин та енергії
в пелоїді важлива роль нале-
жить окисно-відновним фер-
ментам — оксидоредуктазам,
які виконують певні функції у
ґрунтовій біодинаміці [4].

У результаті різноманітних
біохімічних реакцій окиснення
органічних сполук утворюєть-
ся та нагромаджується пере-
кис водню, який у надлишку є
дуже токсичним і шкідливим
для живих організмів, оскільки
він сприяє перекисному окис-
ненню ліпідів, унаслідок чого
руйнується мембрана клітин
[5]. Інактивація перекису вод-
ню відбувається під впливом
каталази та пероксидази. Са-
ме завдяки цьому антиокси-
дантна активність пелоїдів ві-
діграє певну роль у механізмі
їх протизапальної дії [4].

Медична практика має в
своєму розпорядженні низку
препаратів, отриманих з ліку-
вальних пелоїдів різного по-
ходження. Проте такі препара-
ти містять у своєму складі ли-
ше незначну частину речовин,
які забезпечують лікувальним
пелоїдам високу терапевтичну
активність. Крім того, деякі з

них викликають побічні алер-
гічні реакції [6]. Тому актуаль-
ною проблемою залишається
пошук шляхів збереження те-
рапевтичної дії лікарських
форм на основі пелоїду.

Метою роботи було порів-
няння активності каталази та
пероксидази в нативних, сухих
і відновлених зразках природ-
них пелоїдів, а також встанов-
лення ферментативної актив-
ності пелоїду Куяльницького
лиману за умови його вклю-
чення до складу лікарських
пов’язок.

Матеріали та методи
дослідження

Визначення активності фер-
ментів засноване на обліку
кількості переробленого в про-
цесі реакції субстрату в опти-
мальних умовах температури,
концентрації субстратів і на-
важки пелоїду.

Визначення пероксидазної
активності проводили за мето-
дом К. А. Козлова [4].

Дослідження каталазної ак-
тивності пелоїду виконували
за методом Р. С. Кацнельсо-
на і В. В. Єршова. Активність
каталази визначали при 42 °С
протягом 2,5 год, відбираючи
аліквоти для аналізу кожні
30 хв. Каталазну активність пе-
лоїду визначали за формулою

(Vхол – Vі) · k,

де Vхол — об’єм титранту, який
було витрачено на титрування
холостої проби;

Vі — об’єм титранту, який
було витрачено на титрування
дослідної проби;

k — коефіцієнт розрахунку
на 1 г сухого пелоїду.

Контрольні визначення про-
водили аналогічним чином на
наважках пелоїду, прогрітих у
термостаті протягом 1,5 год
при температурі 160–170 °С
для інактивації ферментів.

Для отримання сухого пе-
лоїду нативні зразки центри-
фугували при 8000 об/хв про-
тягом 1 год. При цьому відбу-
вається розділення на рідку
фазу (відгін) і твердий залишок.
Отриманий відгін піддається
висушуванню при t = 60 °С до
постійної маси. Твердий зали-
шок висушується на повітрі до
постійної маси. З метою отри-
мання 100 г пелоїду, ідентич-
ного нативному, необхідно змі-
шати 60 г сухого залишку піс-
ля центрифугування, 5 г сухої
суміші солей і 35 см3 дистильо-
ваної Н2О. Отриману суміш
перемішують до однорідної
маси [7].

Виготовлення пов’язок на
основі нативного пелоїду про-
водили так: до наважки полі-
вінілового спирту додавали
дистильовану воду, змішува-
ли, підігріваючи, до однорідної
консистенції. Після охолоджен-
ня розчину додавали наважку
нативного пелоїду. Останнім
вносили гліцерин. Співвідно-
шення компонентів у відповід-
ності до порядку їх внесення
становило 1 : 6 : 10 : 6. Отри-
ману однорідну суміш наноси-
ли на марлеву пов’язку та за-
лишали висихати до постійної
маси при кімнатній температурі.

Результати дослідження
та їх обговорення

Широкого практичного за-
стосування в медицині здобу-
ли процедури з сухими віднов-
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леними природними пелоїда-
ми, тому що при розробці ме-
тодів сучасної пелоїдотерапії
була врахована здатність при-
родних пелоїдів зберігати в су-
хому вигляді основні фізико-
хімічні властивості та біологіч-
но активні речовини [8].

Пріоритетним завданням
даного дослідження було по-
рівняння антиоксидантних
властивостей нативних і сухих
зразків пелоїду Куяльницького
лиману та Сакського озера. З
метою встановлення можли-
вості відновлення сухих зразків
було проведено їх регенерацію
шляхом додавання відповідної
до початкової вологості кіль-
кості розчину ропи й інкубації
при 37 °С протягом 2 і 5 діб.

Для отриманих зразків була
встановлена пероксидазна ак-
тивність, результати представ-
лені на рис. 1.

Отримані результати вказу-
ють на значне зменшення пе-

роксидазної активності при
висушуванні нативних зразків
пелоїду (в 3–4 рази). При ре-
генерації сухого пелоїду протя-
гом 2–5 днів активність перок-
сидази дещо відновлюється.
Зразки, які інкубували при
37 °С протягом 5 днів показа-
ли кращі результати перокси-
дазної активності (втрата ак-
тивності порівняно з нативни-
ми зразками становить при-
близно 20 % для зразків пелої-
ду Куяльницького лиману та
30 % — для пелоїду Саксько-
го озера).

Таким чином, встановлено,
що оптимальною умовою для
відновлення пероксидазної
активності сухого пелоїду є
його регенерація протягом
5 днів.

Аналогічно була досліджена
активність каталази (табл. 1).

Встановлено, що при вису-
шуванні активність каталази в
зразках пелоїду Куяльниць-

кого лиману зменшується в
1,5 рази і не відновлюється
при регенерації протягом 2–
5 днів.

Висушування пелоїду Сак-
ського озера призводить до
втрати активності каталази
приблизно на 70 % у перші
30 хв інкубації, але вже через
2,5 год різниця каталазної ак-
тивності між нативними та су-
хими зразками становить ли-
ше 25 %. Зразки, що піддава-
лися регенерації протягом 2–
5 днів, показали кращу дина-
міку каталазної активності, і на
150-й хвилині інкубації втрата ак-
тивності була в межах 5–10 %,
що є прийнятним результатом.

Таким чином, можна при-
пустити, що найбільш імовір-
ним є невелика кількість віль-
них ферментів у складі натив-
ного пелоїду як Куяльницько-
го лиману, так і Сакського озе-
ра. Тому при висушуванні ми
спостерігаємо практично повну
їх інактивацію. Однак як на-
тивний, так і сухий пелоїд міс-
тить мікроорганізми, які проду-
кують пероксидазу та катала-
зу, що доводиться відновлен-
ням активності цих ферментів
протягом інкубації з субстра-
том, а також відновленням
ферментативної активності
протягом 2–5 днів.

Враховуючи, що метою ро-
боти є створення лікарської
форми на основі пелоїду, для
якої зберігалась би фермента-
тивна активність, нами були
розроблені лікувальні пов’язки.
У цій лікарській формі ми на-
магалися провести іммобілі-
зацію вільних ферментів за до-

Таблиця 1
Активність каталази в зразках пелоїду Куяльницького лиману та Сакського озера,

ОД/г сухого пелоїду при температурі інкубації 42 °С

       
Досліджуваний зразок

                      Час інкубації, хв

0 30 60 90 120 150

Пелоїд Куяльницького лиману
сухий 4,60±0,02 12,40±0,06 17,50±0,07 22,00±0,05 27,60±0,08 32,90±0,12
нативний 18,90±0,10 29,80±0,09 34,40±0,11 39,20±0,15 45,90±0,12 50,00±0,22
відновлений протягом 2 днів 13,60±0,02 19,30±0,04 22,70±0,11 26,30±0,10 34,10±0,13 30,80±0,22
відновлений протягом 5 днів 8,00±0,02 8,90±0,08 13,80±0,08 16,50±0,08 21,10±0,19 24,10±0,11

Пелоїд Сакського озера
сухий 4,80±0,04 9,30±0,05 18,10±0,16 26,30±0,11 31,50±0,13 34,20±0,17
нативний 25,30±0,09 30,30±0,15 35,00±0,09 35,90±0,06 36,30±0,11 43,50±0,10
відновлений протягом 2 днів 11,40±0,07 26,60±0,10 33,40±0,18 33,40±0,14 35,80±0,15 41,50±0,18
відновлений протягом 5 днів 6,90±0,03 16,50±0,11 23,20±0,21 27,50±0,19 33,50±0,12 39,00±0,15
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Рис. 1. Пероксидазна активність зразків пелоїду, ОД/г сухого пе-
лоїду
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помогою полівінілового спирту і
таким чином зберегти їх актив-
ність у процесі висушування.

Ферментативна активність
каталази лікувальних пов’язок
на основі нативного пелоїду
Куяльницького лиману не тіль-
ки не поступається нативному
пелоїду, а навіть перевищує
його показники (рис. 2). Це мо-
же бути обумовлено тим, що
каталаза підвищує свою ак-
тивність, знаходячись у іммо-
білізованому стані.

При дослідженні розробле-
них лікарських форм було
встановлено, що пов’язки на
основі нативного пелоїду мають
пероксидазну активність, яка
майже відповідає активності
нативного пелоїду (табл. 2). Не-
обхідно також відмітити, що за
умови регенерації пов’язок (за-
мочування у воді при темпера-
турі 37 °С протягом 2–5 днів)
пероксидазна активність зрос-
тає на 50 % порівняно з натив-
ними зразками.

Висновки

Виходячи з отриманих ре-
зультатів, встановлено, що
при регенерації сухих зразків
природних пелоїдів частково
відновлюється їх фермента-
тивна активність, яка втра-
чається за умов висушування.

Також встановлено, що пе-
лоїд Куяльницького лиману
демонструє кращі показники
пероксидазної активності по-
рівняно з пелоїдом Сакського
озера. Висушування пелоїдів
призводить до зниження їх пе-
роксидазної та каталазної ак-
тивності.

За умов регенерації, протя-
гом 2–5 днів, активність перок-
сидази майже відновлюється
як у зразках пелоїду Куяль-
ницького лиману, так і в зраз-
ках пелоїду Сакського озера,
активність каталази віднов-
люється лише в зразках пе-
лоїду Сакського озера.

Розроблена лікарська фор-
ма на основі нативного пелоїду
Куяльницького лиману за по-
казниками каталазної актив-
ності не тільки не поступаєть-
ся нативному пелоїду, а й пе-
ревищує його активність при-
близно на 30 %, а за умов ре-

генерації — на 50 %. Перокси-
дазна активність пов’язок віро-
гідно не відрізняється від ак-
тивності нативного пелоїду, а
при їх інкубації протягом 2 і
5 днів перевищує на 35–50 %
відповідно.

Розроблена лікарська фор-
ма у вигляді пов’язок повністю
зберігає каталазну та перокси-
дазну активність.
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