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Шановні колеги!

13-16 вересня 2016 р. згідно з посвідченням УкрІНТЕІ № 113 від 21.04.2015 р.  
у м. Харкові на базі Національного фармацевтичного університету відбудеться  
VIII Національний з’їзд фармацевтів України.

Широкомасштабний фаховий захід у вітчизняній галузі охорони здоров’я збирає 
близько 800 учасників із 24 регіонів України та 22 держав світу. 

На з’їзді будуть презентовані досягнення національної фармацевтичної індустрії, до-
свід інтеграції до європейського простору, розглянуті нагальні потреби галузі. Делегати 
підіб’ють підсумки, обговорять та затвердять концепцію розвитку фармацевтичного 
сектора галузі охорони здоров’я України на 2016-2021 рр. Упродовж трьох днів роботи 
з’їзду делегати та учасники матимуть можливість спілкуватися з колегами, обмінюва-
тися практичним досвідом, обговорювати сучасні аспекти розробки та промислового ви-
робництва фармацевтичних препаратів, зокрема біотехнології та нанотехнології у фар-
мації, сучасні підходи до створення нових лікарських засобів, пакування та маркування 
лікарських препаратів, питання клінічної фармації, стан соціальної фармації, перспек-
тиви фармацевтичної освіти в Україні, зокрема участі роботодавців у підготовці кадрів 
для фармації тощо.

У рамках науково-практичної конференції «Фармація ХХІ століття: тенденції та пер-
спективи», яка пройде 15-16 вересня 2016 року, будуть проведені 10 наукових симпо-
зіумів, 6 лекцій майстер-класу, 3 дискусії за круглим столом, 9 воркшопів, 3 сателітних 
симпозіуми, 1 семінар-тренінг.

Під час роботи з’їзду відбудеться презентація низки ексклюзивних видань, серед 
яких 3-є видання Фармацевтичної енциклопедії, Rx-index – Довідник еквівалентності 
лікарських засобів, 3-є видання Державної фармакопеї.

Під час проведення VIII Національного з’їзду фармацевтів України відбудеться свят-
кування професійного свята – Дня фармацевтичного працівника України та нагоро-
дження кращих представників фармації.

Оргкомітет VIII Національного з’їзду фармацевтів України
тел.: +38 (057) 706-22-69
тел./факс: +38 (057) 706-30-98
Е-mail: pharm_congress@nuph.edu.ua

Назустріч VIIІ Національному з’їзду фармацевтів України
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Організатори VIII Національного з’їзду фармацевтів України

• Міністерство охорони здоров’я України
• Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками
• Міністерство освіти і науки України
• Національна академія наук України
• Національна академія медичних наук України
• Харківська обласна державна адміністрація
• Харківська обласна рада
• Харківська міська рада
• Громадська організація «Харківська обласна асоціація фармацевтичних працівників»
• ТОВ «Українська рейтингова агенція»
• Національний фармацевтичний університет

Спонсори VIII Національного з’їзду фармацевтів України

• ПАТ «Фармак» – генеральний спонсор 
• ПАТ «Хімфармзавод «Червона зірка» 
• ТОВ «Фіто-Лек»
• ТОВ «Фармацевтична компанія «Здоров’я»
• ТОВ «Фарма Старт» 
• ТОВ «ВАЛАРТІН ФАРМА»
• Корпорація «Артеріум» 
• ПАТ НВЦ «Борщагівський ХФЗ»
• ТДВ «ІнтерХім» 
• ТОВ «Реккітт Бенкізер Україна»
• ТОВ «Юрія-Фарм»
• ПАТ «Стома»
• ТОВ «Прана-Фарм»
• ТОВ «ТОМАШ»
• Компанія «Dr. Reddy’s Laboratories Ltd» Пред- 

ставництво – «Dr. Reddy’s Laboratories Ltd»

• ТОВ «Санофі Авентіс Україна» 
• ПАТ «Лекхім»
• ТОВ «Такеда Україна»
• ТОВ «Біонорика»
• ОКП «Фармація»
• ТОВ «Ранбаксі Фармасьютікалз Україна» 
• Ananta Medicare Ltd
• ТОВ «ДКП «Фармацевтична фабрика»
• ТОВ «Кусум Фарм» 
• ТДВ «Рівнефармація»
• ТОВ «НВП «ГЕМО-ПРОЕКТ»
• ТОВ «НВФК «Ейм»
•  «STADA Україна»
•  ТОВ «Бізнес-кредит»
•  Фармацевтична асоціація «Lege Artis» 

Інформаційні спонсори VIII Національного з’їзду фармацевтів України

• Щотижневик «Аптека» – головний  
інформаційний спонсор

• ТОВ «Моріон»
• Компанія «Проксіма Ресерч»
• Журнал «Современная фармация» 
• Журнал «Фармацевт Практик»
• Журнал «Pharma Magazine»
• «Видавничий дім «Заславський» газета  

«Новости медицины и фармации»
• Журнал «Фармацевтическая отрасль»
• Журнал «Les Nouvelles Esthetiques Украина»
• Журнал «Фармакологія та лікарська  

токсикологія»
• «Журнал органічної та фармацевтичної хімії»

• Журнал «Вісник фармації»
• Журнал «Клінічна фармація»
• Журнал «Соціальна фармація в охороні  

здо ров’я»
• «Український біофармацевтичний журнал»
• Журнал «Управління, економіка та забезпе-

чення якості в фармації»
• Журнал «ScienceRise»
• Журнал «Фармаком»
• Журнал «Фармацевтичний часопис»
• Фармацевтичний портал Depharm –  

офіційний інтернет-партнер
• ТРК «Оріон» – спеціальний медіа-партнер 

Технічні партнери VIII Національного з’їзду фармацевтів України

• РА «Пропаганда»
• ПрАТ «ІДС АКВА СЕРВІС»
• «Gorbenko catering»
• Premier Palace Hotel Kharkiv
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ДО 75-РІЧЧЯ ЗАСЛУЖЕНОГО ДІЯЧА НАУКИ  
І ТЕХНІКИ УКРАЇНИ,  

ДОКТОРА ФАРМАЦЕВТИЧНИХ НАУК, ПРОФЕСОРА 
КОВАЛЬОВА ВОЛОДИМИРА МИКОЛАЙОВИЧА

20 вересня 2016 року виповнюється 75 років видатному вченому, заслуже-
ному діячеві науки і техніки України, доктору фармацевтичних наук, професору 
кафедри фармакогнозії Національного фармацевтичного університету Володи-
миру Миколайовичу Ковальову.

Пріоритетним напрямком наукової діяльності Володимира Миколайовича 
був та є пошук і дослідження біологічно активних речовин природного походжен-
ня, виділення, структурний аналіз, синтез аналогів природних флавоноїдів, 
ізофлавоноїдів, карденолідів і антрахінонів, спектральні методи аналізу, стан-
дартизація, розробка способів отримання фітопрепаратів.

Володимир Миколайович закінчив Харківське медичне училище №1, фармацевтичне відділення (1962), 
Харківський фармацевтичний інститут (1969), де пройшов шлях від студента, аспіранта, асистента, доцента 
до завідувача (1985-2012) і професора (1986) кафедри фармакогнозії НФаУ.

У 1979 р. В. М. Ковальов захистив кандидатську дисертацію на тему «Фармакогностичне дослідження де-
яких видів стальника». Наукова робота мала велике наукове і практичне значення. В індивідуальному стані 
було виділено і досліджено 68 природних сполук, які відносяться до похідних флавону, флавонолу, ізофлаво-
ну, ізофлавонону та тритерпеноїдів. 15 з цих сполук виявилися новими для роду Стальник (Ononis), а речо-
вини оногенін (7-гідрокси-, 3’,4’-метилендіокси-, 6’-метоксіізофлавони) і онозид (7-О-β-D-глюкопіранозид, 
3’,4’-метилендіокси-, 6’-метоксіізофлавони) виявилися новими природними сполуками. У 1983 р. Ковальову В. М. 
присвоєно вчене звання доцента.

Доцент Ковальов В.М. продовжував наукову роботу, результатом фундаментальних досліджень в облас-
ті пошуку фенольних, тритерпенових, азотовмісних і стероїдних сполук карденолідної природи в рослинах 
родини бобові стало написання та успішний захист докторської дисертації «Дослідження рослин родини бобові 
як джерела отримання біологічно активних речовин і синтез їх аналогів» (1983). У 1986 р. В. М. Ковальов 
отримав вчене звання професора, а в 1996 р. – почесне звання «Заслужений діяч науки і техніки України».

Серед наукових досягнень слід відзначити, що Володимир Миколайович є співавтором 14 лікарських 
препаратів, з яких «Гліфазин» (гранули, свічки), «Флаванобол», «Ононін-стандарт», «Піфламін», бальзам 
«Чаклун», кормова добавка «Люцерон» впроваджені в промислове виробництво. Він розробив фармако-
пейні статті «Ононін-стандарт» ТС 42-1238-82, «Корінь стальника» ФС 42-1931-82, «Настоянка стальника» 
ФС 42-1932-82. За результатами наукових досліджень опубліковано понад 550 наукових праць, одержано 
більше 70 авторських свідоцтв, патентів України та Росії.

Крім того, особливе місце у числі науково-практичних робіт займає перший вітчизняний підручник з 
дисципліни «Фармакогнозія» для студентів фармацевтичних ВНЗ та факультетів, провізорів, лікарів та ва-
леологів «Фармакогнозія з основами біохімії рослин» (2000, 2004). Дане видання стало знаковою подією 
для розвитку науки і освіти в країні в цілому.

Професор Ковальов В. М. є автором низки наукових посібників з фітотерапії: монографія «Фітотерапія у 
вашому домі. Лікування лікарськими рослинами» (1990), « 1000 рецептів з лікарських трав » (1991, 1993) та 
ін.; він співавтор навчальних посібників «Практикум з фармакогнозії» (2003), «Лікарська рослинна сирови-
на та фітопрепарати» (2001, 2003), «Фармакогнозія» (1999, 2007), «Laboratory Handbook on Pharmacognosy» 
(2007), «Основи практичної фітотерапії» (1999), «Практикум з ідентифікації лікарської рослинної сиро-
вини» (2014) і низки інших навчально-методичних матеріалів, а також автор статей у «Фармацевтичній 
енциклопедії» (2005, 2010), співавтор багатьох методичних вказівок (рекомендацій), робочих програм з 
фармакогнозії з основами біохімії лікарських рослин.

Під керівництвом професора Ковальова В. М. було захищено 5 докторських і більше 20 кандидатських 
дисертацій, які відрізнялися своєю новизною та унікальністю.

Професор Ковальов В. М. входить до складу спеціалізованої вченої ради по захисту докторських і канди-
датських дисертацій, редакційної ради видання «Фармацевтична енциклопедія», був членом Фармакопей-
ного комітету СРСР і Фармакопейного комітету МОЗ України; він є членом редакційних рад журналів «Укра-
їнський біофармацевтичний журнал», «Аннали Мечниківського інституту», республіканської проблемної 
комісії «Фармація» МОЗ та НАМН України.

Професору Ковальову В. М. присвоєні почесні грамоти Міністерства охорони здоров’я СРСР, Верховної 
Ради України, виконкому Харківської міської ради; відзнаки «Відмінник охорони здоров’я», «Відмінник осві-
ти України», «Вища школа СРСР – за відмінні успіхи у роботі» і «Винахідник СРСР»; Володимиру Миколайо-
вичу присвоєні почесні звання «Заслужений діяч науки і техніки України» і почесний професор НФаУ.

Від щирого серця, з великою вдячністю колектив і студенти Національного фармацев-
тичного університету, колеги, друзі, учні бажають Володимиру Миколайовичу з нагоди 
75-річного ювілею здоров’я, довгих років життя, благополуччя, не втрачати властивого 
йому оптимізму, життєрадісності та захопленості новими справами!
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ДО 65-РІЧЧЯ ДОКТОРА ФАРМАЦЕВТИЧНИХ НАУК, 
ПРОФЕСОРА КОВАЛЬОВОЇ АЛЛИ МИХАЙЛІВНИ 

28 серпня 2016 року виповнюється 65 років із дня народження видатно-
го вченого-фармакогноста, доктора фармацевтичних наук, професора кафедри 
фармакогнозії Національного фармацевтичного університету Ковальовій Аллі 
Михайлівні.

Алла Михайлівна Ковальова народилась у м. Дзержинську Донецької об-
ласті. У 1968 р. з «золотою медаллю» закінчила середню Щербинівську школу 
(сел. Щербинівка) м. Дзержинська Донецької області. З відзнакою закінчила у 
1973 р. Харківський фармацевтичний інститут (спеціальність «Фармація») та 
здобула кваліфікацію провізора. Працювала впродовж декількох років у Цен-
тральній районній аптеці № 208 м. Донецька районним рецептарем.

Кандидатську дисертацію на тему «Фармакогностичне дослідження видів родів горох і віка» захистила 
у 1988 р. у Спеціалізованій раді при Всесоюзному НДІ хімії та технології лікарських засобів за фахом 15.00.02 – «Фар-
мацевтична хімія та фармакогнозія» та отримала науковий ступінь кандидата фармацевтичних наук (1988 р.). 
З 1991 р. вона доцент кафедри фармакогнозії Харківського державного фармацевтичного інституту.

Дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора фармацевтичних наук за спеціальністю 15.00.02 – 
фармацевтична хімія і фармакогнозія «Фармакогностичне дослідження видів родин Fabaceae, Asteraceae, 
Convallariaceae та Apiaceae, перспективи їх використання в медицині» захистила у 2002 р. в Спеціалізованій 
раді при Національному фармацевтичному університеті (НФаУ), м. Харків. Доктор фармацевтичних наук 
з 2003 р. З 2004 р. і до теперішнього часу займає посаду професора кафедри фармакогнозії НФаУ. З 2007 р. 
Ковальова А. М. є членом Американської асоціації фармакогностів – American Society of Pharmacognosy.

Наукові роботи професора Ковальової А. М. відомі далеко за межами нашої країни та цитуються багать-
ма вченими світу. На рахунку Алли Михайлівни більш ніж 500 наукових та навчально-методичних робіт. 
Вона є автором та співавтором 280 статей, 18 навчально-методичних та науково-популярних видань, спів-
автором 45 авторських свідоцтв і патентів.

Наукові дослідження стали базисом для створення близько 100 оригінальних препаратів, з яких у про-
мислове виробництво впроваджено «Піфламін, таблетки», таблетовані лікарські форми «Хлорофіліпт», 
«Корглікон» та ін.

Алла Михайлівна продовжує розпочаті раніше хемотаксономічні дослідження. У 1988 р. вона провела 
хемотаксономічне і хеморесурсознавче дослідження 15 сортів Pisum sativum L., було встановлено хімічний 
профіль та своєрідність сортів гороху посівного. 

З 1991 р. Ковальова А. М. опрацьовує нові підходи до цілеспрямованого пошуку біологічно активних речо-
вин серед рослин флори України та суміжних країн, основним методом системного дослідження флори об-
рано метод хемотаксономії. Вперше у хемосистематиці рослин поряд із хімічними ознаками Ковальова А. М. 
використовує морфолого-екологічні ознаки. Основні результати хемотаксономічних досліджень опубліко-
вані в монографії «Современные технологии поиска растительных источников биологически активных ве-
ществ на основе многомерного таксономического анализа» (Москва: Ирисгрупп, 2011). 

Основні напрямки наукових інтересів: вивчення проблеми системного цілеспрямованого дослідження 
рослинних джерел БАР і створення препаратів різної фармакотерапевтичної дії; фенетико-еколого-таксоно-
мічні і ресурсознавчі дослідження флори України та суміжних країн на основі нумеричних методів і теорії 
графів з використанням програмного забезпечення; розробка методів стандартизації нових лікарських форм, 
гармонізованих з Європейською фармакопеєю; визначення фенетико-таксономічних характеристик родів та 
родин рослин для виявлення перспективних видів для медицини та вирішення спірних питань систематики.

Алла Михайлівна створила свою наукову школу, яка продовжує розширятися. Під керівництвом Кова-
льової А. М. було захищено 1 докторську дисертацію і 7 кандидатських дисертацій. Роботи не раз вражали 
своєю фундаментальністю, значною науковою та практичною новизною. 

За сумлінну працю та значний внесок у розвиток вітчизняної освіти, науки та практики Ковальова А. М. на-
городжена почесними грамотами ректорату НФаУ, Міністерства освіти і науки України (2006 та 2011), Головного 
управління освіти і науки Харківської облдержадміністрації (2005); Дипломом фіналіста конкурсу в номінації 
«Кращий інноваційний проект біофармацевтичного кластеру» в Міжнародному конкурсі інноваційних проек-
тів «Харківські ініціативи» (2010); Дипломом учасника Всеукраїнської програми «Золотий фонд нації» (2011); 
Дипломом ювіляра України «За віддане служіння Україні» (2011); Дипломом учасника проекту «Обличчя Украї-
ни. Імена. Портрети. Долі» за вагомий внесок у розвиток суспільства (2011); Золотою медаллю Фонду культури 
України «За високий професіоналізм» (2012). Алла Михайлівна обрана почесним професором НФаУ.

В університеті серед співробітників кафедри та працівників університету, студентів та молодих учених 
професор Ковальова А. М. користується надзвичайною любов’ю і заслуженою повагою. Крім високих про-
фесійних якостей їй притаманні людяність, доброта, порядність, бажання навчати і допомагати.

Алла Михайлівна магічним чином вміє надихати колег та своїх учнів на наукову та педагогічну діяль-
ність, поряд з нею зростають професіонали, які день за днем удосконалюють свої знання та саморозвива-
ються; завдяки саме її запалу ідеї та проекти швидко перетворюються на реальність.

Колектив кафедри фармакогнозії, колеги та друзі щиро вітають Аллу Михайлівну Ковальо-
ву з ювілеєм, бажають їй міцного здоров’я і довголіття, невичерпної енергії та наснаги для вті-
лення нових і намічених планів, проектів у життя, великого сімейного щастя і добробуту!
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EFFECT OF THE DERIVATIVE OF 2-BENZAMIDO- 
2-(2-OXOINDOLIN-3-ILIDEN) ACETIC ACID ON THE 
ACTIVITY OF FREE-RADICAL PROCESSES IN TRAUMATIC 
BRAIN INJURY

In experiments on adult laboratory rats the effect of the derivative of 2-benzamido-2-(2-oxoindolin-3-iliden) ace-
tic acid under the symbol ZNM on the activity of the lipid and protein peroxidation and antioxidant system in blood 
plasma and brain, as well as on the activity of the key enzyme of energy metabolism succinate dehydrogenase in 
the brain of animals with a closed traumatic brain injury (TBI) of moderate severity in comparison with the reference 
drug mexidol was investigated. It was established that ZNM not significantly concedes to the action of mexidol in its 
cerebroprotective on antioxidant properties under the conditions of TBI, contributing to normalization of the prooxidant-
antioxidant balance in the blood plasma and brain of rats, as well as improving the energy metabolism in the cells of 
the central nervous system.

Key words: derivatives of 2-benzamido-2-(2-oxoindolin-3-iliden) acetic acid; mexidol; traumatic brain injury; 
lipid and protein peroxidation; antioxidant system; energy metabolism

INTRODUCTION
Traumatic brain injury (TBI) is the most severe and 

serious pathological condition in the structure of trauma-
tism. TBI continues to be the main cause of death (up to 
60 % among injured) and disability of population (25 % 
of survived patients) in the age group of 20-40 years. 
Acute period of traumatic disease (TD) is a typical patho-
logical process, called posttraumatic endogenous intoxi-
cation (traumatic toxicosis). In TBI brain is the main so- 
urce of endotoxemia in the body [3, 4]. One of the main 
pathogenesis factors in acute period of TD in TBI is cere-
bral hypoxia, which leads to progressive brain tissue aci-
dosis, intracellular edema and depletion of the macroer-
gic compounds pool [10]. In its turn, the processes of an 
intensification of cell membranes damage initiates, pri-
marily – by lipid peroxidation (LPO), free radical destruc-
tion of proteins, inactivation of enzymes and microcircu- 
latory disorders [9]. 

During the screening studies of the 24 2-benzamido-
2-(2-oxoindolin-3-iliden) acetic acid derivatives an anti-
hypoxic activity of certain compounds under the condi-
tions of acute hypоbaric hypoxia was established [11]. 
Among the studied derivatives the most significant an-
tihypoxic activity was observed when using compound 
number 15 (ZNM) [11, 12], which suggests the neuro-
protective properties of this substance. 

The aim of the study was to establish the impact of 
2-benzamido-2-(2-oxoindolin-3-iliden) acetic acid deri- 
vative ZNM on the activity of free radical processes in 
rats TBI. 

MATERIALS AND METHODS
The research was conducted on 32 white nonlinear 

mature male rats weighting 180-200 g, divided into 4 groups 
(n = 8): the first group was injected intraperitoneally the 
substance ZNM at a dose of 15 mg/kg in the form of an 
aqueous suspension stabilized by polysorbate 80 (Twe- 
en 80) prior the TBI of moderate severity modeling; the 
second group was administered prior the TBI the refe- 
rence drug mexidol at a dose of 100 mg/kg; the third 
(control) group was administered an equivalent amount 
of solvent; the fourth group – intact control (ether anes-
thesia without TBI). TBI of moderate severity was mode- 
led under the ether anesthesia with a standardized weight- 
drop device (0.0495 kg, 0.315 J) inducing a focal blunt 
injury over the unprotected parietal-occipital head area 
[2]. Drugs were administered in prophylactic and thera-
peutic regimen 3 days before (last – 30 minutes prior TBI) 
and 2 days after it, after which the animals were decapi-
tated under the light ether anesthesia. The animals were 
kept under the standard vivarium conditions at a con-
stant temperature and humidity with free access to food 
and water. All manipulations were carried out in accor- 
dance with European Union Directive 2010/63/EU on 
the protection of animals used for scientific purposes. © Bukataru Yu. S., Zamorskii I. I., Kolisnyk S. V., 2016
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To study the free radical processes the plasma and 
homogenates of the animals’ brain were used. Activity 
of lipid peroxidation was evaluated by the content of ma- 
lone dialdehyde (MDA), determined by the reaction with 
2-thiobarbituric acid and protein peroxidation – by the 
level of oxidatively modified proteins (OMB), determined 
by reaction with 2,4-dynitrofenylhydrazine to form hydra-
zones of the characteristic absorption spectrum [1]. Anti-
oxidant system (AOS) was evaluated by the activity of ca- 
talase (CAT) in the reaction with ammonium molybda- 
te, ceruloplasmin level (CP) by the oxidation reaction of 
phenylenediamine and SH-groups level [7]. The degree 
of the cellular energy metabolism disturbances in brain 
was evaluated by the activity of succinate dehydrogenase 
(SDH) [5]. Statistical analysis of the results was perfor- 
med using SPSS Statistics 17.0 and Microsoft Excel 2013.  
Statistical significance was evaluated using parametric 
Student’s t-test (for normal distribution) and non-para-
metric Mann-Whitney U-test (in case of non-normal dis-
tribution). The critical level of significance was accepted 
with p ≤ 0.05.

RESULTS AND DISCUSSION
It was experimentally established that TBI is accom-

panied by a decrease of the antioxidant brain defense, 
manifested by the deficiency of antioxidant enzymes and 
non-enzymatic components of AOS (Tab. 1, 2). Thus, in 
the model pathology (TBI) group a decreased activity of 
CAT by 2.6 times in plasma, and by 1.6 times – in the brain 
homogenates was registered. It was accompanied by the 

increased level of lipid peroxidation product MDA in blood 
plasma by 2.2 times and in brain homogenates – by 1.5 
times; and an analogous increase of protein peroxidation 
products (OMB) level both in blood plasma (by 2.2 times) 
and in brain homogenates (by 1.6 times). Blood level of 
SH-groups decreased by 2.6 times. The activity of suc-
cinate dehydrogenase (SDH) in brain homogenates was 
decreased by 8.5 times, indicating the significant distur-
bance of aerobic metabolism in the central nervous sys-
tem cells, corresponding to expected changes by the lite- 
rature data [3, 6, 8, 9].

However, in the group of rats administered with the 
substance ZNM, a normalization of free radical oxidation 
of macromolecules and AOS activity after TBI was obser- 
ved. Use of ZNM significantly reduced the level of MDA 
both in plasma and in brain structures (by 40.8 % and 
17.1 % respectively) and OMB level to the control indi-
ces. CP content in plasma decreased by 19.6 % and fit 
the control level, the content of SH-groups increased by 
1.6 times. CAT activity increased in blood plasma and didn’t 
differ significantly from that of control in brain homoge-
nates. Under the influence of ZNM the SDH activity in 
brain structures increased by 2.5 times.

Thus, the substance ZNM with antihypoxic activity 
[11, 12] normalizes the state of prooxidant-antioxidant 
balance in the brain structures and in the whole organism 
of animals with TBI and improves energy metabolism in 
the cells of central nervous system. This suggests that the 
derivative of 2-benzamido-2-(2-oxoindolin-3-iliden) acetic 
acid ZNM has antioxidant and cerebroprotective properties. 

Table 1

INFLUENCE OF THE 2-BENZAMIDE-2-(2-OXOINDOLIN-3-ILIDEN) ACETIC ACID DERIVATIVE ZNM ON THE 
LEVEL OF LIPID AND PROTEIN PEROXIDATION PRODUCTS AND ACTIVITY OF THE ANTIOXIDANT SYSTEM  

IN BLOOD OF RATS wITH A CLOSED TRAUMATIC BRAIN INJURY (M ± m, n = 8)

Index Control Model pathology (TBI) TBI + ZNM TBI + Mexidol

MDA level, µmol/l 9.17 ± 0.45 19.92 ± 0.56  
p1 ≤ 0.01

11.79 ± 0.27 
p1 ≤ 0.01 
p2 ≤ 0.01

15.4 ± 1.82 
p1 ≤ 0.01 
p2 ≤ 0.05 
p3 > 0.05

OMP level, o.d.u./ml 0.82 ± 0.02 0.91 ± 0.01 
p1 ≤ 0.05

0.86 ± 0.03 
p1 > 0.05 
p2 ≤ 0.05

0.98 ± 0.08 
p1 > 0.05 
p2 > 0.05 
p3 > 0.05

CAT activity, µmol/(min×l) 24.76 ± 1.05 9.62 ± 0.14 
p1 ≤ 0.01

12.70 ± 0.28 
p1 ≤ 0.01 
p2 ≤ 0.01

11.95 ± 0.23 
p1 ≤ 0.01 
p2 > 0.05 
p3 > 0.05

CP level, mg/l 156.3 ± 2.73 176.4 ± 1.17 
p1 > 0.05

141.9 ± 7.77 
p1 > 0.05 
p2 ≤ 0.05

150.7 ± 4.34 
p1 > 0.05 
p2 ≤ 0.01 
p3 > 0.05

SH-groups level, µmol/ml 4.33 ± 0.02 1.64 ± 0.06 
p1 ≤ 0.01

2.7 ± 0.04 
p1 ≤ 0.01 
p2 ≤ 0.01

3.4 ± 0.23 
p1 ≤ 0.01 
p2 ≤ 0.01 
p3 > 0.05

Note:  p1 – index of significance comparing to control; p2 – index of significance comparing to model pathology; p3 – index of significance 
comparing to substance ZNM; o.d.u. – optical density units.
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The action of substance ZNM coincides to the effect 
of reference drug mexidol. Although the substance ZNM 
slightly concedes to antioxidant effect of mexidol in re-
duction of the lipid peroxidation in brain cells (Tab. 2), 
but exceeds the effect of mexidol in normalization of 
protein peroxidation in the cells of brain and MDA level 
in blood plasma. Concerning other investigated parame-
ters in blood plasma and brain structures, any of signifi-
cant difference between the actions of ZNM and mexidol 
wasn’t revealed (Tab. 1, 2).

CONCLUSIONS
1. The derivative of 2-benzamido-2-(2-oxoindolin-3- 

iliden) acetic acid ZNM exhibits antioxidant and ce- 
rebroprotective properties under the conditions of 
closed brain injury of moderate severity, contribu- 
ting to normalization of the prooxidant-antioxidant 
balance in plasma and brain of rats and improving 
energy metabolism in cells of the central nervous 
system.

2. The derivative of 2-benzamido-2-(2-oxoindolin-3- 
iliden) acetic acid ZNM doesn’t concede significantly 
to the effect of reference drug mexidol under the con-
ditions of a closed traumatic brain injury of mode- 
rate severity in the normalization of energy meta- 
bolism in nerve cells of rats and prooxidant-antioxi-
dant balance in plasma and brain.
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2002. – Vol. 38, № 3. – Р. 243-249.

Table 2

INFLUENCE OF THE 2-BENZAMIDE-2-(2-OXOINDOLIN-3-ILIDEN) ACETIC ACID DERIVATIVE ZNM ON THE 
LEVEL OF LIPID AND PROTEIN PEROXIDATION PRODUCTS, CATALASE AND SUCCINATE DEHYDROgENASE 

ACTIVITY IN BRAIN OF RATS wITH A CLOSED TRAUMATIC BRAIN INJURY (M ± m, n = 8)

Index Control Model pathology 
(TBI) TBI + ZNM TBI + Mexidol

MDA level, µmol/g of protein 24.3 ± 0.13 35.7 ± 0.69 
p1 ≤ 0.05

29.6 ± 0.68 
p1 ≤ 0.05 
p2 ≤ 0.01

21.9 ± 0.64 
p1 > 0.05 
p2 ≤ 0.01 
p3 ≤ 0.05

OMP level, o.d.u./g of protein 11.23 ± 0.46 17.73 ± 0.34 
p1 ≤ 0.05

12.87 ± 1.87 
p1 > 0.05 
p2 ≤ 0.05

15.84 ± 0.64 
p1 > 0.05 
p2 > 0.05 
p3 > 0.05

CAT activity, µmol/(min×mg of protein) 10.05 ± 2.50 6.30 ± 0.93 
p1 ≤ 0.01

8.54 ± 0.90 
p1 > 0.05 
p2 > 0.05

7.32 ± 0.64 
p1 > 0.05 
p2 > 0.05 
p3 > 0.05

SDH activity, nmol/(min×mg of protein) 9.67 ± 0.43 1.14 ± 0.14 
p1 ≤ 0.01

2.85 ± 0.19 
p1 ≤ 0.01 
p2 ≤ 0.01

3.15 ± 0.26 
p1 ≤ 0.01 
p2 ≤ 0.01 
p3 > 0.05

Note: The symbols are the same as in the Tab. 1.
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11. Zamorsky I. I. Screening of derivatives of 2-(benzo-
yilamino)(1-r-2-oxoindolin-3-ylidene)acetic acid un-
der the conditions of acute hypobaric hypoxia / [I. I. Za- 
morsky, Yu. S. Bukataru, E. L. Lenga et al.] // Вісник 
фармації. – 2016. – № 1 (85). – С. 67-70.

12. Zamorsky I. I. Activity definizione antihypoxants in 
derivati del 2-benzammide-2-(2-oksoindolin-3-ili- 
dene)-vinegary acido in acuta ipossia iperbarica / 
[I. I. Zamorsky, Yu. S. Bukataru, S. V. Kolesnik et al.] // 
Ital. Sci. Rev. – 2016. – № 1 (34). – P. 79-83.
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Ю. С. Букатару, І. І. Заморський, С. В. Колісник
ВПЛИВ ПОХІДНОГО 2-БЕНЗАМІДО-2-(2-ОКСОІНДОЛІН-3-ІЛІДЕН) ОЦТОВОЇ КИСЛОТИ НА АКТИВНІСТЬ 
ВІЛЬНОРАДИКАЛЬНИХ ПРОЦЕСІВ ПРИ ЧЕРЕПНОМОЗКОВІЙ ТРАВМІ

В експериментах на статевозрілих лабораторних щурах досліджено дію похідного 2-бензамідо-
2(2-оксоіндолін-3-іліден) оцтової кислоти під умовною назвою ZNM на активність вільно-
радикального окиснення ліпідів і білків та стан антиоксидантної системи в плазмі крові та 
головному мозку, а також активність ферменту енергетичного обміну сукцинатдегідрогена-
зи в головному мозку при закритій черепномозковій травмі (ЧМТ) середньої тяжкості у по-
рівнянні з антигіпоксантом мексидолом. Встановлено, що ZNM суттєво не поступається дії 
мексидолу при ЧМТ щодо антиоксидантних і церебропротекторних властивостей, сприяючи 
нормалізації прооксидантно-антиоксидантного балансу в плазмі крові та головному мозку 
щурів, а також покращуючи енергетичний обмін у клітинах центральної нервової системи.
Ключові слова: похідне 2-бензамідо-2(2-оксоіндолін-3-іліден) оцтової кислоти; мексидол; 
черепномозкова травма; ліпідна і білкова пероксидація; антиоксидантна система; енергетич-
ний обмін

УДК 615.214:616.831-005.4+547.8
Ю. С. Букатару, И. И. Заморский, С. В. Колесник
ВЛИЯНИЕ ПРОИЗВОДНОГО 2-БЕНЗАМИД-2(2-ОКСОИНДОЛИН-3-ИЛИДЕН) УКСУСНОЙ КИСЛОТЫ НА 
АКТИВНОСТЬ СВОБОДНО РАДИКАЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ ПРИ ЧЕРЕПНОМОЗГОВОЙ ТРАВМЕ

В экспериментах на половозрелых лабораторных крысах исследовано действие производно-
го 2-бензамид-2(2-оксоиндолин-3-илиден) уксусной кислоты под условным обозначением  
ZNM на активность липидной и белковой пероксидации и состояние антиоксидантной систе-
мы в плазме крови и головном мозге, а также активность фермента энергетического обме-
на сукцинатдегидрогеназы в головном мозге при закрытой черепномозговой травме (ЧМТ) 
средней тяжести по сравнению с антигипоксантом мексидолом. Установлено, что ZNM сущест- 
венно не уступает действию мексидола при ЧМТ по антиоксидантным и церебропротектор-
ным свойствам, способствуя нормализации прооксидантно-антиоксидантного баланса в плазме 
крови и головном мозге крыс, а также улучшая энергетический обмен в клетках центральной 
нервной системы.
Ключевые слова: производное 2-бензамид-2(2-оксоиндолин-3-илиден) уксусной кислоты; 
мексидол; черепномозговая травма; липидная и белковая пероксидация; антиоксидантная 
система; энергетический обмен
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OXIDATIVE STRESS CORRECTION wITH METABOLIC 
PREPARATIONS, NEw POSSIBILITIES OF ANTIOXIDANT 
PROTECTION IN PRIMARY gLAUCOMA

There were studied antioxidant action of water-soluble form of quercetin – corvitin and melatonin in rabbits with 
glaucoma model. It was shown intravenous injections of corvitin essentially decreased oxidative stress in animals with 
advanced stage of experimental glaucoma. Prophylactic-protective apply of melatonin on the basis of model induction 
in significant degree protected oxidative stress development.

Key words: quercetin; melatonin; glaucoma; oxidative stress

INTRODUCTION
Today it is known that mechanisms of free radical 

damage and oxidative stress play an important role in  
the pathogenesis of primary glaucoma, contributing pri-
marily formation of glaucomatous optic neuropathy [15, 
22]. The formation of active atoms or molecules with un-
paired electron in an outer orbit, so-called free radicals, 
in the body takes place continuously. However, under 
physiological conditions, the amount and rate of their 
formation is compensated by the speed of the elimina-
tion with antioxidants. Imbalance in the amount and ac-
tivity of pro-oxidants and antioxidants leads to oxidative 
stress. This mechanism, in turn, can lead to damage of 
cell macromolecules, membrane degradation and change 
functions that contribute to making cell death.

According to some authors [17, 12] the formation 
of oxidative stress caused by unstable ocular blood flow 
is one of the main risk factors for glaucomatous optic 
neuropathy. As it states in repeated mild reperfusion, as 
a consequence of unstable blood flow, a large amount of 
free radicals is formed. Reperfusion injury occurs when 
the blood supply returns to the tissue after a period of 
ischemia. This mechanism is probably the most trauma- 
tic for the eye tissues, especially the nervous structures 
of the eye. Oxidative stress, which occurs in the condi-
tions of reperfusion, the most severely damages the mi-
tochondria. These organelles are present in large num-
bers in the optic nerve, as a structure with high energy 
consumption. The damage of the mitochondria disrupts 
the production of energy, leading to malnutrition and 
neural cell degeneration [11].

Besides effects on the nervous tissue, glaucoma oxi-
dative stress may cause degeneration of the trabecular 

meshwork and be thus trigger mechanism for raising intra- 
ocular pressure (IOP), changing the paths of outflow of 
intraocular fluid [21, 10]. The idea of a pathogenic role 
of oxidative stress in raising IOP is supported by a num-
ber of researchers. Thus, it was shown that patients with 
primary open angle glaucoma (POAG) had have a decre- 
ase in the total antioxidant activity of intraocular fluid, 
reduced glutathione levels [10, 13]. The use of antioxi-
dants in an attempt to treat glaucoma was started by S.C. 
Evans. He used of large doses of vitamins A and C [9, 16]. 
It was assumed that vitamin A supports dehydrated sta-
tus of collagen in the eye drainage system, and hydra-
tion of collagen structures in the outflow tract leading 
to increased IOP. High doses of vitamin C reduce IOP by 
osmotic effect, although this method is hardly practical 
use for the control of glaucoma in the present conditions.

In this regard, it is important that the treatment stra- 
tegy of glaucoma gradually changes. It is receding into 
the past approach to doctoring it as a disease, not rela- 
ted to other organs and the organism as a whole. In search 
of strategies to treat this pathology as the suffering of “a 
sick organ in a sick body” the use antioxidants with sys-
temic effects is reasonable. The use of the natural origin 
medication with minimal side effects, in our view, is the 
most appropriate. In this direction, carried out a study 
on the effectiveness of glaucoma treatment with the anti-
oxidant effect drugs such as lipoic acid [6], pyridine de- 
rivative (an analogue of vitamin B6) emoksipin [1], ca-
rotenoids of ginkgo biloba extract and lutein [4, 20].

In the study of the possibility of increasing the effec-
tiveness of antioxidant effects in primary glaucoma our 
focus attracted such biologically active substances with 
a very powerful antioxidant potential as quercetin and 
melatonin. The antioxidant properties of bioflavonoids 
quercetin are determined by its chemical structure, which © Mikheytseva I. N., Yelskiy V. N., 2016
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allows it to counteract the damaging effects of reactive 
oxygen species and free radicals, i. e., are natural scaven-
gers. In addition to the ability to be “free radical scaven-
gers”, quercetin prevents lipid peroxidation and chelating 
metal ions [14]. It’s proved for Quercetin neuroprotec-
tive possibility in neurodegenerative diseases (Alzhei-
mer’s, Parkinson’s, epilepsy, stroke) and cardioprotec-
tive effects in cardiovascular diseases. The mechanism 
of this protection is linked with the antioxidant activity 
of quercetin [3, 7, 23]. 

Melatonin is a synthesis product of a pineal gland 
(epiphysis) and other organs, including the retina, has 
been known mainly as a regulator of circadian rhythms 
in the body. Recently it became known antioxidant pro- 
perties of melatonin. It has been identified as a direct sca- 
venger of free radicals [19] and indirect antioxidant – re- 
gulator of antioxidant enzymes activity [18]. Melatonin 
is highly active endogenous antioxidant and its lipophilic 
properties allows it to diffuse into the various cell com-
partments and provide a protective effect against cyto-
toxic free radicals both in the cytoplasm and in the nuc- 
leus. Clinical trials have shown that the antioxidant pro- 
perties of melatonin may be effective in the treatment of 
acute medical conditions (sepsis, asphyxia) or chronic 
diseases (metabolic and neurodegenerative diseases, can-
cers, inflammation) [8].

The purpose of our study was to investigate the anti-
oxidant activity of melatonin and quercetin preparations 
on glaucoma model in rabbits.

MATERIALS AND METHODS
As a quercetin-containing preparation we used do-

mestic product Corvitin for injection, which is a freeze-
dried substance of quercetin with polyvinylpyrrolidone 
as a modifier of solubility. We also used domestic product 
Vita-melatonin. It is a synthetic analog of neuropeptide 
melatonin produced by the pineal gland.

The investigations were carried out on rabbits, which 
glaucoma was caused by systemic administration of adre- 
naline according to the developed scheme [5]. The study 
includes the following groups: control group – healthy 
animals; advanced glaucoma model (GM), a glaucoma mo- 
del, treated with Corvitin (GMC); a reproducible of glau-
coma model with introduction of melatonin (GMM).

In GMC group rabbits with developed experimental   
glaucoma obtained Corvitin as 10 daily intravenous in-
fusions (2 % solution of the preparation in isotonic sa-
line) at a dose of 10 mg/0.5 ml.

In GMM group rabbits obtained Melatonin in the form  
of an aqueous suspension per os at a dose of 0.3 mg for 
4 months: the entire period of the modeling, as well as 
before and 2 weeks after the induction of the model.

Biochemical studies were conducted in animal blood plas-
ma. Malonic dialdehyde (MDA) was determined by reaction 
with thiobarbituric acid, the total antioxidant activity of blood 
plasma (TAOA) – using a model system with linolenic acid. The 
statistical data processing was carried out using t-test.

RESULTS AND DISCUSSION
Our study of pro- and antioxidant status of animals 

with the induced glaucoma have confirmed our previous 
results [2] and found a high level of oxidative stress in 
animals of group GM. It has been manifested by an in-
crease in the content of secondary product of lipid per-
oxidation MDA by 103 % (compared to control), and a 
decrease in antioxidant status, reflected in a reduction 
of 40 % TAOA in blood plasma (Table).

Introduction of Corvitin intravenous injections to 
GMC group rabbits with the ocular and metabolic func-
tions disorders has largely hindered severity of oxida-
tive stress in them. In this group MDA levels compared 
to the control was increased by 22 % and TAOA reduced 
by 16.1 %. Comparing the severity of oxidative stress in 
the GMC and GM groups it has been revealed that under 
the influence of Corvitin high MDA levels have been de-
creased by 39.2 % and TAOA has been increased by 40.3 % 
in blood of rabbits with developed glaucoma.

Under long-term administration of melatonin in GMM 
group has been largely prevented the development of 
oxidative stress in the simulation of glaucoma. Thus, the 
content of MDA in a month after the 4-months adminis-
tration of melatonin has been increased by 13.7 % and 
TAOA – reduced by 13.2 % compared with the control. 
When comparing these results with the untreated GM 
group, MDA levels has been lower by 44.1 % and TAOA – 
above by 33.5 % under the action of melatonin.

Thus, the study of the activity of quercetin-containing 
Corvitin and melatonin in the experiment showed that 
both of these compounds with known antioxidant proper-
ties proved to be effective in the inducing of glaucoma in 
rabbits by means of chronic stressing adrenaline. Both 
of these substances expressed direct antioxidant pro- 
perty as scavengers of free radicals, which are indirectly 
judged by the decrease the level of secondary lipid per-
oxidation product in the blood of experimental animals. 
Furthermore, as quercetin and melatonin in our experi-

Table

OXIDATIVE STRESS LEVELS IN RABBITS wITH 
gLAUCOMA MODEL UNDER ADMINISTRATION 

OF qUERCETIN- AND MELATONIN-CONTAININg 
PREPARATIONS

Groups Statistic 
Indices

Metabolic Indices
МDА  

(нМ/ml) TАОА (%)

I Control (n = 20) M ± m 0.58 ± 0.02 52.3 ± 0.72

II GM (glaucoma) 
(n = 23)

M ± m 
p1 <

1.18 ± 0.03 
0.001

34.0 ± 0.87 
0.001

III
GMC (glaucoma +  
corvitin)  
(n = 15)

M ± m 
p1 < 
p2 <

0.71 ± 0.02 
0.01 

0.001

43.9 ± 0.92 
0.001 
0.001

IV
GMM (glaucoma + 
melatonin)  
(n = 21)

M ± m 
p1 

p3 <

0.66 ± 0.03 
> 0.05 
0.001

45.4 ± 1.03 
<0.01 
0.001

Note: p1 – comparing with control; p2 – comparing III с II; p3 – 
comparing IV c II.



[14] Матеріали VІІ Національного конгресу патофізіологів України за міжнародною участю 
«Патофізіологія і фармація: шляхи інтеграції», 5-7 жовтня 2016 р., м. Харків

УКРАЇНСЬКИЙ БІОФАРМАЦЕВТИЧНИЙ ЖУРНАЛ, № 4 (45) 2016ISSN 2311-715X

ment acted also as indirect antioxidants, activating anti-
oxidant system, which we concluded to increase TAOA 
of blood. Wherein melatonin has been used long in pro-
phylactically – tread mode, namely, during induction of 
the adrenaline glaucoma model, before and after the 
cessation of administration of epinephrine. It is possible 
to largely stop the development of oxidative stress, pre-
venting a substantial increase in free-radical processes 
and activating the antioxidant defense system.

CONCLUSIONS
1. Introduction of 10 intravenous injections of querce-

tin-containing Corvitin to rabbits with advanced stage 
of glaucoma model significantly reduced the severity  
of oxidative stress in them.

2. Preventive and treat administration of the stress pro-
tective hormone melatonin during 4 months in rabbits 
with reproducible adrenaline glaucoma model has 
largely prevented the formation of oxidative stress 
in them.

3. The experimental data, which showed significant anti-
oxidant effects of Corvitin and melatonin in experi-
mental glaucoma, can serve as a basis for recommen- 
ding the use of these preparations in the clinic of 
primary glaucoma.
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УДК 617.7-07.681-092
І. М. Михейцева, В. М. Єльський 
КОРЕКЦІЯ ОКСИДАТИВНОГО СТРЕСУ МЕТАБОЛІЧНИМИ ЗАСОБАМИ, НОВІ МОЖЛИВОСТІ 
АНТИОКСИДАНТНОГО ЗАХИСТУ ПРИ ПЕРВИННІЙ ГЛАУКОМІ

Вивчено на моделі глаукоми у кролів антиоксидантну дію водорозчинної форми кверцетину-
корвітину та препарату мелатоніну. Показано, що курс внутрішньовенних введень корвітину 
суттєво знизив оксидативний стрес у тварин з розвитою стадією експериментальної глауко-
ми. Профілактично-протекторне введення мелатоніну на тлі індукції моделі значною мірою 
завадило розвитку оксидативного стресу.
Ключові слова: кверцетин; мелатонін; глаукома; оксидативний стрес
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КОРРЕКЦИЯ ОКСИДАТИВНОГО СТРЕССА МЕТАБОЛИЧЕСКИМИ СРЕДСТВАМИ, НОВЫЕ  
ВОЗМОЖНОСТИ АНТИОКСИДАНТНОЙ ЗАЩИТЫ ПРИ ПЕРВИЧНОЙ ГЛАУКОМЕ

На модели глаукомы у кроликов изучено антиоксидантное действие водорастворимой фор-
мы кверцетина – корвитина и препарата мелатонина. Показано, что курс внутривенных инъ-
екций корвитина существенно снизил оксидативный стресс у животных с развитой стадией 
экспериментальной глаукомы. Профилактически-протекторное длительное введение мела-
тонина на фоне индукции модели в значительной степени предотвратило развитие оксида-
тивного стресса.
Ключевые слова: кверцетин; мелатонин; глаукома; оксидативный стресс
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PROTEIN FACTORS OF OXIDATIVE STRESS AND 
ATHEROgENESIS IN PATIENTS wITH ARTERIAL 
HYPERTENSION

The aim of this study was to evaluate the protein components of HDL in patients with arterial hypertension (AH). 
The study included 30 patients (mean age of 47.4 ± 3.3 years) with AH 2 grade. The accumulation of carbonyl oxida-
tion protein products in blood, HDL and LDL eventually results in oxidative modification of HDL and LDL, and loss of 
its functional properties. The activity of HDL-associated enzymes (PON1 and MPO) is the most informative indicator 
of functional state of HDL, and not the level of HDL-Cholesterol. Changes of MPO and PON1 activity may serve as a use-
ful marker of dysfunctional HDL. Our evaluation showed a significant decrease of PON1 activity and increase of MPO 
activity that may contribute to the HDL oxidation, irrespective of HDL-Cholesterol levels. Demonstrated changes in 
the functional state of HDL, in our opinion, create a predisposition to development and progression of atherosclerosis 
in patients with AH.

Key words: arterial hypertension; atherogenesis; oxidative stress; paraoxonase-1; myeloperoxidase

INTRODUCTION
Arterial hypertension (AH) remains the one of the 

most significant problem due to its wide prevalence in 
the world. Over 40 % of the adult population of Ukraine 
has increased arterial pressure. On the other hand, AH 
is an important risk factor for major cardiovascular di- 
seases and especially atherosclerosis. It is associated with 
high mortality and disability due to myocardium infarc-
tion, stroke and heart failure [1, 9]. It is known that sys-
temic inflammation with the formation of oxidative stress 
and endothelial dysfunction are important in the deve- 
lopment of AH [1, 11, 17, 18]. These factors are also known 
to be in the basis of development of atherosclerosis [3, 
11, 18]. Numerous experimental and clinical studies have 
shown that free radical modification of LDL and VLDL on 
a background of inflammation and oxidative stress un-
derlie increased blood atherogenic potential; and poten- 
tiate the mechanisms of initiation and progression of 
atherogenesis.

In the assessment of lipid metabolism in patients with 
AH the quantitative indexes of lipoproteins and level of 
lipoprotein cholesterol are usually taken into account. 
These indexes are used in clinical practice to assess the 
treatment efficiency, especially in order to employ the li-
pid-lowering drugs in the complex treatment. According 
to modern studies the qualitative status of lipoproteins 
and their atherogenic or antiatherogenic properties are 
determined by corresponding proteins – apoproteins and 

enzymes. The activity of these enzymes is more impor-
tant than indicators of their blood levels or lipoprotein 
cholesterol content [3, 9, 12, 13]. Atheroprotective acti- 
vities of HDL are thought to be mediated in part by both 
ApoA1 within the core lipoprotein particle and an assort-
ment of HDL-associated proteins. HDL particle enriched 
in paraoxonase-1 (PON1) (ЕС 3.1.8.1), an atheroprotec-
tive protein, have been linked to the antioxidant, anti-
inflammative, and lipid cargo-carrying functions of HDL. 
PON1 has been shown to help HDL prevent the accumu-
lation of lipid peroxides in oxidized LDL (low-density li-
poproteins), inactivate bioactive oxidized phospholipids, 
stimulate HDL-mediated eNOS-dependent NO production, 
and enhance cholesterol efflux from cholesterol-laden 
macrophages [3, 9, 14, 16]. Myeloperoxidase (MPO) (ЕС 
1.11.1.7), like PON1, both binds to HDL and is mecha-
nistically linked to oxidative stress and atherosclerosis. 
MPO is released from activated leukocytes in the activa-
tion of the inflammatory reaction. Excessive activation of 
MPO can lead to oxidative modification of LDL and HDL, 
inactivation of PON1, and oxidative modification of dif-
ferent macromolecules, contributing to the development 
of atherogenesis. MPO plays an important role in the vas-
cular damage mediated by leukocytes [4, 5, 12, 16]. In this 
regard, according to many studies, MPO can act as a mar- 
ker of determination of character of the inflammation, 
the intensity of oxidative stress and development of en-
dothelial dysfunction [5, 12]. The aim of this study was 
to evaluate the qualitative status of the main classes of 
lipoproteins together with the activity of corresponding 
enzymes in patients with AH.© Group of authors, 2016
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MATERIALS AND METHODS
The study included 30 patients (mean age of 47.4 ± 3.3 

years) with AH 2 grade, who received basic therapy ac-
cording to the Recommendation of the European Soci-
ety of Cardiology and the Association of Cardiologists of 
Ukraine. All patients were subjected to a set of neces-
sary general and functional diagnostic methods. As cont- 
rol group we enrolled 15 healthy persons (mean age of 
49.2 ± 2.1 years).

Blood biochemistry assays were performed in all sub-
jects. Level of carbonyl oxidation protein products in se-
rum, HDL and LDL + VLDL fractions was evaluated spectro-
photometrically after [2]. Level of TBA-positive products 
in serum was assayed after [19]. The degree of oxidative 
modification of LDL + VLDL was determined spectrophoto-
metrically after [7]. Activity of catalase and superoxide-
dismutase in serum were assayed spectrophotometrical- 
ly and spectrofluorometrically after [8] and [15], corres- 
pondingly. Activities of PON1 in serum and MPO in plas-
ma were assayed after [14] and [5] correspondingly. Se-
rum lipid parameters were measured, such as total cho-
lesterol, triglycerides, LDL-cholesterol, HDL-cholesterol. 
The differences were considered to be statistically sig-
nificant at P < 0.05.

RESULTS AND DISCUSSION
We found that arylesterase activity of PON1 decre- 

ases by 65 % in patients with AH compared with the cont- 
rol group (Tab. 1). PON1 hydrolyses lipid peroxides and 
promotes elimination of oxidized LDL, cholesterol bio-
synthesis inhibition and stimulation of HDL-mediated cho-
lesterol efflux from macrophages [3, 9]. PON1 protects 
HDL from oxidation and together with other HDL-associ-
ated proteins and enzymes determines antioxidant, anti-
inflammatory and antiatherogenic properties of HDL [9]. 
Decrease of arylesterase activity of PON1 correlates with 
increase of content of lipid peroxidation products, inclu- 
ding the TBA-positive products in serum by 21 % if com-
pared with control (Tab. 1). Activation of free radical pro-

tein oxidation is higher in patients with AH. This is evi- 
denced by increase of carbonyl products of protein oxi-
dation in serum by 35 %. The increase of carbonyl pro- 
ducts of protein oxidation in HDL and LDL + VLDL frac-
tions by 20 % and 41 %, correspondingly, is noticeable 
in comparison with healthy persons (Tab. 1). This may 
indicate oxidative modification of these particles. These 
changes, together with accumulation of TBA-positive pro- 
ducts in HDL and LDL + VLDL fractions are the basis for for-
mation of high blood atherogenic potential. These chan- 
ges are taking place against a background of reduced en-
zyme activity level of antioxidant protection system. Thus, 
the activity of superoxide dismutase and catalase in se-
rum of patients with AH decreases by 33 % and 15 %, 
correspondingly (Tab. 1). These changes reflect the gene- 
ral reaction of the organism and indicate the formation 
of oxidative stress involving both lipid and protein fac-
tors, and inhibition of antioxidant defense mechanisms 
aimed against increase in content of ROS and free radi-
cal oxidation products of macromolecules.

MPO activity increases in plasma of patients with AH 
by 27 % compared with healthy persons (Tab. 1). Today 
there is much evidence of the important role of leuko-
cytes in the vascular lesions. In particular, the activation 
of leukocytes can serve as an alternative risk factor for 
atherosclerosis. MPO contained in azurophilic granules 
of neutrophils and released into the extracellular space 
in the activation of these cells [10, 11, 12]. The demon-
strated increased MPO activity in patients with AH indi-
cates the presence of inflammatory response.

In circulation MPO forms a complex with HDL-as-
sociated enzyme PON1. PON1 partially inhibits the acti- 
vity of MPO, while MPO is able to inactivate PON1, oxi-
dizing the tyrosine-71 residue, which leads to disruption 
of interaction between the enzyme molecule and HDL. 
As a result of the leukocytes activation MPO produces a 
number of reactive oxygen species, which can lead to da- 
mage to lipoprotein particles. MPO can bind to endothelium 
and aggravate the local inflammation of blood vessels [6, 16]. 

Table 1

CONTENT OF CARBONYL PRODUCTS OF PROTEIN OXIDATION, FREE RADICAL OXIDATION LIPID PRODUCTS, 
AND ACTIVITY OF PON1, CATALASE, SUPEROXIDEDISMUTASE AND MPO IN PATIENTS wITH AH (M ± m)

Indexes Control group  
(healthy persons), n = 15 Patients with AH, n = 30

PON1 activity, kU/l 5.66 ± 0.93 2.02 ± 0.34*
TBA-positive products, U/l 9.11 ± 0.21 11.06 ± 0.14*
Catalase activity, U/l 9.11 ± 0.44 7.78 ± 0.51*
Superoxide dismutase activity, U/l 1281 ± 121 1708 ± 140*
Carbonyl products of protein oxidation in serum, conv.u./ml 4.13 ± 0.16 5.55 ± 0.22*
Carbonyl products of protein oxidation in LDL + VLDL fraction, 
conv.u. × mg-1 of lipids 0.57 ± 0.05 0.81 ± 0.06*

Carbonyl products of protein oxidation in HDL fraction, conv.u./ml 1.82 ± 0.07 2.04 ± 0.09*
Degree of oxidative modification of LDL+VLDL, conv.u./mg of lipids 2.41 ± 1.10 3.49 ± 0.30*
MPO activity, conv.u./min 0.00242 ± 0.0005 0.0031 ± 0.0004*

Note: * – The difference with Control group is statistically significant; P ≤ 0.05.
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The results of quantitative determination of com-
ponent content of lipids in patients with AH are shown 
in Tab. 2. Our studies demonstrate no significant diffe- 
rences in lipid status in patients with AH in comparison 
to control group, with the exception of triglycerides and 
LDL cholesterol, which are respectively 29 % and 28 % 
above the reference value.

It should be noted that despite the relative normali-
zation of content of lipids, activation of free radical oxi-
dation reactions, as indicated by significantly higher le- 
vels of lipid and protein oxidation product in serum re-
mains in patients with AH. 

Catalase and superoxide dismutase activities are de-
creased in patients with AH in comparison to control. These 
changes indicate the presence of imbalance between pro- 
and antioxidant systems. Noteworthy, the degree of oxi-
dative modification of LDL + VLDL is increased by 45 % 
in patients with AH (Tab. 1). Content of carbonyl pro- 
ducts of protein oxidation in HDL fraction also increases 
by 20 % compared with the control group. This may be 
due to inhibition of PON-1 activity, which is responsible 
for protecting HDL, and activation of MPO activity, which 
is aimed at peroxidation of lipoprotein particles and other 
macromolecules that participate in the processes of athero-
genesis and progression of the pathological process in 
atherogenesis.

CONCLUSIONS
1. The accumulation of carbonyl products of protein 

oxidation in blood, HDL and LDL eventually results 
in oxidative modification of HDL and LDL, and loss 
of their functional properties. 

2. Our evaluation showed a significant increase of MPO 
activity and decrease of PON1, catalase and super-
oxide dismutase activity in patients with AH.

3. Changes of MPO and PON1 activity may serve as a 
useful marker of dysfunctional HDL. The ratio “MPO/ 
PON1” can be used as a predictor of inflammatory 
response and atherosclerotic process and to evalu-
ate the effectiveness of treatment.

4. The activity of HDL-associated enzymes (PON1 and 
MPO) is the most informative indicator of functional 
state of HDL, and not the level of HDL-cholesterol.

5. Demonstrated changes in the functional state of HDL, 
in our opinion, create a predisposition to develop-
ment and progression of atherosclerosis in patients 
with AH.
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УДК 616.12.008.331.1+616.153.96
Л. С. Мхітарян, О. Б. Кучменко, О. Г. Купчинська, І. Н. Євстратова, Н. М. Василинчук, М. П. Мостов’як, 
Т. Ф. Дроботько 
БІЛКОВІ ФАКТОРИ ОКСИДАТИВНОГО СТРЕСУ І АТЕРОГЕНЕЗУ У ПАЦІЄНТІВ З АРТЕРІАЛЬНОЮ 
ГІПЕРТЕНЗІЄЮ

Метою даної роботи було вивчення якісного стану основних класів ліпопротеїнів та актив-
ності асоційованих з ними білків-ферментів у крові пацієнтів з артеріальною гіпертензією (АГ). 
В дослідження були включені 30 пацієнтів з АГ ІІ стадії (середній вік – 47,4 ± 3,3 років). У па-
цієнтів з АГ зберігається інтенсифікація процесів вільнорадикального окиснення білків, що 
супроводжується переокисненням ЛПНГ, ЛПДНГ і ЛПВГ із збільшенням їх індексу перекисної 
модифікації і атерогенного потенціалу крові. У пацієнтів з АГ встановлено зростання актив-
ності МПО на фоні зниження активності антиоксидантних ферментів – ПОН-1, каталази і су- 
пероксиддисмутази. Зміна активності МПО і ПОН-1 може бути використана в якості предик-
тора активності запальної реакції за участі нейтрофільних лейкоцитів і прогресування атеро-
склеротичного процесу, а також для оцінки ефективності лікування. Для оцінки якісного ста-
ну ліпопротеїнів крові і ступеня їх атерогенності інформативними показниками слід вважати 
активність ліпопротеїн-асоційованих білків-ферментів (ПОН-1 і МПО), а не тільки рівень хо-
лестеролу в них.
Ключові слова: артеріальна гіпертензія; атерогенез; оксидативний стрес; параоксоназа-1; 
мієлопероксидаза
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Л. С. Мхитарян, Е. Б. Кучменко, Е. Г. Купчинская, И. Н. Евстратова, Н. Н. Василинчук, М. П. Мостовьяк, 
Т. Ф. Дроботько 
БЕЛКОВЫЕ ФАКТОРЫ ОКСИДАТИВНОГО СТРЕССА И АТЕРОГЕНЕЗА У ПАЦИЕНТОВ С АРТЕРИАЛЬНОЙ 
ГИПЕРТЕНЗИЕЙ

Целью данной работы было изучение качественного состояния основных классов липопро-
теинов и активность ассоциированных с ними белков-ферментов в крови пациентов с арте-
риальной гипертензией (АГ). В исследование были включены 30 пациентов с АГ ІІ стадии  
(средний возраст – 47,4 ± 3,3 лет). У пациентов с АГ сохраняется интенсификация процес-
сов свободнорадикального окисления белков, что сопровождается переокислением ЛПНП, 
ЛПОНП и ЛПВП с увеличением индекса их перекисной модификации и атерогенного по-
тенциала крови. У пациентов с АГ установлено возрастание активности МПО на фоне сни-
жения активности антиоксидантных ферментов – ПОН-1, каталазы и супероксиддисмутазы. 
Изменение активности МПО и ПОН-1 может быть использовано в качестве предиктора актив-
ности воспалительной реакции с участием нейтрофильных лейкоцитов и прогрессирования 
атеросклеротического процесса, а также для оценки эффективности лечения. Для оценки ка-
чественного состояния липопротеинов крови и степени их атерогенности информативными 
показателями следует считать активность липопротеин-ассоциированных белков-фермен-
тов (ПОН-1 и МПО), а не только уровень холестерола в них.
Ключевые слова: артериальная гипертензия; атерогенез; оксидативный стресс; параоксона-
за-1; миелопероксидаза
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THE INFLUENCE OF gLUTATHIONE ON THE 
PROOXIDANT-ANTIOXIDANT ACTIVITY IN KIDNEYS 
AND BLOOD OF RATS wITH RHABDOMYOLYTIC 
MODEL OF ACUTE KIDNEY INJURY

The influence of glutathione on the prooxidant-antioxidant balance in rats’ kidneys and blood under the condi-
tions of rhabdomyolytic model of acute kidney injury was studied in the experiment. It is observed that intraperitoneal 
administration of glutathioneіn dose 30 mg/kg normalizes the prooxidant-antioxidant balance, confirmed by the 
reduction of lipid and protein peroxidation intensity, normalization of catalase and glutathione peroxidase activity, 
SH-groups аndceruloplasmin content.

Key words: acute kidney injury; glutathione; prooxidant-antioxidant balance

INTRODUCTION
Rhabdomyolysis is a life-threatening clinical syndro- 

me caused by the destruction of skeletal muscle with re-
lease of large amount of myoglobin into the bloodand de-
velopment of acute kidney injury (AKI). The causes of 
rhabdomyolysis include muscular trauma, use of narcotics 
and some medicines, influence of toxins, infections, hyper-
thermia, seizures and electrolyte disturbances causing 
lysis of cells due to ischemia or acidosis. There are three 
pathogenetic mechanisms of rhabdomyolytic AKI: renal 
vasoconstriction, ischemia and oxidative stress,initiating 
cellular damage with disturbances of energy supply and 
metabolism.

It is estimated that 15 % of AKI cases in the inten-
sive care unitsare induced by rhabdomyolysis[11, 2, 14]. 
Therefore the search of remedies with nephroprotective 
properties able to prevent and correct this clinical syn-
drome is an important task of the modern medicine.

In this connection a potent antioxidant glutathione, 
providing the function of glutathione antioxidant system 
of the organism, have attracted our attention[1, 15]. Glu-
tathione is an oligopeptide consisting of glutamate, cys-
teine and glycine, and functioning as a hydrogen dona-
tor and cofactor of antioxidant enzymes, e.g. glutathione 
peroxidase.

The aim of research was to study out the influence 
of single glutathione administration on the processes of 
lipid and protein peroxidation under the conditions of 
rhabdomyolytic model of AKI.

MATERIALS AND METHODS
Research was conducted on 21 non-linear adult white 

rats weighting 180-220 g. Animals were divided into 3 
groups (n = 7): I group – control, II group – pathology 
model. Animals of the III group received a glutathione 
after the modeling of rhabdomyolytic AKI. Pathology mo- 
del was induced by intramuscular injection of 50 % glyce- 
rol (10 ml/kg) [10]. Glutathione (TAD 600, “Biomedica 
Foscama”, Italy) was administered intraperitoneally at a 
dose of 30 mg/kg 40 min after glycerol injection. 24 h 
after the AKI modeling animals were decapitated under 
the ether anesthesia, blood and kidney samples were col-
lected. Research was conducted accordingly to “European 
Convention on the protection of animals used for expe- 
rimental and other scientific purposes” (Strasburg, 1986). 

Malonedialdehyde (MDA) level in blood plasma and 
kidney tissue was determined by the reaction with 2-thio-
barbituric acid [9], catalase (CAT) activity – by the reac-
tion with ammonium molibdate [4], glutathione peroxi- 
dase (GPX) activity – by the amount of oxidized glutath- 
ione formed from reduced glutathione during the neu-
tralization of hydrogen peroxide [1]. Ceruloplasmin (CP) 
level was estimated using the reaction of phenylenedi-
amine oxidation [3]. Oxidatively modified proteins (OMP) 
level in kidney tissue was determined by formation of 
hydrazones by the interaction of the 2,4-dinitrophenyl-
hydrazine with carbonyl groups [6]. SH-groups level in 
blood was estimated by the interaction of 5,5′-dithiobis- 
2-nitrobenzoic acid (Ellman′s reagent) with free SH-groups 
and formation of thionitrophenyl anion [7].

Statistical analysis was performed with Statistica 10.0 
software. Group means were compared using parametric © Drachuk V. M., Zamorskii I. I., Goroshko O. M., 2016
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Student’s t-test (for normal distribution) and non-para-
metric Mann-Whitney U-test (in case of non-normal dis-
tributions). The level of significance was accepted with 
p ≤ 0.05.

RESULTS AND DISCUSSION
MDA is a main product of lipid peroxidation allowing 

an estimating the intensity of this process. An increase 
of its level by 1.3 times (p ≤ 0.001) in kidney tissue and 
by 1.4 times (p ≤ 0.001) in blood erythrocytes was ob-
served in animals from pathology model group compa- 
ring to control (Table). Use of glutathione resulted in the 
decrease of MDA level by 12 % (p ≤ 0.05) in kidney tis-
sue and by 15 % (p ≤ 0.05) in blood erythrocytes com-
paring to untreated animals.

Cytosolic proteins are the main targets for free radi-
cals. Reduced glutathione and cysteine play important role 
in prevention of oxidative proteins modification, as their 
sulfhydryl groups are oxidized first. Due to the primary 
damaging effect and subsequent generation of active oxy-
gen species OMP level in pathology model group was also 
increased by 1.6 times (p ≤ 0.001) in kidney tissue and 
by 1.5 times (p ≤ 0.001) in blood plasma. Glutathione de-
creasedOMP level in kidney tissue by 1.4 times (p ≤ 0.001)  
comparing to pathology model group. In blood plasma 
OMP level was reduced by 1.3 times (p ≤ 0.05)and re-
stored to the control level.

Antioxidant system controls and inhibits all of the 
stages of free radicals reaction. Under the conditions of 
AKI a vasoconstriction and renal ischemia cause energy 
depletion and deficiency of energetic substrates for an-

tioxidant enzymes, affecting the efficacy of protective 
systems. As previously stated, the glutathione system di-
rectly neutralizes active forms of oxygen and is especial-
ly important under the conditions of oxidative stress [8].  
GPX activity depends on reduced glutathione content, 
which intracellular concentration is maintained by glu-
tathione reductase. In its turn, glutathione reductase ac-
tivity is determined by the reduced nicotinamide cofac-
tors content [5]. In our research a significant decrease of 
GPX activity by 1.7 times (p ≤ 0.001) in kidney tissue and 
by 1.3 times (p ≤ 0.001) in blood plasma of rats from the 
II group was observed. In the group of animals under-
going the correction of AKI by glutathione a significant 
increase of enzymatic activity by 1.4 times (p ≤ 0.001) in 
kidney tissue and by 1.3 times(p ≤ 0.01) in blood plasma 
comparing to pathology model group was established.

Acompensatory increase of CAT activity by 8 % (p ≤ 0.01) 
in kidneys and by 14 % (p ≤ 0.001) in blood plasma was 
observed in pathology model group. In animals treated 
with glutathione CAT activity restored to the control in-
dicesand was decreased by 16 % (p ≤ 0.05) in kidney 
tissue and by 15 % (p ≤ 0.001) in blood comparing to 
untreated pathology group.

Non-enzymatic part of antioxidant defense was es-
timated by the levels of ceruloplasmin and SH-groups in 
blood plasma. It was established that glutathione caused 
an increase in CP level by 19 % (p ≤ 0.05), SH-groups 
level – by 34 % (p ≤ 0.01).

Thereby, use of glutathione with the aim of AKI cor-
rection caused a restoration of the antioxidant system 
activity and normalization of some indices.

Table

THE INFLUENCE OF gLUTATHIONE ON THE PROOXIDANT-ANTIOXIDANT ACTIVITY IN KIDNEYS  
AND BLOOD OF RATS wITH RHABDOMYOLYTIC ACUTE KIDNEY INJURY (M ± m, n = 7)

Index Control AKI AKI + ТАD 600 (30 mg/kg)

MDA level in kidney tissue, µmol/mg of protein 57.5 ± 1.50 75.9 ± 2.19 
p1 ≤ 0.001

66.7 ± 1.54 
p2 ≤ 0.05

MDA level in blood erythrocytes, µmol/l 15.9 ± 0.57 22.3 ± 0.90 
p1 ≤ 0.001

18.9 ± 0.85 
p2 ≤ 0.05

OMP level in kidney tissue, o.d.u./g of protein 15.2 ± 0.16 24.5 ± 0.24 
p1 ≤ 0.001

17.1 ± 0.29 
p2 ≤ 0.001

OMP level in blood, o.d.u./ml 0.79 ± 0.09 1.20 ± 0.01 
p1 ≤ 0.01

0.93±0.08 
p2 ≤ 0.05

CAT activity in kidney, µmol/(min × mg of protein) 5.7 ± 0.07 6.2 ± 0.11 
p1 ≤ 0.01

5.2 ± 0.27 
p2 ≤ 0.05

CAT activity in blood, µmol/(min × l) 32.3 ± 0.07 36.9±0.11 
p1 ≤ 0.001

31.3 ± 0.23 
p2 ≤ 0.001

GPx activity in kidney tissue, µmol/(min × l) 272.1 ± 9.54 158.4 ± 3.86 
p1 ≤ 0.001

221.3 ± 8.69 
p2 ≤ 0.001

GPx activity in blood, µmol/(min × mg of protein) 123.4 ± 2.13 92.1 ± 4.76 
p1 ≤ 0.001

118.5 ± 3.26 
p2 ≤ 0.01

CP level in blood, mg/l 154.4 ± 3.66 112.7 ± 8.43 
p1 ≤ 0.01

133.6 ± 1.48 
p2 ≤ 0.05

SH-groups level in blood, µmol/ml 3.55 ± 0.05 2.16 ± 0.06 
p1 ≤ 0.001

2.90 ± 0.07 
p2 ≤ 0.001

Note: р1 – index of significance comparing to control; р2 – index of significance comparing topathology model group.
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Research results testify to the protective effect of 
glutathione under the conditions of AKI. It is primarily 
provided by the potent antioxidant effect as glutathione 
is a key link in the three out of four existing antioxidant 
systems of the body [15].

CONCLUSIONS
1. An experimental rhabdomyolytic AKI is accompa-

nied by an activation of the lipid and protein per-
oxidation in blood and kidney tissue.

2. Use of glutathione restores the prooxidant-antioxi-
dant balance in rats with rhabdomyolytic AKI, causing 
a reduction of lipid peroxidation as well as protein 
free radical oxidation against the background nor-
malization of antioxidant defense activity.
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В. М. Драчук, І. І. Заморський, О. М. Горошко
ВПЛИВ ПРЕПАРАТУ ГЛУТАТІОНУ НА ПРООКСИДАНТНО-АНТИОКСИДАНТНИЙ БАЛАНС У НИРКАХ  ТА 
КРОВІ ЩУРІВ ПРИ РАБДОМІОЛІТИЧНІЙ МОДЕЛІ ГОСТРОГО ПОШКОДЖЕННЯ НИРОК

В експерименті досліджений вплив препарату глутатіону на прооксидантно-антиоксидант-
ний баланс у нирках та крові щурів за умов рабдоміолітичної моделі гострого пошкодження 
нирок. При дії препарату спостерігали, що внутрішньоочеревинне введення глутатіону в дозі 
30 мг/кг маси тіла тварин нормалізує баланс прооксидантно-антиоксидантних показників, 
що проявляється зменшенням інтенсивності пероксидного окиснення ліпідів і білків, норма-
лізацією активності каталази, глутатіонпероксидази, вмісту SH-груп та церулоплазміну.
Ключові слова: гостре пошкодження нирок; препарат глутатіону; прооксидантно-антиокси-
дантний баланс

УДК 616.61 – 001:615.31:547.466.64] – 092.9
В. М. Драчук, И. И. Заморский, А. М. Горошко
ВЛИЯНИЕ ПРЕПАРАТА ГЛУТАТИОНА НА ПРООКСИДАНТНО-АНТИОКСИДАНТНЫЙ БАЛАНС В ПОЧКАХ  
И КРОВИ КРЫС ПРИ РАБДОМИОЛИТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ОСТРОГО ПОВРЕЖДЕНИЯ ПОЧЕК

В эксперименте исследовано влияние препарата глутатиона на прооксидантно-антиоксидант-
ный баланс в почках и крови крыс в условиях рабдомиолитической модели острого поврежде-
ния почек. При действии препарата наблюдали, что внутрибрюшинное введение глутатиона 
в дозе 30 мг/кг массы тела животных нормализует баланс прооксидантно-антиоксидантных 
показателей, что проявляется уменьшением интенсивности пероксидного окисления ли-
пидов и белков, нормализацией активности каталазы, глутатионпероксидазы, содержания 
SH-групп и церулоплазмина.
Ключевые слова: острое повреждение почек; препарат глутатиона; прооксидантно-антиок-
сидантный баланс
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Інститут проблем кріобіології і кріомедицини НАН України

ПАТОГЕНЕТИЧНІ ФАКТОРИ РОЗВИТКУ АУТОІМУННИХ 
ЗАХВОРЮВАНЬ. СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ЇХ ЛІКУВАННЯ

На експериментальних моделях патологій аутоімунного генезу обгрунтована можливість і доведена 
ефективність застосування продуктів фетоплацентарного комплексу. Продемонстрована їхня здатність 
до активації Т-регуляторної ланки імунітету і нормалізації клінічних показників експериментальних тва-
рин. Показано більш виражений імунокоригуючий потенціал кріоконсервованого матеріалу на клітинному 
і молекулярному рівнях.

Ключові слова: продукти фетоплацентарного комплексу; аутоімунні захворювання; Tрег-клітини; ген ido

ВСТУП
Можливість використання експериментальних 

моделей, адекватних стану організму людини при роз-
витку аутоімунних захворювань (АІЗ), ґрунтується 
на існуванні загальних етіологічних факторів, що ви- 
кликають вказані захворювання, механізмах їх розвитку, 
методах діагностики, терапевтичних підходах та ін. Не 
викликає сумніву мультифакторіальність розвитку 
АІЗ, але найбільш значущим патогенетичним фак-
тором їхнього розвитку є порушення стану імунної 
системи, а саме, зрив її природної толерантності до 
власних антигенів. Фундаментальні розробки експе-
риментальної імунології останніх 25-30 років проде-
монстрували, що ключовим фактором розвитку АІЗ 
є порушення процесу формування, зниження кіль-
кості та функціональної активності Т-регуляторних  
клітин (Трег) з фенотипічними маркерами CD4+, CD25+ 

і транскрипційним фактором FOXP3 [13]. Ці клітини 
володіють високою супресорною активністю щодо 
клітин, які індукують і підтримують імунозапальний 
процес. Розробка засобів управління станом CD4+CD25+ 

FOXP3+-клітин є найбільш перспективним підходом у 
загальному спектрі методів імуномодулюючої тера-
пії АІЗ. Слід особливо підкреслити, що розвиток АІЗ 
викликає дисгармонію взаємодії систем нейро-імуно-
ендокринного блоку. Виходячи з цього, при лікуванні 
АІЗ є очевидною необхідність використання препара-
тів надсистемної регуляції, тобто з поліфункціональ-
ною активністю. Повною мірою до таких можна віднести 
препарати клітинної і тканинної терапії, одним з век-
торів дії яких є імуномоделююча активність [1, 9].

Препарати клітинної та тканинної терапії, в тому 
числі і фетального походження, застосовуються при 

лікуванні ряду патологічних станів організму людини. 
Проте до теперішнього часу залишається нез’ясова- 
ним ряд питань біоетичного профілю, що відносяться 
до юридичної бази їхнього використання. На думку 
багатьох лікарів-клініцистів, представників фунда-
ментальної науки, служителів Феміди і т. п. «напру-
женість» у вирішенні багатьох з цих нез’ясованих 
питань може бути мінімізована переконливими ре-
зультатами експериментальних досліджень.

Відомо, що в реалізації супресорного ефекту Tрег- 
клітин бере участь фермент індоламін-2,3-діоксиге- 
наза (ІДО) [12], який ініціює деградацію L-триптофа- 
ну, катаболіти якого власне і активують ці клітини. 
Висока його активність властива продуктам фетопла-
центарного комплексу (ПФПК), а саме – клітинам пла-
центи, фетальної печінки і фетальним нервовим клі-
тинам [10, 11]. У загальному технологічному процесі 
застосування ПФПК у клінічній практиці обов’язко- 
вим компонентом є кріоконсервування [1, 9], яке здат-
не модифікувати, в тому числі й активувати мета-
болічні процеси у клітинах [9].

Виходячи з вищенаведеного, в цій роботі була 
проведена порівняльна оцінка імунокоригуючої дії 
кріоконсервованих ПФПК при різних формах експе-
риментальних АІЗ з метою обґрунтування можли-
вості їхнього застосування в клінічній практиці.

МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ
Дослідження проводилися відповідно до поло-

жень «Європейської конвенції про захист хребетних 
тварин, що використовуються для експерименталь-
них та інших наукових цілей» (European convention, 
Strasburg, 1986), та схвалених I Національним кон-
гресом України з біоетики (Київ, 2004).

Ад’ювантний артрит (АА) індукували у мишей 
лінії СВА/Н методом [5]. Набряк суглоба оцінювали © Колектив авторів, 2016
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як відношення діаметра досліджуваного суглоба до 
інтактного суглоба і визначали у вигляді індексу арт- 
риту (ІА). Суспензію клітин плаценти (СКП) отри-
мували на 18-ту добу гестації і кріоконсервували її 
під захистом 10 % диметилсульфоксиду (ДМСО) [1] 
та вводили внутрішньовенно на 7 добу розвитку АА 
в дозі 1 × 106 клітин на мишу. Експериментальний 
алергічний енцефаломієліт (ЕАЕ) індукували у щурів 
методом [2]. Тяжкість клінічної картини захворюван-
ня оцінювали за п’ятибальною шкалою Жаботинсь- 
кого Ю. М. [4]. Фетальні нервові клітини (ФНК) моз-
ку щурів ембріонів 11 діб гестації заморожували під 
захистом 10 % ДМСО [6] і вводили на 14 добу роз-
витку ЕАЕ внутрішньовенно в дозі 5 × 106 клітин на 
100 г маси тіла тварини. Хворобу «трансплантат проти 
господаря» (ХТПХ) індукували у летально опроміне-
них мишей (СВА/Н×С57Вl)F1 внутрішньовенним вве-
денням 5 × 106 на мишу напівалогенних відносно ре-
ципієнта клітин кісткового мозку (СВА/Н) разом з 
клітинами лімфовузлів мишей цієї ж лінії (3 : 1). Роз-
виток патології констатували за ознаками розвитку 
спленомегалії і її показником – індексом селезінки (ІС) 
на 14 добу після індукції ХТПХ [8]. Клітини фетальної 
печінки (КФП) 18-ої доби гестації мишей лінії СВА/Н 
кріоконсервували під захистом 10 % ДМСО [9] і вво-
дили внутрішньовенно в дозі 5 × 105 клітин/мишу на 
наступну добу після індукції патології. Вміст транс- 

криптів гена ido в нативних і кріоконсервованих ПФПК 
визначали методом ЗТ-ПЛР [7]. Результати співвідно-
сили до показників експресії гена β-actіn (ген house- 
keepіng). Вміст Трег-клітин (СD4+СD25+ і FOXP3+) в 
селезінці тварин з АІЗ до і після введення ПФПК ви- 
значали на проточному цитофлуориметрі FACS Calibur 
(Becton Dickinson, США) з використанням відповідних 
моноклональних антитіл – МАТ (ВD Pharmingen, Abcam). 
Введення ПФПК і атестацію їхнього терапевтичного 
потенціалу визначали в різний час в залежності від 
виду патології. Так, при АА введення СКП здійсню-
вали на 7 добу розвитку патології, атестацію – на 28 
добу; при ЕАЕ введення ФНК на 14 добу, атестацію – 
на 28 добу; при БТПХ введення КФП через 1 добу після 
індукції патології, атестацію – на 14 добу, що обґрун-
товано специфікою розвитку кожної патології і особ- 
ливостями дії фетальних препаратів. Статистичну 
обробку отриманих даних проводили за допомогою 
U-критерію Манна-Уїтні.

РЕЗУЛЬТАТИ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ
Пік розвитку експериментальних патологій су-

проводжувався збільшенням їхніх клінічних ознак при 
АА (7 доба) – у 1,87; при ЕАЕ (14 доба) – у 2,52; при 
БТПХ (14 доба) – у 1,54 рази в порівнянні з контро-
лем (рис. 1), що корелювало зі зниженням вмісту Трег-  
клітин (рис. 2). 

Рис. 1. Клінічні ознаки розвитку АІЗ до і після введення нативних  
або кріоконсервованих ПФПК: А – АА+ СКП; Б – ЕАЕ + ФНК; В – ХТПХ + КФП.

Примітка: за «1» прийняті клінічні ознаки здорових тварин (контроль); * – результати мають статистично значущі відмінності щодо 
групи без лікування кожної патології, & – щодо групи з введенням нативних клітин (р < 0,05).

Рис. 2. Вміст Трег-клітин у селезінці тварин з АІЗ.
Примітка: за 100 % прийнято вміст Трег-клітин у здорових тварин (контроль); * – результати мають статистично значущі відмінності  
щодо групи здорових тварин (контроль).
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Так, вміст CD4+CD25+ і FOXP3+-клітин на 28 добу 
розвитку АА знижувався в 1,2 і 1,34 рази відповідно 
в порівнянні з контролем. Розвиток ЕАЕ супроводжу-
вався більш істотним зниженням кількості як CD4+CD25+, 
так і FOXP3+-клітин (в 4,6 і 5,3 рази відповідно) на 
28 добу після індукції патології. На 14 добу розвитку 
ХТПХ відзначалося зниження вмісту CD4+CD25+ і FOXP3+  
клітин в 2,3 і 3,2 рази відповідно в порівнянні з контролем.

Всі види ПФПК, які вводилися тваринам з АІЗ, про-
демонстрували виражений імуномодулюючий ефект 
щодо Трег-клітин з поліпшенням клінічних ознак роз-
витку патологій (рис. 1, таблиця). Показано, що кріо-
консервований матеріал володів більш вираженим 
стимулюючим потенціалом щодо Трег-клітин. Так, при 
використанні як нативної, так і кріоконсервованої СКП 
в терапії АА відзначено зниження індексу артриту в 
1,1 і 1,2 рази при збільшенні вмісту як CD4+ CD25+, 
так і FOXP3+-клітин в 1,66 і 1,18 рази (нативСКП ) і в  
1,29 і 1,15 рази відповідно (кріоСКП) (таблиця). Засто-

сування нативних і кріоконсервованих ФНК при ЕАЕ 
сприяло зниженню клінічних ознак патології в 1,6 і  
2,0 рази відповідно. Це обумовлено різким підвищен-
ням вмісту Трег-клітин більш ніж в 3 рази після вве-
дення як нативних, так і кріоконсервованих ФНК. Ана- 
логічну дію нативних і кріоконсервованих КФП відзна-
чено в моделі ХТПХ, а саме, встановлено підвищен-
ня вмісту CD4+CD25+ і FOXP3+-клітин в середньому в 
2 рази в порівнянні з контролем. Кріоконсервовані 
КФП сприяли максимальному поліпшенню клінічних 
ознак ХТПХ, судячи за зниженням показника індек-
су селезінки в 1,4 рази в порівнянні з відповідним 
показником у тварин без лікування.

Цілеспрямоване збільшення вмісту Трег-клітин 
в організмі реципієнта з АІЗ можливе завдяки наяв-
ності в ПФПК як клітин-продуцентів протизапальних 
цитокінів (ІЛ-10, ТРФ-β), так і ферменту ІДО (рис. 3). 
В якості таких продуцентів виступають мезенхімальні 
стовбурові клітини (КФП, плацента), клітини мікроглії 

Таблиця

ВМІСТ ТРЕГ-КЛІТИН У СЕЛЕЗІНЦІ РЕЦИПІЄНТІВ З АІЗ ДО І ПІСЛЯ ВВЕДЕННЯ НАТИВНИХ  
АБО КРІОКОНСЕРВОВАНИХ ПФПК

П
ат

ол
ог

ія

Терапевтичний 
матеріал

Вид 
матеріалу, 

який 
вводився

Вміст, CD4+CD25+-
клітин, 

% від контролю 
(здорові тварини)

Кратність 
збільшення 
CD4+CD25+ 

клітин

Вміст Foxp3+-
клітин,  

% від контролю 
(здорові тварини)

Кратність 
збільшення 

Foxp3+-
клітин

Кратність 
зниження 
клінічних 
ознак АІЗ

АА
Без лікування – 83,22 ± 1,82 – 74,39 ± 2,83 – –
Суспензія клітин 
плаценти

натив 138,46 ± 3,65* 1,66 87,53 ± 6,8 1,18 1,1
кріо 95,8 ± 4,78*& 1,15 96,07 ± 4,44 1,29 1,2

ЕАЕ
Без лікування – 21,53 ± 3,32 – 19,08 ± 1,72 –
Фетальні нервові 
клітини

натив 78,22 ± 6,34* 3,63 50,34 ± 4,45* 2,64 1,6
кріо 80,07 ± 5,23* 3,72 72,13 ± 5,34*& 3,78 2,0

ХТПХ

Без лікування – 44,12 ± 3,6 – 31,03 ± 2,45 – –
Клітини 
фетальної 
печінки

натив 98,43 ± 5,8* 2,23 62,07 ± 4,50* 2,00 1,2

кріо 77,7 ± 6,20*& 1,76 75,86 ± 3,72*& 2,44 1,4

Примітка: за 100 % прийнято вміст Трег-клітин у здорових тварин (контроль); * – результати мають статистично значущі відмінності 
щодо групи без лікування кожної патології; & – щодо групи при лікуванні нативними клітинами (р < 0,05).

Клітини продуценти ІДО:
МСК, мікроглія, сінцитіотрофобласт

Активація
експресії ІДО

ІДО

ІДО

Теф

Трег
Foxp3

Т 17

Незріла

триптофан

3-гідроксі-
антранінова
квінолінова
кінуренінова
піколінова

ТФР-

ТФР-
ІЛ-10

ІЛ-2
CD 5-2

CTLA 4-

B7-1

B7-2

ТФР-

HLA G5-

HLA G5-

ДК

RORyt
NF-k

Рис. 3. Схема можливих механізмів активації Трег-клітин в організмі реципієнта після введення ПФПК.
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(ФНК) і клітини синцитіотрофобласту (плацента) [9, 
10, 11]. Активація експресії ІДО цими клітинами здійс- 
нюється під впливом прозапальних цитокінів, зокрема 
ІФ-γ [12].

Завдяки роботі ферменту ІДО відбувається кис-
нева деградація триптофану з утворенням 3-гідроксі-
антранілової, кінуренінової, піколінової, квінолінової 
кислот, які безпосередньо стимулюють утворення Трег 
і вироблення ними ІЛ-10, ТРФ-β, що і визначає їхній 
імуносупресивний ефект [14]. Протизапальні цито-
кіни ІЛ-10, ТРФ-β здатні реалізувати клітинно-кон-
тактну (за участю в міжклітинній взаємодії CTLA4 / 
B7, LAG3, TGF-beta, цАМФ, гранзимів) і медіаторно-
опосередковану супресію (TРФ-β, ІЛ-10, ІЛ-35) [10].

Всі види ПФПК були здатні до певного фоново-
го вмісту ферменту ІДО, про що свідчить наявність 
транскриптів гена іdо, відповідального за його про-
дукцію (рис. 4). Кріоконсервування призводило до ак-
тивації його експресії в ПФПК, але різного ступеня, а 
саме: у СКП – в 1,2 рази, у ФНК – в 1,5 рази і у КФП – у 
2,5 рази в порівнянні з нативом. Таким чином, мож-
на припустити, що кріоконсервовані ПФПК з підви-
щеним ступенем експресії гена idо можуть володіти 
значним потенціалом активації Т-регуляторної лан-
ки імунітету в терапії АІЗ.

Проведені дослідження дають підставу вважати, 
що стимуляція Т-регуляторної ланки імунітету у тва-
рин з експериментальними АІЗ (АА, ЕАЕ і ХТПХ) після 
введення ПФПК здійснюється ІДО-залежним молеку-
лярним механізмом. Даний факт підтверджено резуль- 
татами представлених досліджень, в яких проводи-
ли лікування БТПХ введенням КФП, що передоброб- 
лялися специфічним інгібітором ІДО – 1-метилтрипто-
фаном. При цьому, судячи з клінічних ознак ХТПХ, те-
рапевтичний ефект такого матеріалу був відсутній [3].

ВИСНОВКИ
1. На експериментальних моделях патологій ауто-

імунного ґенезу, а саме АА, ЕАЕ, ХТПХ обґрунто-
вана можливість і доведена ефективність засто-
сування продуктів фетоплацентарного комплексу 
(СКП, ФНК, КФП) для їхнього лікування.

2. Результати проведених досліджень дають підстави 
вважати, що терапевтичний імуносупресивний 
ефект ПФПК при лікуванні експериментальних 
АІЗ (АА, ЕАЕ і ХТПХ) реалізується по молекуляр-
ному ІДО-залежному механізму. 

3. Всі види ПФПК, які вводилися тваринам з АІЗ, 
продемонстрували можливість активації Т-регу- 
ляторної ланки імунітету, причому кріоконсер-
вований матеріал мав більш виражений імуно-
коригуючий ефект.
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ВИВЧЕННЯ ВПЛИВУ КРЕМУ «ЕНОПСОР» НА ПЕРЕБІГ 
АЛЕРГІЧНОГО ЗАПАЛЕННЯ ШКІРИ, ВИКЛИКАНОГО 
2,4-ДИНІТРОХЛОРОБЕНЗОЛОМ

Проведене вивчення антиалергічної дії нового крему «Енопсор», до складу якого входять поліфено-
ли винограду. Отримані дані свідчать про те, що крем «Енопсор» проявив високу ефективність на моделі 
алергічного запалення шкіри, викликаного 2,4-динітрохлоробензолом, та за фармакологічною активністю 
перевищував ефект препаратів порівняння.

Ключові слова: алергічний дерматит; 2,4-динітрохлоробензол; поліфеноли; виноград культурний

ВСТУП
Дерматит – це патологічне ураження шкіри, яке 

виникає від дії хімічних (концентрованих кислот, лу-
гів), фізичних (високої або низької температури, про-
меневого впливу), механічних (тиску, тертя) і біоло-
гічних факторів. Відомо, що шкіра як орган займає 
виняткове місце в проявах реакцій гіперчутливості 
негайного та уповільненого типів. Крім того, на думку 
ряду авторів шкіра є імунним органом, що підтверд- 
жується наявністю в ній лімфоїдних центрів, які за-
лучаються до реакції гіперчутливості, і бере участь у 
формуванні в ній вогнищ запалення імунної приро-
ди. В основі контактного алергічного дерматиту ле-
жить різновид гіперчутливості уповільненого типу,  
так званої контактної гіперчутливості [1, 6]. 

Одним із головних компонентів комплексного лі-
кування алергічних дерматитів була і залишається 
зовнішня терапія з її унікальною можливістю безпо-
середнього впливу на вогнище ураження. Починаю-
чи з 1952 р, коли M. Sulzberger і V. Witten вперше за-
явили про успішний досвід зовнішнього лікування 
дерматитів ацетатом гідрокортизону; глюкокортико- 
стероїди посіли провідне місце в арсеналі найбільш 
ефективних лікарських препаратів для лікування за-
пальних захворювань шкіри [2].

Використання рослинних препаратів найчастіше 
має переваги перед гормональними, що пов’язано, на-
самперед, з безпечністю рослинної терапії. Важливою 
проблемою є також невеликий асортимент природ-
них антиалергенних препаратів, що потребує пошу-
ку та створення нових ефективних засобів для ліку-
вання захворювань алергічного ґенезу [5, 8].

Відомо, що фенольні сполуки рослин володіють 
протизапальною, антиоксидантною, мембраностабі-

лізуючою активністю. Поліфеноли називають «при-
родними біологічними модифікаторами реакції» че- 
рез здатність змінювати реакцію організму на алер-
гени, віруси та канцерогени [9, 11]. Про це свідчать  
їх протизапальні, антиалергічні, антивірусні та анти-
канцерогенні властивості [5].

Багатим джерелом поліфенолів є Виноград куль-
турний [7]. Доведено, що у виноградних кісточках 
міститься велика кількість активних речовин, полі-
фенолів, які мають унікальну здатність зв’язувати 
вільні радикали, що утворюються в організмі під дією 
сонячних променів, сигаретного диму, стресу, забруд-
неного повітря [5]. Масло виноградних кісточок добре 
зволожує шкіру [7]. Екстракти винограду і виноград-
ної лози, продукти ферментації винограду сприяють 
виробництву колагену, підвищують еластичність шкіри, 
звільняючи її від вільних радикалів, перешкоджають 
старінню. Покращуючи кровообіг і  підвищуючи кіль-
кість імунокомпетентних клітин, повертають їй сяйво 
молодості [9, 10]. 

Метою цього дослідження було вивчення анти-
алергенної дії нового крему «Енопсор», до складу яко-
го входять поліфеноли винограду.

МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ
З огляду на встановлену в попередніх досліджен-

нях здатність крему «Енопсор» пригнічувати актив-
ність флогогенних медіаторів при гострому ексуда- 
тивному запаленні доцільно було вивчити його ефек-
тивність на моделі алергічного запалення шкіри, вик- 
ликаного 2,4-динітрохлоробензолом (ДНБХ) [3]. Серед 
відомих експериментальних алергічних уражень шкіри 
модель алергічного запалення шкіри, індукованого 
ДНБХ, є однією з добре відтворюваних. ДНБХ – силь-
ний алерген, має високу проникаючу здатність при 
нанесенні на шкіру і викликає розвиток вираженої © Галузінська Л. В., Загайко А. Л., 2016
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запальної реакції алергічної природи, яка за клініч-
ними показниками є адекватною основним проявам 
алергодерматитів у людини. Алергічні реакції легко 
відтворюються в шкірі в умовах експерименту (Кула-
га, 1997). Шкіра морських свинок дуже близька за бу-
довою до шкіри людини, тому на цих тваринах мож-
на моделювати різні дерматологічні захворювання 
(Веремейчик). Експериментальний алергічний кон-
тактний дерматит (АКД) широко використовується 
як модель для вивчення різних ланок перебігу алер-
гічного дерматозу.

В експерименті використовували 20 морських 
свинок масою тіла 300-350 г. Для відтворення екс-
периментального алергічного контактного дермати-
ту – реакції уповільненого типу тварин сенсибілізу- 
вали за методом Залкан і Ієвлєва [3]. Як алерген ви-
користовували 2, 4-динітрохлоробензол, який засто-
совували у вигляді 5 % спиртово-ацетонового роз-
чину. Осередок сенсибілізації створювали на ділянці 
спини морських свинок (9 см2), з якого попередньо 
видаляли шерсть. ДНХБ втирали в шкіру спини 1 раз 
на добу протягом 3-х днів (1935). У розвитку сенси-
білізації у морських свинок з клінічної та морфоло-
гічної картини шкіри розрізняли 2 етапи. Перший 
етап – первинно-контактна реакція (через 24 години) 
у вигляді обмеженого набряку і гіперемії. Ця реакція 
має риси неспецифічного запалення з деякими озна-
ками початку розвитку сенсибілізації. Другий етап 
(на 8 добу) – спонтанна запальна реакція (реакція 
займання) з тотальним некрозом епідермісу (АКД) і 
утворенням великих субепідермальних бульбашок. 
Ця реакція розвивається на імунній основі, і обов’яз- 
ковим компонентом при цьому є інфільтрація з на-
явністю базофілів.

Про тяжкість дерматиту судили за загальним ста-
ном і поведінкою тварин. За змінами шкірного покри-
ву спостерігали впродовж 11 днів. Тяжкість місцевих 
шкірних проявів позначали в умовних одиницях (балах):

0 – відсутність реакції;
0,5 – поява ізольованих червоних плям;

1 – дифузна помірна гіперемія;
2 – чітка гіперемія і набряклість;
3 – різке почервоніння і набряк;
4 – утворення невеликих ерозій;
5 – утворення геморагічної кірки і великих виразок.
Крім того, вимірювали величину шкірної склад-

ки. Досліджуваний крем «Енопсор» наносили на шкіру 
в дозі 2 мг/кг через 2-3 години після першої з трьох се-
рійних аплікацій ДНХБ. Маніпуляцію проводили що-
дня 2 рази на добу до зникнення місцевих проявів.  
В якості препаратів порівняння використовували олію 
обліпихи і гель «Камагель». Оцінку терапевтичної 
ефективності проводили по тяжкості шкірних про-
явів та визначення товщини шкірної складки. Ста-
тистичну обробку отриманих даних проводили з ви-
користанням програми STATISTICA (StatSoft Inc., США, 
версія 6.0). Значимість міжгрупових відмінностей оці-
нювали за t-критерієм Стьюдента [4].

РЕЗУЛЬТАТИ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ
Як видно з таблиці, вже на першу добу після одно-

разової нашкірної аплікації розчину 2,4-ДНХБ у всіх 
контрольних тварин з’явилася помірна гіперемія (1-1,3 
бали) і у частини з них набряк тканин, які підтверд- 
жували розвиток контактного дерматиту. Після кож-
ного наступного нанесення 2,4-ДНХБ тяжкість міс-
цевих проявів збільшувалася.

До 3-4-го дня захворювання відзначалося різке 
пошкодження шкірних покривів з утворенням гемо-
рагічної кірки (4-5 балів).

Дерматит, викликаний 2,4-ДНХБ, супроводжувався 
й іншими не менш істотними змінами шкірного по-
криву. Результати визначення товщини шкірної склад-
ки показали, що через добу цей показник збільшився 
на 2,3 мм. Далі, протягом усього експерименту тов-
щина шкірної складки зменшувалася і поступово до-
сягала вихідних значень.

У групі тварин, лікованих кремом «Енопсор», спо- 
стерігалися достовірні зміни в показниках у порівнян- 
ні з групою тварин з контрольною патологією. 

Таблиця

ВПЛИВ КРЕМУ «ЕНОПСОР» НА ПЕРЕБІГ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО АЛЕРГІЧНОГО ДЕРМАТИТУ  
У МОРСЬКИХ СВИНОК (N = 6)

Показники Од. 
вим. n Умови досліду

Доба спостереження
1 3 5 7 9 11

Тяжкість 
шкірних 
проявів

бал

6 Контроль 1,1 ± 0,15 4,8 ± 0,25 3,9 ± 0,23 2,3 ± 0,15 1,1 ± 0,13 0,5 ± 0,13
6 крем «Енопсор» 1,0 ± 0,13 2,8 ± 0,25 2,0 ± 0,21 1,6 ± 0,13* 0,5 ± 0,16* 0,1 ± 0,13
6 Олія обліпихи 1,0 ± 0,13 3,3 ± 0,25 2,4 ± 0,21 1,7 ± 0,13* 0,9 ± 0,16* 0,2 ± 0,13
6 «Камагель» 1,0 ± 0,13 3,8 ± 0,25* 3,2± 0,21* 2,0 ± 0,13 0,9 ± 0,16 0,2 ± 0,13

Товщина 
шкірної
складки

мм

6 Контроль 6,5 ± 0,22 7,8 ± 0,13 8,8 ± 0,18 8,4 ± 0,13 7,3 ± 0,12 6,1 ± 0,18
6 крем «Енопсор» 6,5 ± 0,18 6,3 ± 0,21* 7,1 ± 0,14* 5,7 ± 0,16* 4,9 ± 0,1* 4,6 ± 0,15*
6 Олія обліпихи 6,3 ± 0,18 6,5 ± 0,21* 7,7 ± 0,14* 6,3 ± 0,16* 5,5 ± 0,1* 4,9 ± 0,15
6 «Камагель» 6,3 ± 0,18 7,5 ± 0,21* 7,9 ± 0,14* 6,9 ± 0,16* 6,1 ± 0,1* 5,4 ± 0,15*

Примітка: * – відхилення достовірне відносно групи «нелікованих» тварин, p ≤ 0,05.
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Лікування алергічного контактного дерматиту 
кремом «Енопсор» показало його високу ефективність. 
При нанесенні досліджуваного крему ефект наступав 
на 3 день; до 9-го дня вихідні параметри шкірного 
покриву відновлювалися, гострота дерматиту харак-
теризувалася 0,5 ± 0,16 балами. Новоутворена до 7-го 
дня лікування скоринка відторгалася, і з’явився повно-
цінний шкірний покрив.

Лікування кремом «Енопсор» також призводило 
до зменшення товщини шкірної складки на 20 % на 5 
день експерименту, в той час коли товщина шкірної 
складки в групі контрольної патології мала макси-
мальне значення. При лікуванні препаратами порів-
няння Олією обліпихи та «Камагелем» також спосте-
рігалося достовірне зменшення ураження шкірних 
покривів, а також зменшення товщини шкірної складки.

ВИСНОВКИ
Таким чином, отримані дані свідчать про те, що 

крем «Енопсор» проявив високу ефективність на мо-
делі алергічного запалення шкіри, викликаного 2,4-  
динітрохлоробензолом та за фармакологічною ак-
тивністю перевищував ефект препаратів порівнян-
ня. Це є підставою для подальшого вивчення фарма-
кологічної дії на інших моделях пошкоджень шкіри. 

ПЕРЕЛІК ВИКОРИСТАНИХ 
ДЖЕРЕЛ ІНФОРМАЦІЇ

1. Белоусова Т. А. Современные представления о 
структуре и функции кожного барьера и тера-
певтические возможности коррекции его нару-
шений / Т. А. Белоусова, М. В. Горячкина // Рос. 
мед. журн. – 2004. – Т. 12, № 18. – С. 1082-1085.

2. Гребенюк В. Н. Наружные кортикостероиды в ле-
чении атопического дерматита / В. Н. Гребенюк // 
Consilium Medicum. – 2003. – Т. 5, № 3. – С. 120-123.

3. Доклінічні дослідження лікарських засобів: [метод. 
рекоменд.] / Под ред. О. В. Стефанова. – К.: Аві-
ценна, 2001. – 528 с.

4. Лапач С. М. Статистичні методи в медико-біоло-
гічних дослідженнях із застосуванням Exel / С. М. Ла-
пач, А. В. Чубенко, П. М. Бабіч. – К.: Моріон, 2001. –  
408 с.

5. Поканевич В. В. Фітотерапія в Україні / В. В. По-
каневич // Ліки. – 1998. – № 1. – С. 101-105.

6. Степаненко В. І. Раціональність застосування то-
пічних негалогенізованих кортикостероїдних пре-
паратів у лікуванні алергодерматозів / В. І. Сте-
паненко, Б. Г. Коган, Л. В. Сологуб // Укр. журн. 
дерматол., венерол., косметол. – 2004. – № 1. –  
С. 36-37.

7. Сторожок Н. Н. Биологическое действие природ-
ных антиоксидантов / Н. Н. Сторожок // Прови-
зор. – 1998. – № 2. – С. 50-52.

8. Тихонов О. І. Перспективи створення гомеопатич-
ного лікарського засобу у формі мазі для лікуван-
ня алергічних дерматитів / О. І. Тихонов, Н. А. Чор- 
на, О. А. Красильнікова // Вісник фармації. – 2007. 
– Т. 50, № 2. – С. 24-28.

9. Тюкавкина Н. А. Природные флавоноиды как пи-
щевые антиоксиданты и биологически активные 
добавки / Н. А. Тюкавкина, И. А. Руленко, Ю. А. Ко-
лесник // Вопросы питания. – 1996. – № 2. –  
С. 33-38.

10. Barriocanal L. A. Intracellular signalling and inflam-
mation / L. A. Barriocanal // Regul. Toxicol. Phar-
macol. – 2008. – Vol. 145, № 11. – P. 4985-4990.

11. Chalopin M. Estrogen receptor alpha as a key 
target of red wine polyphenols action on the en-
dothelium / [M. Chalopin, A. Tesse, M. C. Mar-
tínez et al.] // PLoS One. – 2010. – Jan 1, 5 (1). – 
Р. 8554.



[32] Матеріали VІІ Національного конгресу патофізіологів України за міжнародною участю 
«Патофізіологія і фармація: шляхи інтеграції», 5-7 жовтня 2016 р., м. Харків

УКРАЇНСЬКИЙ БІОФАРМАЦЕВТИЧНИЙ ЖУРНАЛ, № 4 (45) 2016ISSN 2311-715X

УДК 615.262+322+454.1
Л. В. Галузинская, А. Л. Загайко 
ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ КРЕМА «ЭНОПСОР» НА ТЕЧЕНИЕ АЛЛЕРГИЧЕСКОГО ВОСПАЛЕНИЯ КОЖИ, 
ВЫЗВАННОГО 2,4-ДИНИТРОХЛОРБЕНЗОЛОМ

Проведено изучение антиаллергического действия нового крема «Энопсор», в состав ко-
торого входят полифенолы винограда. Полученные данные свидетельствуют о том, что крем 
«Энопсор» проявлял высокую эффективность на модели аллергического воспаления кожи, 
вызванного 2,4-динитрохлорбензолом, и по фармакологической активности превышал эф-
фект препаратов сравнения.
Ключевые слова: аллергический дерматит; 2,4-динитрохлорбензол; полифенолы; Виноград 
культурный

UDC 615.262 + 322 + 454.1
L. V. galuzinska, A. L. Zagayko 
THE STUDY OF THE IMPACT OF CREAM “ENOPSOR” ON THE COURSE OF ALLERgIC INFLAMMATION OF THE 
SKIN CAUSED BY 2,4-BENZENE-DINITROHLOR

In this paperwork we have studied the antiallergenic activity of a new cream “Enopsor”, which in-
cludes grape polyphenols. The obtained data suggest that the cream “Enopsor” has shown a high effi-
cacy in a model of allergic inflammation of the skin caused by a 2,4-dinitrohlorbenzole and exceeded 
the effect of the medications of comparison according to a pharmacological activity.
Key words: allergic dermatitis; 2,4 dinitrohlorbenzole; polyphenols; grape culture

Адреса для листування:
61002, м. Харків, вул. Куликівська, 12. 
Національний фармацевтичний університет

Надійшла до редакції 25.04.2016 p.



[33]

UKRAINIAN BIOPHARMACEUTICAL JOURNAL, No. 4 (45) 2016 ISSN 2311-715X

УДК 615.322:577.126:616.08

А. Л. Загайко, О. І. Чумак, В. П. Филимоненко

Національний фармацевтичний університет

ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ЕКСТРАКТІВ З ЛИСТЯ 
СТЕВІЇ ТА ЧОРНИЦІ НА ПОКАЗНИКИ РОЗВИТКУ 
ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ЦУКРОВОГО ДІАБЕТУ, 
ІНДУКОВАНОГО ВИСОКОФРУКТОЗНОЮ ДІЄТОЮ 
З ДОДАВАННЯМ ІН’ЄКЦІЙ ДЕКСАМЕТАЗОНУ

Досліджено вплив екстрактів з листя стевії і чорниці на розвиток інсулінорезистентності. Утриман-
ня лабораторних тварин на високофруктозній дієті викликає комплекс метаболічних порушень, характер-
них для СД 2-го типу. Виявлено виражену гіпоглікемічну і слабку антиоксидатну дію екстракту з листя 
стевії, в той час як застосування екстракту з листя чорниці при однакових експериментальних умовах 
проявляється в більш вираженій антиоксидатній дії. Рекомендовано спільне застосування досліджених 
екстрактів у комплексному лікуванні ЦД 2-го типу.

Ключові слова: екстракт з листя чорниці (Vaccinum myrtillus); екстракт з листя стевії (Stevia rebaudiana 
Bertoni); цукровий діабет 2-го типу; інсулінорезистентність, дексаметазон

ВСТУП
Цукровий діабет 2-го типу (ЦД 2) є метаболічним 

захворюванням, що характеризується хронічною гіпер-
глікемією, яка розвивається в результаті порушення 
секреції інсуліну або механізмів його взаємодії з клі-
тинами тканин. Відомо, що головною причиною у роз-
витку серцево-судинних ускладнень є гіперглікемія. 
Остання призводить до інтенсивного утворення віль-
них радикалів, які є тригерами процесів ліпоперок-
сидації, що, у свою чергу, спричиняє розвиток атеро- 
склерозу. 

На фармацевтичному ринку України зареєстро-
вано ряд синтетичних лікарських препаратів, що ви-
користовуються для корекції стану та лікування хво-
рих на ЦД. Проте з’ясовано, що синтетичні препарати 
мають ряд побічних ефектів, серед яких є активація 
вільнорадикальних процесів окиснення. На сьогод-
ні фітотерапія стає важливою складовою частиною 
лікування та профілактики метаболічних порушень. 
Вона може використовуватись за певних стадій ЦД 
як монотерапія у комбінації з дієтотерапією, а також 
при сумісному застосуванні з цукрознижувальними 
засобами та/або інсуліном. Досліджено, що рослин-
ні глікозиди та флавоноїди можуть виявляти гіпо-
глікемічну та антиоксидатну дію. 

Стевія (Stevia rebaudiana Bertoni) є багаторічною 
рослиною з родини Айстрові (Asteraceae). Відомо, що 

листя даної рослини містить дитерпенові глікозиди,  
які майже у 40 разів солодші за сахарозу. Стевіол є 
основним структурним компонентом глікозиду стевії. 
В ряді країн стевію використовують в якості цукроза-
мінника [10]. Стевіозид, компонент листя стевії, во-
лодіє гіпоглікемічною, протизапальною та гіпертен- 
зивною дією, що виявляється у зниженні рівня глю-
кози, глікозильованого гемоглобіну крові у пацієнтів 
з цукровим діабетом [16, 11]. Стевія входить до складу 
типових зборів, збагачених мікроелементами, для 
хворих на ЦД 2-го типу [9, 14].

Чорниця звичайна (Vaccinіum myrtillus L.) є багато-
річною рослиною з родини Вересових (Ericaceae). У 
листі чорниці звичайної переважають флавоноїди, 
протоантоціанідини, тритерпени, а також фенольні 
сполуки, зокрема, полімірилін, який використовують 
у водних настоях для лікування початкових стадій 
ЦД [1, 2]. Експериментально доведено, що препара-
ти з листя чорниці звичайної також використовують 
у складі рослинних зборів для зниження рівня цукру 
крові при ЦД [6].

Метою даної роботи було дослідження впливу су-
хих екстрактів з листя стевії та чорниці на розвиток 
метаболічних порушень у щурів при експерименталь-
ному цукровому діабеті, спричиненому дексаметазо-
ном на фоні високофруктозної дієти.

МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ
Експеримент проводили на самцях щурів лінії 

Wistar вагою 160-200 г, яких утримували в умовах © Загайко А. Л., Чумак О. І., Филимоненко В. П., 2016
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природної зміни режиму освітлення, температури та 
вологості повітря за стандартами віварію НФаУ на 
високофруктозній дієті з введенням низьких доз дек-
саметазону, як описано у роботі [19]. Дослідні тва-
рини були розділені на групи: 1) інтактні тварини, 
які утримувалися на стандартному раціоні віварію; 
2) тварини, яким поряд з високофруктозною дієтою 
(2 г фруктози на 100 г ваги тіла на добу) підшкірно 
щодня вводили дексаметазон у дозі 2 мг/100 г маси 
тіла протягом 6-ти тижнів; 3) тварини, яким протя-
гом 2-х тижнів на фоні введення дексаметазону вну-
трішньошлунково вводили сухий екстракт з листя 
стевії у дозі 9 мг/100 г маси тіла; 4) тварини, яким 
протягом 2-х тижнів на фоні введення дексаметазо-
ну внутрішньошлунково вводили сухий екстракт з 
листя чорниці у дозі 9 мг/100 г маси тіла.

Тварини були декапітовані під хлоразоло-урета-
новим наркозом. Об’єктом дослідження була сироватка 
крові та печінка тварин. При виконанні експеримен-
тів дотримувалися «Загальних етичних принципів 
експериментів на тваринах» (Україна, 2001), гармо-
нізованих з «Європейською конвенцією про захист 
хребетних тварин, що використовуються для експе-
риментальних та інших наукових цілей» [15].

В сироватці крові визначали концентрацію гліко-
зильованого гемоглобіну (HbA1C) імунотурбідимет- 
ричним методом, рівень фруктозаміну – спектрофото-
метричним методом з використанням тетразолію нітро-
синього, площу під глікемічними кривими (ПГК) при 
проведенні ВЧТТГ розраховували за допомогою комп’ю- 
терної програми Mathlab, вміст глюкози – з викорис-
танням стандартних наборів фірми «Філісіт-Діагнос-
тика» (Україна), рівень імунореактивного інсуліну (ІРІ) –  
з використанням стандартних наборів фірми «РИО- 
ИПС-ПГ». Показники ліпопероксидації визначали за 
вмістом дієнових кон’югатів (ДК) та ТБК-реактивних 
продуктів (ТБК-РАП) за реакцією з тіобарбітуровою 
кислотою спектрофотометричним методом [7], стан 
антиоксидантної системи оцінювали шляхом визна-
чення концентрації відновленого глутатіону (GSH) – 
спектрофотометрично за реакцією з алоксаном, а та- 
кож глутатіонредуктазою (ГР) [8]. Глюкозний гомео- 
стаз у експериментальних і контрольних тварин оці-

нювали в різні терміни після відтворення моделі 
(7, 14 і 21 день) за показниками базальної глікемії 
і внутрішньоочеревинного тесту толерантності до  
глюкози (ВЧТТГ, 3 г/кг маси тіла). Статистичну об-
робку отриманих даних проводили з використанням 
програми STATISTICA (StatSoft Inc., США, версія 6.0). 
Значимість міжгрупових відмінностей оцінювали за 
t-критерієм Стьюдента.

РЕЗУЛЬТАТИ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ
Введення лабораторним тваринам низьких доз 

дексаметазону викликає комплекс порушень, які ха-
рактерні для метаболічного синдрому та діабету 2-го 
типу. Так, як наведено в табл. 1, за вказаних умов у 
сироватці крові щурів спостерігається підвищення  
рівня глікозильованого гемоглобіну, концентрації 
фруктозаміну, вмісту глюкози, рівня базальної гліке-
мії, збільшення площі під глікемічними кривими. Це, 
ймовірно, може пояснюватися зниженням утилізації 
глюкози периферичними тканинами внаслідок приг- 
нічення дексаметазоном експресії транспортерів глю-
кози GLUT 1 GLUT4 [12].

Рівень HbA1C є інформативним показником ефек-
тивності контролю рівня глюкози у крові. Швидкість 
синтезу глікозильованого гемоглобіну залежить від  
величини гіперглікемії, а нормалізація його рівня спос- 
терігається через 1-1,5 міс. після досягнення еуглі-
кемії [4], тому вміст HbA1C є адекватним показни-
ком компенсації вуглеводного обміну у хворих на діа- 
бет протягом тривалого часу, а збільшення рівня да-
ного показника може відображати розвиток ретино-
патії, нефропатії та інших ускладнень ЦД [17, 18]. Крім 
того, окрім гемоглобіну неферментативному гліко-
зилюванню у плазмі крові підлягає також альбумін, 
внаслідок чого утворюється фруктозамін.

Підвищення концентрації фруктозаміну та рівня 
базальної глікемії (табл. 1) в сироватці крові експе-
риментальних тварин може свідчити про порушен-
ня регуляції глікемії інсуліном [3]. 

При введенні сухих екстрактів стевії та чорниці 
на фоні їхнього сумісного введення з дексаметазоном 
спостерігається нормалізуючий вплив цих речовин 
на показники, що досліджуються (табл. 1, 2). Так, за 

Таблиця 1

ВМІСТ ГЛІКОЗИЛЬОВАНОГО ГЕМОГЛОБІНУ, ФРУКТОЗАМІНУ, РІВЕНЬ БАЗАЛЬНОЇ ГЛІКЕМІЇ,  
ПГК, ІРІ В СИРОВАТЦІ КРОВІ ПРИ ВВЕДЕННІ ДЕКСАМЕТАЗОНУ (ДЕКС) ТА ЕКСТРАКТІВ СТЕВІЇ  

АБО ЧОРНИЦІ (M ± m, n = 6)

Показник Інтакт Дексаметазон Декс + стевія Декс + чорниця
Глікозильований гемоглобін, % 7,5 ± 0,5 9,6 ± 0,7* 8,6 ± 0,7*# 8,4 ± 0,6*#

Фруктозамін, ммоль/л 1,91 ± 0,12 3,6 ± 0,29* 3,1 ± 0,26* 2,45 ± 0,24*#

Базальна глікемія, ммоль/л 4,04 ± 0,11 13,42 ± 0,38* 5,06 ± 0,27# 12,08 ± 0,24*
ПГК, ммоль/л/мин 625,44 ± 16,56 2092,25 ± 60,48* 700 ± 17,66# 1100 ± 61,56*#

Глюкоза, ммоль/л 4,6 ± 0,1 11,2 ± 0,2* 7,3 ± 0,2*# 8,2 ± 0,1*#

ІРІ, пмоль/л 221,74 ± 20,79 317,97 ± 39,72* 280 ± 21,81 302 ± 36,70*

Примітка: * – різниця достовірна відносно інтактної групи тварин (р ≤ 0,05); # – різниця достовірна відносно дексаметазону (р ≤ 0,05).
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вказаних умов значно знижується концентрація гліко-
зильованого гемоглобіну, фруктозаміну, рівень глю-
кози, площа під глікемічними кривими, а також рі-
вень імунореактивного інсуліну. Останнє може бути 
пов’язано з високим вмістом у листі чорниці ряду 
фенольних сполук, для яких характерна гіпогліке-
мічна та антиоксидатна дія. Механізм гіпоглікеміч-
ної дії поліфенолів пов’язаний з їх впливом на про-
цес транспорту глюкози у клітину. Головна роль у 
гіпоглікемічній дії екстракту з листя чорниці нале-
жить міртиліну, що являє собою суміш ефірів дель-
вінідину і мальвінідину, які підвищують чутливість 
клітин до інсуліну [5], а екстракту з листя стевії – 
стевіозид, компонент листя стевії, введення якого 
знижує рівень глюкози, глікозильованого гемогло-
біну крові у пацієнтів з цукровим діабетом [14, 11].

Отже, встановлені ефекти досліджених екстрак- 
тів, ймовірно, пояснюються високим вмістом гліко-
зидів екстракту з листя стевії та поліфенолів з лис-
тя чорниці, а також їхньою сумісною дією. 

Доведено, що гіперглікемія супроводжується ак-
тивацією вільнорадикальних процесів, що обтяжує 
пошкодження органів і тканин. У табл. 2 показано, 
що при введенні щурам низьких доз дексаметазону 
в печінці тварин спостерігається зростання вмісту 
ТБК-АП та ДК (первинних продуктів ліпоперокси-
дації), яке корелює зі зменшенням вмісту GSH та ГР, 
що вказує на збільшення вмісту показників ліпопе-
роксидації та зменшення вмісту показників антиок-
сидатного статусу. Введення сухих екстрактів стевії 
та чорниці на фоні їхнього сумісного введення з декса-
метазоном спричиняє нормалізацію показників ліпо-
пероксидації та антиоксидатного статусу організму 
досліджуваних лабораторних тварин, що, вірогідно, 
обумовлене антиоксидантними властивостями екст- 
рактів з листя чорниці та стевії, причому дані ефекти 
більш виразно виявляються при введенні екстрактів 
з листя чорниці.  

ВИСНОВКИ
Використання сухих екстрактів з листя стевії та 

чорниці виявляє нормалізуючу дію на показники гліко-
зилювання, рівень глюкози, показники ліпідного об-
міну в сироватці крові щурів при цукровому діабеті 
2 -го типу. Показана більш виражена антиоксидатна 

дія екстракту з листя чорниці та гіпоглікемічна дія 
екстракту з листя стевії. Це свідчить про доцільність 
сумісного застосування екстрактів з листя стевії та 
чорниці з метою створення на їх основі лікарських 
засобів для корекції метаболічних порушень. 
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Исследовано влияние экстрактов из листьев стевии и черники на развитие инсулинорезис- 
тентности. Содержание лабораторных животных на высокофруктозной диете вызывает комп- 
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LIPOPROTEIN LIPASE AS AN ATTRACTIVE TARgET FOR 
CORRECTINg DYSLIPIDEMIA AND REDUCTION OF CVD 
RESIDUAL RISK

Lipoprotein lipase has long been known to hydrolyse triglycerides from triglycerides-rich lipoproteins. It also the 
ability to promote the binding of lipoproteins to the wide variation of  lipoprotein receptors. There are some studies that 
suggest the possible atherogenic role of lipoprotein lipase. In theory, lipoprotein lipase deficiency should help to clarify 
this question. However, the rarity of this condition means that it has not been possible to conduct epidemiological studies. 
During the last decade it became obvious that elevated plasma TG and low HDL-cholesterol are part of CVD residual 
risk. Thus LPL is an attractive target for correcting dyslipidemia and reduction of CVD residual risk.

Key words: Lipoprotein lipase; atherosclerosis; lipoproteins

INTRODUCTION
Lipoprotein lipase (LPL) is synthesized and secreted 

in several tissues, such as skeletal muscle, adipose tissue, 
cardiac muscle and macrophages (M), binding to the 
vascular endothelial cell surface of the capillary through 
heparan sulphate. 

Lipoprotein lipase (LPL) plays a central role in lipo-
protein metabolism by catalyzing hydrolysis of triglyce- 
rides (TG) in very low-density lipoprotein (VLDL) partic- 
les and chylomicrons [10, 24, 32]. It has been noted that 
besides its function of catalytic enzyme, LPL also acts as  
a mediator facilitating binding and/or incorporation of  
series of lipoproteins through either heparan sulfate pro- 
teoglycans or lipoprotein receptors [4, 5, 22, 25, 51] into  
several lines of cells. In clinical studies, post-heparin plas-
ma (PHP) is usually used as a material for the measure- 
ment of LPL mass and activity. Several groups of resear- 
chers [2, 11, 15, 40, 41, 45, 46, 47] have shown the cli- 
nical significance of LPL protein mass measuring in plas- 
ma or serum by an enzyme-linked immunosorbent as-
say (ELISA) without the heparin injection (simply put as 
serum or plasma LPL mass). In recent years, the meas-
urement of serum or plasma LPL mass has been conduc- 
ted to clarify the pathophysiology of more common meta-
bolic disorders. [40, 41]. The study by Watanabe et al. 
[11] has shown that serum LPL mass is lower in condi-
tions where TG catabolism is disturbed, such as hyper-
triglyceridemia and individuals with increased remnant 
lipoproteins. 

Studies which indicate that LPL is proatherogenic
LPL is expressed in atherosclerotic lesions 
It was first reported in the 1990s that LPL in athe- 

rosclerotic lesions was derived from macrophages (M); 

differences in M expression of LPL contributed to diffe- 
rences in the development of atherosclerotic plaque for- 
mation. Concentrations of LPL protein, activity and mRNA 
in atherosclerosis-prone mice were found to be seve- 
ral-fold higher than in atherosclerosis-resistant counter- 
parts. Ichikawa et al. compared atherosclerotic lesions in 
wild-type strains with lesions in rabbits with over-exp- 
ressed M-specific human lipoprotein lipase, after giving 
both groups food containing 0.3 % cholesterol. Serum 
lipids were comparable but atherosclerotic lesions were 
more prominent in the former than in the latter. In a si- 
milar vein, peritoneal M from M-specific LPL / mice cros- 
sed with apo E / mice showed less susceptibility to foam 
cell formation compared to those from apo E / mice, 
suggesting that M LPL may contribute to the atheroscle-
rosis development. 

LPL mass and activity in post-heparin plasma in 
subjects with advanced atherosclerosis 

Biochemical Properties of Pre-Heparin LPL 
It has been shown that LPL activity in plasma increa- 

sed about as high as 170-fold, whereas LPL mass increa- 
sed only about 9-fold after heparin injection [41]. Most 
of the LPL protein in plasma elutes as an early peak 
from heparin-Sepharose, corresponding to the position 
for inactive monomeric lipoprotein lipase and is demonstra- 
ted to be full-length LPL, which is bound to plasma lipo-
proteins [45]. Therefore, it is unlikely that the measured 
plasma LPL mass directly catalyze the hydrolysis of tri-
glycerides in TG-rich lipoproteins in the plasma. Several 
researchers have shown that this inactive protein may 
act as a ligand promoting lipoprotein binding to cell sur-
faces and receptors [47].

Correlation of Serum LPL to Post-Heparin Plasma 
(PHP) LPL Mass

It has been reported that serum LPL mass had a 
positive correlation with PHP- 4 LPL mass [11, 29, 46].  © Dorovsky D. A., Zagayko A. L., 2016
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It should be noted that Hirano et al. [16] have shown that 
the delta LPL concentration was strongly related to the to 
post-heparin plasma LPL concentration. This study sug-
gests that the optimal cut off point of serum LPL mass 
for predicting visceral fat accumulation could be around 
40 ng/ml. 

LPL is involved in the formation of atherogenic 
lipoproteins

LPL hydrolyses TG from VLDL and chylomicrons for- 
ming VLDL remnants and chylomicron remnants. These 
are rich in cholesterol esters that become incorporated 
into M in vitro. The free fatty acids formed by this LPL 
action are beeing reesterified, promoting cholesterol es- 
ter accumulation in M, wich leads to the transformation 
of M into M. foam cells. Lipoprotein lipase also converts 
VLDL into intermediate density lipoproteins (IDL), wich 
then being converted into the low density lipoproteins 
(LDL) by the action of hepatic lipase. LDL is oxidized in 
vascular subendothelium, incorporated into M through 
the scavenger receptor, again resulting the formation of 
foam cells [37].

LPL is produced by monocytes, macrophages, and 
smooth muscle cells in the atherosclerotic lesions

Foam cells in atherosclerotic lesions are mainly de-
rived from M, and LPL secretion by this cells may there-
fore have a direct effect on the atherosclerotic lesions for-
mation. LPL may induce the retention and/or uptake of 
atherogenic lipoproteins by cells in the arterial wall, pro-
moting the atherosclerotic process. Furthermore, LPL has 
been demonstrated to increase the retention of VLDL and 
LDL by proteoglycans of the subendothelial matrix in the 
arterial wall, facilitate proteoglycan-mediated monocyte 
adhesion to the endothelium, and increase the permeabi- 
lity of the endothelium by formation of lipolysis products.

Studies which indicate that LPL is antiatherogenic
LPL deficiency and atherosclerosis 
In LPL deficiency, plasma LDL cholesterol concentra- 

tions are reduced, and the elevated lipoproteins such as 
chylomicrons are too large to penetrate into the vascular 
endothelium; as a result, development of atherosclerosis 
is attenuated. Furthermore, in heterozygous LPL defici- 
ency, reduced LPL activity is associated with premature 
atherosclerosis [28, 48] or the onset of familial combined 
hyperlipidemia [3]. Finally, Hu et al. [14] reported in a 
meta-analysis that lipoprotein lipase Asn291Ser mutations 
were associated with the low HDL levels, high TG and high 
rates of coronary artery disease. Conversely, LPL muta- 
tions leading to the increased LPL activity were protec- 
tive against the development of coronary artery disease 
in another meta-analysis [30]. Zhang et al. [24] studied 
LPL-deficient mice, where human LPL gene was introdu- 
ced at birth with adenoviral vectors. The mice exhibited 
the low HDL-C and marked hypertriglyceridaemia on a 
normal chow diet. Although at four months of age there 
were no atherosclerotic lesions of the aorta in the LPL-
deficient mice but at 15 months of age more advanced 

atherosclerotic lesions were observed compared with 
those in wild-type or with heterozygous LPL deficiency. 
These results suggest that as individuals with LPL defi- 
ciency age, atherosclerotic lesions may progress. 

Atherosclerosis in animal models over-expres- 
sing LPL

In animal models, over-expressing human LPL is as- 
sociated with improved serum lipid profile [7, 33, 34]. 
Tsutsumi et al. [44] found that NO-1886, a compound that 
increases LPL activity, was associated with reduced TG 
and elevated HDL-C. He also found that its long-term (90-day) 
administration inhibits atherogenesis in the coronary ar- 
teries of rats with the experimental atherosclerosis. Shi- 
mada et al. [34] found that over-expression of human LPL 
in LDL receptor / mice was associated with the decreases 
in TG and remnants in plasma, as well as, significant re- 
duction of aortic atherosclerotic lesions compared with 
LDL receptor/ mice without human LPL overexpression. 
Fan et al. [7] found that when transgenic rabbits expres- 
sing human LPL were fed a cholesterol-rich diet, the de- 
velopment of hypercholesterolaemia and aortic athero- 
sclerosis was dramatically suppressed. Therefore, syste- 
mically increased LPL activity plays a crucial role in plasma 
lipoprotein conversion and plasma TG hydrolysis and af- 
fects the metabolism of all classes of lipoproteins. Over- 
expression of lipoprotein lipase appears to protect against 
diet-induced atherosclerosis and hypercholesterolaemia.

Studies suggesting serum LPL protein concentra-
tion is a useful biomarker predicting cardiovascular 
disease

In clinical practice, LPL used to be quantified by mea- 
suring its activity in post-heparin plasma (PHP) using 
isotope-labelled substrate. In 1993, it has been establi- 
shed a sandwich enzyme-linked immunoassay (EIA) sys- 
tem for quantifying LPL protein concentration in PHP, 
using antibovine milk LPL polyclonal antibody and anti- 
bovine milk LPL monoclonal antibody [16]. Subsequently, 
the clinical significance of measuring lipoprotein lipase 
concentrations in serum rather than PHP was clarified 
[17, 18]. Hitsumoto et al. [12, 13] found that men with 
coronary atherosclerosis had significantly lower pre-he- 
parin lipoprotein lipase mass than healthy men. LPL mass 
appears to be an independent determinant of coronary 
artery disease [12, 13] even after adjusting for the meta- 
bolic parameters, including serum HDL-C and TG. The cor- 
relation of intima-media thickness (IMT) of the carotid 
artery was examined by the ultrasonography and serum 
LPL concentration in the patients with dyslipidemia. There 
was an inverse correlation between IMT and serum LPL 
concentration, independent of body mass index, age, gen- 
der, HDL-C, LDL-C, and TG. Shirakawa et al. [36] develo- 
ped a new LPL measurement system using two different 
antihuman LPL monoclonal antibodies. They found that 
remnant-like particles associated with triglycerides (RLP-TG) 
or cholesterol (RLP-C) and RLP-TG/RLP-C ratio correla- 
ted inversely with the serum LPL protein concentrations. 
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Given that RLP-TG/ RLP-C ratio reflects the particle size 
of the RLP, this raises the possibility that LPL may play 
an important role in remnant metabolism [27].

Effect of LPL Activator NO-1886 on LPL, Lipid 
Metabolism and Atherosclerosis

The synthetic compound NO-1886 (ibrolipim, [4-(4- 
bromo-2-cyano-phenylcarbamoyl)-benzyl]-phosphonic 
acid diethyl ester, CAS 133208-93-2) is a LPL-promoting 
agent that increases high-density lipoprotein cholesterol 
levels, decreases plasma triglyceride levels, and prevents 
fat accumulation in high fat-fed rats.

Single doses of NO-1886 dose-dependently and sig- 
nificantly increased post-heparin plasma lipoprotein li- 
pase activity in normal rats [43]. NO-1886 administra-
tion for 7 days also significantly increased HDL-C and dec- 
reased plasma TG concentrations in hamsters and rab-
bits [42]. NO-1886 resulted in increased increased plas-
ma total cholesterol concentrations and plasma HDL-C 
in rats, but this phenomenon was not observed in hams- 
ters, monkeys or rabbits. NO-1886 caused a marked ele-
vation of plasma HDL-C, especially HDL2-C. Previous re-
ports have clearly demonstrated that enhanced lipoly-
sis of TG-rich lipoproteins resulted an increase in HDL2 
particles, and therefore, could be a precursor-product 
relationship exists between the two [39]. The transfer of 
cholesterol from newly formed HDL2 particles to VLDL 
is mediated by cholesterol ester transfer protein (CETP) 
[38]. However, rats, dogs and mice lack CETP [15]. Be-
cause of this, the number of HDL particles following en-
hanced VLDL degradation by lipoprotein lipase was in-
creased and accumulated in the circulation, resulting in 
a marked elevation of HDL-C. The increases in plasma 
total cholesterol are obviously a result of the increases in 
HDL2, as there was no change in cholesterol in the LDL 
fraction after NO-1886 administration. Rabbits, monkeys 
and hamsters have CETP, and therefore plasma total cho-
lesterol did not increase. These results indicate that NO-
1886 may not increase plasma total cholesterol levels in 
humans because of the presence of CETP [8].

Endothelial function is impaired before the develop-
ment of initial lesions in hypercholesterolemic animals 
and closely related to the development of atherosclero-
sis [35]. Aging is associated with the progressive deve- 
lopment of insulin resistance, dyslipidemia and obesity, 
all of which are the risk factors for cardiovascular dise- 
ases and atherosclerosis [20]. It is known that endotheli-
um-dependent relaxation decreases with age [23]. Hara 
et al. reported that NO-1886 ameliorated the agingrela- 
ted deterioration of the endothelium-dependent relaxa-
tion in 10-month-old male rats thoracic aorta [9]. Kusu-
noki et al. reported that NO-1886 prevented the develop-
ment of impaired endothelium-dependent relaxation of 
thoracic aorta in 2-year-old male rats [19]. These rese- 
arch groups speculated that NO-1886 might have impro- 
ved the endothelium-dependent relaxation by elevating 
plasma HDL-C, which possesses antioxidant effects and 
is very important for such old rats due to the elevated 

plasma lipid peroxide levels caused by exercises [26]. 
Tsutsumi et al. reported that there was a significant re-
duction in the incidence of coronary arteriosclerosis fol-
lowing administration of NO-1886 for 90 days in rats on 
the atherosclerogenic rodent diet, describeing that the 
multivariate analysis identified elevation of serum HDL-
C as a main factor inhibiting the development of arterio- 
sclerosis. 

In a study reported by Chiba and his colleagues, an 
elevation of the plasma HDL-C level, decrease of the plas-
ma TG level, and inhibition of the aortic atheromatous 
plaque deposition were evident following 20-week treat-
ment with NO-1886 in rabbits on a highcholesterol diet 
[6]. These reports indicate that it is possible to suppress 
the development of atherosclerosis by raising the acti- 
vity of LPL, increasing the plasma HDL-C level and lowe- 
ring the plasma TG level, even if the plasma cholesterol 
level is not lower than normal.

A novel Lipoprotein lipase (LPL) agonist rescues 
the enzyme from inhibition by angiopoietin-like 4 
(ANgPTL4)

Recently, ANGPTL4 and other members of ANGPTL 
family have emerged as the physiological regulators of 
lipoprotein lipase activity in vivo. ANGPTL4 has been 
shown to potently inhibit LPL activity. Inhibition of LPL 
activity by ANGPTL4 and 3, results in the poor lipid pro-
file and an elevated TG levels in the bloodstream [21, 31, 
49]. ANGPTL4 deficiency has been shown to improve to-
tal triglyceride, cholesterol and reduce foam cell forma-
tion wich had a protective effect against atherosclerosis 
[1]. Thus antagonism of ANGPTL4 inhibition of LPL is a 
promising new strategy in management of cardiovascu-
lar deseases. A novel agonist of LPL was identified, using 
an established in vitro assay, as well as its structural 
analog that are both more potent than NO-1886 in LPL 
agonism. They also afford a unique advantage over this 
agonist with respect to their effect on ANGPTL4 inhibi-
tion of LPL. An in-house library of 24 compounds was 
screened in an in vitro lipoprotein lipase activity assay 
using a 384 well plate. Compound C10 was considered 
the most active, which showed the greatest increase in 
the lipoprotein lipase activity. The next steps of the study 
clearefied a dose response on the compound C10. A do- 
se-dependent increase in lipoprotein lipase activity was 
observed in the presence of compound C10, with a maxi-
mum effect determined at 324 % of control LPL activity. 
A pilot structure activity relationship (SAR) study was 
initiated for the lead compound C10. In the same experi-
ment the maximum induction of lipoprotein lipase acti- 
vity (E-max) was compared between C10, its structural 
analogs and NO-1886. C10 showed greater activation of 
lipoprotein lipase compared to NO-1886. Further, ana-
logs C10a, C10b and C10c exhibited a decrease in LPL 
agonism activity compared to C10. However, compound 
C10d showed a dramatic increase in activity compared 
to NO-1886 and C10. ANGPTL4 when added at the con-
centration of 0.2 lg/well inhibited the LPL activity by 
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greater than 50 %. We observed that both compounds 
C10d and C10 were able to stop lipoprotein lipase inhibi-
tion by ANGPTL4 in a dose dependent manner with C10d 
showing the greater efficacy than C10. NO-1886 failed to 
stop the LPL inhibition. According to the research, com-
pounds C10 and C10d are the first small molecules that 
shown this activity of reversing ANGPTL4 inhibition of 
lipoprotein lipase. This activity is a unique advantage of 
these compounds over the known agonist – NO-1886. 

CONCLUSIONS
This review has summarized various strands of evi- 

dence examining the relationship between LPL and athero- 
sclerosis. Large-scale prospective cohort studies of the 
relationship between serum lipoprotein lipase concentra- 
tion and cardiovascular disease in various populations 
may help to clarify this question. Among drug targets for 
hypolipidemic therapy, LPL holds a significant promise. 
NO-1886 has been shown to possess potent lipoprotein li-
pase agonist activity. Random screening identified a com-
pound designated C10, showing greater LPL agonist ac- 
tivity than NO-1886, a known LPL agonist. These com-
pounds have promise as lead structures for the develop-
ment of treatments of elevated triglycerides in of meta-
bolic syndrome.
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УДК 577.125.8:616.005
Д. А. Доровський, А.Л. Загайко
ЛІПОПРОТЕЇНЛІПАЗА ЯК МІШЕНЬ ДЛЯ КОРЕГУВАННЯ ДИСЛІПІДЕМІЇ І СКОРОЧЕННЯ ЗАЛИШКОВОГО 
РИЗИКУ СЕРЦЕВО-СУДИННИХ ЗАХВОРЮВАНЬ

Ліпопротеїнліпаза – фермент, що гідролізує тригліцериди тригліцеридзбагачених ліпопроте-
їнів. Вона також відповідає за приєднання ліпопротеїнів до широкого ряду ліпопротеїнових 
рецепторів. Існують дані про можливу атерогенну роль ліпопротеїнліпази. У теорії дефіцит 
ліпопротеїнліпази має допомогти роз’яснити це питання. Однак рідкість цього стану озна-
чає неможливість проведення епідеміологічних досліджень. Протягом минулого десятиліття 
стало очевидним, що підвищений рівень тригліцеридів у плазмі крові і низький рівень холесте-
ролзбагачених ліпопротеїнів високої щільності є факторами ризику для розвитку кардіовас-
кулярних захворювань. Таким чином, ліпопротеїнліпаза – важлива мішень для вирішення про-
блем дисліпідемії і кардіоваскулярних захворювань.
Ключові слова: ліпопротеїнліпаза; атеросклероз; ліпопротеїни
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ОСТАТОЧНОГО РИСКА СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ

Липопротеинлипаза – фермент, который гидролизует триглицериды триглицеридобогащен-
ных липопротеинов. Она также отвечает за присоединение липопротеинов к широкому ряду 
липопротеиновых рецепторов. Существуют данные о возможной атерогенной роли липопро-
теинлипазы. В теории дефицит липопротеинлипазы должен помочь разъяснить этот вопрос. 
Однако нераспространенность этого состояния означает невозможность проведения эпиде-
миологических исследований. На протяжении прошлого десятилетия стало очевидным, что 
повышенный уровень триглицеридов в плазме крови и низкий уровень холестеролобогащен-
ных липопротеинов высокой плотности являются факторами риска для развития кардиоваску-
лярных заболеваний. Таким образом, липопротеинлипаза – важная мишень для решения про-
блем дислипидемии и кардиоваскулярных заболеваний.
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ВИВЧЕННЯ СТАБІЛЬНОСТІ ТАБЛЕТОК 
НА ОСНОВІ СУБСТАНЦІЇ АДЕМЕТІОНІНУ 
1,4-БУТАНДИСУЛЬФОНАТУ

Невід’ємною частиною розробки складу та технології лікарського засобу є дослідження його стабіль-
ності. Це дозволяє підтвердити або спростувати правильність підбору допоміжних речовин, способу і умов 
одержання лікарського препарату, встановити оптимальні параметри і термін його зберігання. За допо-
могою методу Карла Фішера (ДФУ*, 2.5.12) та рідинної хроматографії (ДФУ*, 2.2.29) було встановлено, що 
оптимальним середовищем отримання таблеток на основі адеметіоніну 1,4-бутандисульфонату є тем-
пература 20 °С та вологість не вище 20 %. Саме такі умови дозволяють зберегти стабільність лікарського 
препарату за такими показниками як вміст води, визначення супровідних домішок, кількісне визначення та 
вміст S,S-ізомера протягом 12 місяців.

Ключові слова: адеметіоніну 1,4-бутандисульфонат; стабільність; термін зберігання; оптимальні умови

ВСТУП
Лікарські засоби являють собою складні хімічні 

речовини як неорганічної, так і органічної природи, 
для контролю якості яких використовують комплекс 
аналітичних методів аналізу. Такі системи являють  
собою сукупність методів прямого потокового конт- 
ролю, що дозволяє збільшити ефективність фарма-
цевтичного виробництва і зменшити затрати [3, 9].

Аналітичні методи контролю починають засто-
совуватися на стадії розробки препаратів та продо-
вжують використовуватися при серійному випуску 
лікарських засобів [5, 6]. Проте для забезпечення якості 
кінцевого продукту перевірку його відповідності спе-
цифікації необхідно здійснювати не тільки протягом 
усього виробничого циклу, а й у процесі досліджен-
ня стабільності [4, 7]. Саме постійний моніторинг 
якості лікарського засобу на всіх етапах виробництва 
дозволяє підібрати оптимальні умови його виробницт- 
ва. Особливо якщо ми маємо справу з речовинами, 
чутливими до впливу вологи, температури тощо [1].

З літературних джерел відомо, що адеметіоніну 
1,4-бутандисульфонат – речовина гігроскопічна [8]. 
Вологість середовища – це параметр, який визначає 
технологічний процес таблетування і є критичним 
показником при отриманні таблеток із гігроскопіч-
них речовин, що чинить суттєвий вплив на основні 
параметри, всі стадії переробки і транспортування 

порошків лікарських речовин. Вологість значно впли-
ває на сипучість і, отже, точність дозування, здат-
ність до пресування, продуктивність, довговічність 
таблетпресу [9]. 

В зв’язку з цим метою нашої роботи було вив- 
чення стабільності таблеток на основі субстанції аде-
метіоніну 1,4-бутандисульфонату. В ході проведен-
ня даного дослідження перед нами були поставлені 
наступні завдання:
• дослідити вплив вологості середовища, темпе- 

ратури та вмісту води в одержаних зразках таб- 
леток на їх фармакотехнологічні і хімічні влас-
тивості;

• вивчити стабільність таблеток впродовж 12 мі-
сяців зберігання при різних умовах у порівнян-
ні з референтним препаратом.

МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ
Вивчали серії 20515 (зразок № 1), серії 10314 

(зразок № 2), серії 10513 (зразок № 3) та серії 11113 
(зразок № 4) та референтний препарат «Гептрал» 
фірми Abbott, Італія. 

Вміст води в досліджуваних зразках визначали 
методом Карла Фішера (ДФУ*, 2.5.12). Визначення про-
водили з 10 розтертих таблеток. Зважували 60,0 мг 
зразка і розчиняли в суміші формамід Р-метанол Р (1 : 1).

Визначення супровідних домішок проводили ме-
тодом рідинної хроматографії (ДФУ*, 2.2.29). Прилад 
для вимірювання Agilent 1200 із спектрофотометрич-
ним детектором [2] (рис. 1).

© Бурдак К. С., Ярних Т. Г., Борщевська М. I., 
Коноваленко В. А., 2016
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Загальну суму домішок визначали за сумою іден-
тифікованих та неідентифікованих домішок. Вміст 
домішок має бути наступним:

• Аденін – не більше 0,5 %.
• Метил тіоаденозин – не більше 1,5 %.
• S-Аденозил-L-гомоцистеїн – не більше 0,5 %.
• Декарбокси-S-адемпсилметіонін іон – не більше 1,5 %.
• Домішка з відносним часом утримування близь-

ко 1,2 – не більше 0,5 %.
• Кожної неідентифікованої домішки – не більше 0,1 %.
• Сума домішок – не більше 3,0 %.

Кількісне визначення також проводили методом 
рідинної хроматографії (ДФУ* 2.2.29) [2]. Прилад для 
вимірювання Agilent 1200 із спектрофотометричним 
детектором (рис. 2).

Вміст S,S-ізомера має бути не менше 65 %. Вміст 
адеметіоніну 1,4-бутандисульфонату в одній таблет-
ці має бути від 380 мг до 420 мг в перерахунку на 
середню масу таблетки.

РЕЗУЛЬТАТИ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ
Так як вологість середовища при виробництві та 

залишкова вологість у препараті відіграє ключову роль 
у збереженні хімічних та біологічних властивостей 
препарату та його стабільності, було проведено ви- 

значення кількості води при різних технологічних умо-
вах отримання таблеток (табл. 1). Оскільки кількість 
води у досліджуваних зразках при заданій вологості 
та при зміні температурного режиму практично не 
змінювалася, нижче представлені результати, одер-
жані за різної вологості. 

Як бачимо, чим менша вологість середовища на 
момент виготовлення таблеток, тим менший вміст 
води у таблетці як на початку, так і протягом 12 міся-
ців дослідження стабільності. Дані аналізу інших показ-
ників якості таблеток представлені нижче (табл. 2).

З наведених вище результатів бачимо, що зраз-
ки № 1 та № 2 одержані при вологості 15 % і 20 % від-
повідно і найбільш наближені до референтного пре- 
парату (зразок № 5). Це свідчить про те, що саме такі  
умови є оптимальними, за яких кількісний вміст, S,S-ізо- 
мер, вміст води у таблетці та сума домішок як на мо- 
мент виготовлення, так і протягом 12 місяців знахо- 
дяться у встановлених межах. Що стосується інших 
зразків, то вологість середовища вище 20 % при одер- 
жанні препарату негативно впливає на стабільність 
лікарського засобу. Адже вона призводить до збіль-
шення вмісту води у таблетці, що є, в свою чергу, 
причиною падіння кількісного вмісту та збільшен-
ня кількості домішок. 

Рис. 1. Типова хроматограма випробовуваного розчину.

Рис. 2. Типова хроматограма випробовуваного розчину.
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ВИСНОВКИ
Вивчена стабільність таблеток із адеметіоніну 

1,4-бутандисульфонатом протягом 12 місяців у по-
рівнянні з референтним препаратом «Гептрал».

Встановлено, що вологість середовища та вміст 
води у препараті впливають на інші показники якості 

таблеток – кількісний вміст адеметіоніну, S,S-ізомер, 
сума домішок.

Доведено, що оптимальними умовами одержан-
ня таблеток є температура 20 °С та вологість, не ви- 
ще 20 %. Саме за цих умов як на момент виготовлен-
ня, так і в процесі зберігання вміст води у таблетці, 

Таблиця 1

ВПЛИВ ВОЛОГОСТІ СЕРЕДОВИЩА ОДЕРЖАННЯ ТАБЛЕТОК НА ВМІСТ ВОДИ  
ТА ЗОВНІШНІЙ ВИГЛЯД ПРЕПАРАТУ

Зр
аз

ок
, № Серія 

препарату
Вологість 

середовища

Вміст води у 
досліджуваному 

зразку на 
момент 

виготовлення

Вміст води у досліджуваному 
зразку в процесі дослідження 

стабільності
Зовнішній вигляд досліджуваного 

зразка через 12 міс. зберігання  

3 міс. 6 міс. 9 міс. 12 міс.

1 20515 15 % 3,5 % 3,7 % 3,8 % 3,8 % –

Таблетка вкрита плівковою 
оболонкою від світло-жовтого 
до жовтого кольору овальної 
форми, без тріщин, ушкоджень та 
набухання.

2 10314 20 % 4,2 % 4,3 % 4,3 % 4,4 % 4,4 %

Таблетка вкрита плівковою 
оболонкою від світло-жовтого 
до жовтого кольору овальної 
форми, без тріщин, ушкоджень та 
набухання.

3 10513 30 % 5,0 % 5,5 % 5,7 % 5,7 % 5,9 %

Таблетка вкрита плівковою 
оболонкою світло-жовтого 
кольору з помітними тріщинами 
на поверхні, всередині – однорідна 
в’язка маса жовтуватого відтінку.

4 11113 40 % 5,7 % 5,9 % 6,0 % 6,3 % 6,4 %

Таблетка вкрита плівковою 
оболонкою світло-жовтого 
кольору з помітними тріщинами 
на поверхні, всередині – однорідна 
в’язка маса коричневого кольору.

Таблиця 2

ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ХІМІЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ДОСЛІДЖУВАНИХ ЗРАЗКІВ ІЗ РЕФЕРЕНТНИМ 
ПРЕПАРАТОМ ГЕПТРАЛ

Зразок, № Серія 
препарату

Кількісне визначення
адеметіоніну (від 380 мг до 420 мг) і  

S,S-ізомера (не менше 50 %)

Супровідні домішки (сума домішок)  
не більше 3,0 %

на
 м

ом
ен

т 
 в

иг
от

ов
ле

нн
я

3 міс. 6 міс. 9 міс. 12 міс.

на
 м

ом
ен

т 
 

ви
го

то
вл

ен
ня

3 міс. 6 міс. 9 міс. 12 міс.

1 20515 410,0 
70,0

405,0 
69,0

400,6 
68,5

396,0 
65,7 – 1,5 1,7 1,9 2,2 -

2 10314 411,1 
70,7

410,0 
63,3

400,0 
63,4

395,0 
62,0

392,0 
55,0 1,82 1,9 2,0 2,2 2,5

3 10513 402,0 
60,0

400,0 
57,0 

397,0 
52,1

393,0 
49,2

387,0 
47,3 2,0 2,4 2,5 2,7 2,9

4 11113 400,0 
60,0

403,0 
55,0

385 
52,0

380 
47,0

380 
45,0 2,2 2,4 2,6 2,9 3,0

5 Гептрал 407,0 
72,0

405,0 
70,0

405,0 
69,0

403,0 
67,0

400,0 
65,0 1,5 1,7 1,8 1,9 2,0
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кількісний вміст адеметіоніну, S,S-ізомер, сума до-
мішок знаходяться в межах норм, зазначених вище.
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УДК 615.453.62:615.074:615.077
Е. С. Бурдак, Т. Г. Ярных, М. И. Борщевская, В. А. Коноваленко 
ИЗУЧЕНИЕ СТАБИЛЬНОСТИ ТАБЛЕТОК НА ОСНОВЕ СУБСТАНЦИИ АДЕМЕТИОНИНА 
1,4-БУТАНДИСУЛЬФОНАТA

Неотъемлемой частью разработки состава и технологии лекарственного средства является 
исследование его стабильности. Это позволяет подтвердить или опровергнуть правильность 
подбора вспомогательных веществ, способа и условий получения лекарственного препарата, 
установить оптимальные параметры и срок его хранения. С помощью метода Карла Фишера 
(ГФУ* 2.5.12) и жидкостной хроматографии (ГФУ* 2.2.29) было установлено, что оптимальной 
средой получения таблеток на основе адеметионина 1,4-бутандисульфоната является темпе-
ратура 20 °С и влажность не выше 20 %. Именно такие условия позволяют сохранить стабиль-
ность лекарственного препарата по таким показателям как содержание воды, определение 
сопроводительных примесей, количественное определение и содержание S, S-изомера в те-
чение 12 месяцев.
Ключевые слова: адеметионина 1,4-бутандисульфонат; стабильность; срок хранения; опти-
мальные условия
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STUDYINg OF STABILITY OF TABLETS ON THE BASIS OF THE SUBSTANCE АDEMETIONINE 
1,4-BUTANDISULFONATЕ

The essential part of development of composition and technology of medicines is research of its sta-
bility. It allows to assert and to overbear accuracy of choosing of adjuncts, ways and conditions of 
getting a medicinal drug, to lay down definitive paramеters and expiry date. By using the Karl Fischer 
method (SPhU* 2.5.12) and liquid chromatography (SPhU* 2.2.29) it was found that the optimal en-
vironment for production of tablets on the basis of аdemetionine 1,4-butandisulfonatе is 20 °C and 
the humidity must be no more than 20 %. These very conditions make possible to save the stability 
of medicinal drug according to such parameters as water contents, determination of accompanying 
impurities, quantitative determination and contents of S,S-isomere within 12 months.
Key words: аdemetionine 1,4-butandisulfonatе; stability; optimum conditions
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THE MINERAL COMPOSITION OF HERBAL DRUg 
OF SAFFLOwER (CARTHAMUS TINCTORIUS. L.)

Study of the mineral composition of plant material of safflower, flowers, seeds and herb was carried out. Atomic 
emission spectrographic method was used and contents of 15 elements were determined. The experimental data in-
dicate quite diverse and abundant element content in safflower material that determines its therapeutic effect. The 
results of analysis show elements of content that safflower herb contains the largest amount, and the seeds lowest. 
The total amount of all elements of the studied material of safflower (mg/100 g) as follow herbs: 6827.08; flowers: 
3507.01; seeds: 1160.56.

Key words: safflower; mineral composition; atomic emission spectrophotometry; ash; macro- and microelements

INTRODUCTION
Pharmacological effects of plants are the result of sys-

temic effects on the body of separate biologically active 
substances (BAS) and it is combination. Besides herbs 
have very diverse chemical composition, it is a natural 
source of mineral compounds in which mineral are most 
available shape for absorption for the body and biologi-
cally available concentrations, and therefore have a higher 
physiological activity compared with synthetic analogs [7].

This responsible role of chemical elements are explai- 
ned because they are part of the respiratory pigments, vi-
tamins, hormones, enzymes and coenzymes, secondary 
substances involved in the regulation of life processes [12, 15].

In practical point of view information about the che- 
mical composition of food and medicinal plants are very 
important for balanced nutrition, prevention and treat-
ment of diseases [9, 11, 13, 14].

Natural herbal compounds and drugs based on oc-
cupation of a significant place in modern medicine. To 
date, for the treatment of diseases are used about 600 
types of herbal drugs. One of these plants is safflower 
(lat. Carthamus tinctorius. L.) – annual plant of the family 
Asteraceae or Compositae [8, 9, 12].

Safflower is widely used in many industries, different 
countries have it’s own traditions and culture use – food, 
pharmaceutical, cosmetic, feed. But mainly it is known 
as oilseeds, because seeds contain 32 to 39 % semi-dry-
ing oil (in the nucleus 50-56 %). The product contains 
polyunsaturated fatty acids (linoleic, linolenic and other 
omega acids), which protect the body from atheroscle-
rotic plaques, fat-soluble vitamins E and C, derivatives 
of serotonin (a substance sometimes called “hormone of 
joy or satisfaction”), and some glycosides [10].

Safflower contains in its composition inulin which 
helps to normalize blood glucose levels, showing cholere- 
tic, diuretic, regulates thyroid function [6, 7, 9, 12].

The flowers, in addition, contain a red pigment car- 
thamin (or carthamus red) and yellow carthamus A and 
B (saflomin A and B), carthamidin, iso-carthamin, poly-
saccharides, essential oil, lignans.

Safflower flowers are used for coloring all shades of 
yellow and orange colors, including food.

Safflower is used to treat wounds and burns, pyo-
derma and pemphigus of different forms. In Chinese me- 
dicine, safflower flowers are widely prescribed in gyne- 
cological diseases. Infusion of flowers has choleretic and 
laxative effect.

The aim is to study the mineral composition of saf-
flower materials, which take into account when develo- 
ping indexes for the draft of pharmacopoeia monograph 
of plant material [2, 3, 5, 9].

MATERIALS AND METHODS
Seeds were harvested in the period of full maturity 

in 2014 at the experimental area of the botanical garden 
of NPhU, flowers and herb – during flowering time. 

Study of the mineral composition of different plant 
materials: flowers, seeds and herb was carried out. For 
this it has been used sophisticated methods of analysis – 
atomic emission spectrographic method based on evapo-
ration plant’s ash in the arc discharge, photographic re- 
gistration decomposed into a spectrum of radiation and 
measuring the intensity of the spectral lines of certain 
elements [11].

Preparing samples for analysis consisted of careful 
carbonization plant material when heated in a muffle fur-
nace (t° up to 500 °С) with pre-treatment samples by di-
luted sulfuric acid. Evaporation of tests conducted with © Barashovets O. V., Popova N. V., 2016
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craters graphite electrodes in arc discharge of alternating 
current (source excitation spectra of type IVS-28) at a 
current 16 A and 60 seconds exposure. To obtain spectra 
and their registration plate used in spectrograph DFS-8 
with a diffraction grating 600 shtr/mm and trilenz sys-
tem coverage gap. Determination of intensity of the lines 
in the spectra of analyzed samples and calibration sam-
ples (GF) was performed using microphotometer MF-1.

Photographing the spectra were carried out in the 
following conditions: amperage stream arc AC – 16A, the 
ignition phase – 60 °С, frequency pulse ignited – 100 bits 
per second; analytical gap – 2 mm, width of the slit of the 
spectrograph – 0.015 mm; exposure – 60 seconds. Photo-
graphed spectra in the wavelength range 230-330 nm. 
Using standard samples metal salt solutions (ISORM-23-27) 
in the range of measurable concentrations built calibra-
tion curve, which determined regarding each element of 
its ash contents. The contents of minerals was calculated 
using the following expression, (%):

where: m – mass of ash, g; M – mass of safflower material / 
extract, g; a – the contents of the element in the ash, %.

RESULTS AND DISCUSSION
Ash is residue of inorganic substances obtained after 

burning and calcining materials. There are a total ash and 
ash insoluble in hydrochloric acid solution. The study was 
carried out in accordance with requirement of Ukrainian 
State Pharmacopoeia [2, 3].

Total ash is composed of minerals safflower mate-
rial and foreign mineral impurities (earth, sand, stones) 
caught in raw materials when cleaning and drying.

Determination of total ash was carried out in the sci-
entific and technological complex “Institute of Monocrys-
tals” NAS of Ukraine (Kharkov). The results are shown 
in Tab. 1.

Results of the analysis of the elemental composition 
of flowers, herb and safflower seeds are represented in 
Tab. 2. In the studied material, 15 minerals were found, 
among which 5 belong to macroelements and 10 to micro-
elements (Tab. 2).

The results show that safflower herb contains the 
largest amount of elements, seeds – smallest. According 
to the result it can be establish a pattern for the content 
of elements in the herb safflower: K > Ca > Si > Mg > P > 
Na > Fe > Al > Sr> Mn > Zn. For flowers, it has  the follow-
ing view: K > Ca > Si > Mg > P> Na > Fe > Al > Zn > Sr >  
Mn, and for seed as follow: K > Ca > Si > Mg > P > Na > 
Al > Zn > Mn > Fe > Cu. Total sum of all elements of the 
studied material (mg/100 g) are herb: 6827.08; flower: 
3507.01; seeds: 1160.56.

It should be noted that safflower material contains a 
number of important elements (mg/100 g), potassium – 
herb-4110, 2040-flower seeds, 630; calcium – herb-1090 
flowers-680 seeds, 170; magnesium – herb-410, flowers-205 

seeds, 84; iron – herb-48, 24-flower seeds-63, sodium – 
herb-140, 54-flower seeds-31.

Safflower material has a great interest as a source 
of important elements - potassium and calcium.

The contents of harmful elements (Co, Cd, As, Hg) in 
safflower material meets the requirement of Ukrainian 
State Pharmacopoeia [2, 3].

CONCLUSIONS
1. By the method of atomic emission spectrophotometry, 

the elemental composition of safflower material was 
determined. 15 macro- and microelements were iden-
tified in objects that were investigated.

2. The experimental data indicate quite diverse and 
abundant element contents in safflower material 
that determines its therapeutic effect. Five macro-
elements (Na, K, Ca, Mg, P) and 10 micro-elements 
(Fe, Si, Al, Mn, Pb, Ni, Mo, Cu, Zn, Sr) were identified.

3. The contents of micro- and macro mineral of saf-
flower material situated in sequence and with dif-
ferent amount of elements: herb – 6827.08; flower – 
3507.01; seeds – 1160.56.
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Table 1

ASH CONTENT OF SAFFLOwER PLANT MATERIAL

Plant material Ash, %
Safflower herb 13.74
Safflower, flowers 6.84
Safflower seeds 2.11

Table 2

THE MINERAL COMPOSITION OF SAFFLOwER’S 
HERB, FLOwERS AND SEEDS

Element
Element contents, mg/100 g

Safflower 
herb

Safflower 
flowers 

Safflower 
seeds

Sodium (Na) 140 54 31
Potassium (K) 4110 2040 630
Calcium (Ca) 1090 680 170
Magnesium (Mg) 410 205 85
Phosphorus (P) 275 135 52
Silicon (Si) 685 410 150
Iron (Fe) 48 24 6.3
Aluminum (Al) 34 17 21
Zinc (Zn) 2.1 6.8 13.7
Copper (Cu) 0.68 0.68 1.0
Manganese (Mn) 6.8 3 11
Molybdenum (Mo) < 0.03 < 0.03 < 0.03
Lead (Pb) < 0.03 < 0.03 < 0.03
Nickel (Ni) 0.10 0.07 0.14
Strontium (Sr) 13.7 3.4 1.0



[54] Фармацевтична хімія та фармакогнозія

УКРАЇНСЬКИЙ БІОФАРМАЦЕВТИЧНИЙ ЖУРНАЛ, № 4 (45) 2016ISSN 2311-715X

димых растений украинской флоры. – Х., 1987. –  
220 с.

2. Державна фармакопея України / Державне під-
приємство «Науково-експертний фармакопей-
ний центр». – 1-е вид. – Х.: РІРЕГ, 2001. – Доп. 1. – 
2004. – 520 с.

3. Державна фармакопея України / Державне під-
приємство «Український науковий фармакопей-
ний центр якості лікарських засобів». – 1-е вид. –  
Доп. 3. – Х.: Державне підприємство «Українсь- 
кий науковий фармакопейний центр якості лі-
карських засобів», 2009. – 280 с.

4. Драгомирецкий Ю. Целебные свойства жиров и 
масел: [учеб.]. – Донецк: Сталкер, 1997. – 347 с.

5. Котов А. Г. Дослідження з розробки та введення 
монографій на лікарську рослинну сировину до 
Державної фармакопеї України // Фармаком. – 
2009. – № 1. – С. 5-19.

6. Куркин А. В. Флавоноиды фармакопейных расте-
ний. – Самара: ООО «Офорт», ГБОУ ВПО СамГМУ 
Минздравсоцразвития России, 2012. – 290 с. 

7. Полежаева И. В. Аминокислотный и минеральный 
состав вегетативной части Chamerionangustifo- 
lium (L.) Holub / И. В. Полежаева, Н. И. Полежаева, 
Л. Н. Меняйло // Хим.-фарм. журн. – 2007. – № 3. –  
С. 27-29.

8. Попова Н. В. Лекарственные растения мировой 
флоры / Н. В.Попова, В. И. Литвиненко. – Х.: СПДФО 
Мосякин В. Н., 2008. – 510 с.

9. Практикум з ідентифікації лікарської рослинної 
сировини: [навч. посіб.] / [В. М. Ковальов, С. М. Мар- 
чишинa, О. П. Хворост та ін.]; за ред. В. М. Кова-
льова, С. М. Марчишин. – Тернопіль: ТДМУ, 2014. –  
264 с.

10. Сельскохозяйственная энциклопедия. – М.: Со-
ветская энциклопедия, 1974. – С. 483.

11. Фурса Н. С. Изучение элементного состава ва-
лерианы лекарственной / Н. С. Фурса, Д. С. Круг- 
лов // Фармация. – 2012. – № 5. – С. 18-21.

12. Шотт П. Р. Сафлор красильный – ценная маслич-
ная и лекарственная культура / Пища. Эколо-
гия. Качество. – Новосибирск, 2002. – 301 с.



[55]

UKRAINIAN BIOPHARMACEUTICAL JOURNAL, No. 4 (45) 2016 ISSN 2311-715X

УДК 615.322:582.998.16:633.85:54.061/.062
О. В. Барашовець, Н. В. Попова
ЕЛЕМЕНТНИЙ СКЛАД СИРОВИНИ САФЛОРУ КРАСИЛЬНОГО (CАRTHAMUS TINCTОRIUS. L.)

Було проведено дослідження елементного складу рослинної сировини сафлору красильного: 
квіток, насіння, трави. Для цього був використаний атомно-емісійний спектрографічний ме-
тод, визначено вміст 15 елементів. Отримані експериментальні дані свідчать про достатньо 
різноманітний та багатий елементний склад та вміст у досліджуваній сировині, що й обумов-
лює її терапевтичну дію. Результати дослідження вмісту мікроелементів свідчать про те, що 
трава сафлору містить їх найбільшу кількість, а насіння – найменшу. Вміст загальної суми всіх 
елементів досліджуваної сировини сафлору красильного (мг/100 г): трава – 6827,08; квітки – 
3507,01; насіння – 1160,56.
Ключові слова: сафлор красильний; елементний склад; зола; атомно-емісійна спектрофото-
метрія

УДК 615.322:582.998.16:633.85:54.061/.062
О. В. Барашовец, Н. В. Попова
ЭЛЕМЕНТНЫЙ СОСТАВ СЫРЬЯ САФЛОРА КРАСИЛЬНОГО (CАRTHAMUS TINCTОRIUS. L.)

Было проведено исследование элементного состава различного растительного сырья сафлора 
красильного: цветков, семян, травы. Для этого был использован один из сложных методов ана-
лиза – атомно-эмиссионный спектрографический метод. Определено содержание 15 элемен-
тов. Полученные экспериментальные данные свидетельствуют о достаточно разнообразном 
и богатом элементном содержании в исследуемом сырье, что и обусловливает его терапевти-
ческое действие. Результаты исследования содержания микроэлементов свидетельствуют о 
том, что трава сафлора содержит их наибольшее количество, а семян – наименьшее. Общая 
сумма всех элементов исследуемого сырья (мг/100 г): трава – 6827,08; цветки – 3507,01; се-
мена –1160,56.
Ключевые слова: сафлор красильний; элементный состав; зола; атомно-эмиссионная спектро-
фотометрия
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УДК 547.792’831:543.382

Т. М. Каплаушенко, О. І. Панасенко, Ю. М. Кучерявий 

Запорізький державний медичний університет

ОКИСНЕННЯ 2-(5-(ХІНОЛІН-2-ІЛ)-1,2,4-ТРИАЗОЛ-
3-ІЛ)ТІО)ЕТАНОВОЇ КИСЛОТИ ТА ЇЇ ЕСТЕРІВ ДО 
3-ІЛСУЛЬФІНІЛ- ТА 3-ІЛСУЛЬФОНІЛПОХІДНИХ

Однією з пріоритетних задач сучасної фармацевтичної науки є синтез біологічно активних сполук та 
створення на їх основі нових високоефективних лікарських засобів, які б могли конкурувати з дорогими 
імпортними препаратами. Велику зацікавленість у цьому плані викликають гетероциклічні системи, зо-
крема 3-тіопохідні 1,2,4-триазолу, що містять хіноліновий радикал у п’ятому положенні 1,2,4-триазоло-
вого циклу. Ядро 1,2,4-триазолу є структурним фрагментом багатьох синтетичних лікарських засобів з 
протигрибковою (флуконазол, інтраконазол), антидепресивною (тразодон, альпразолам), противірусною 
(тіотриазолін), гепатопротекторною та ранозагоювальною активністю. Високі біологічні властивості 
виявлено також у речовин, що містять хінолінові замісники. Таким чином, синтез нових молекул у ряду 
похідних 1,2,4-триазолу є перспективним та актуальним напрямком науки, має теоретичну і практичну 
значимість.

Ключові слова: 1,2,4-триазол; синтез; хімічні властивості; хромато-мас-спектрометрія

ВСТУП
Кінець XX століття в свій час знаменувався стрім-

ким розвитком науки та появою на світ численної кіль-
кості винаходів. Не виключенням у цьому плані стала 
і фармацевтична галузь науки, адже стосовно синтезу 
1,2,4-триазол-3-тіонів була створена потужна теоре-
тична та практична наукова база. Цей факт зумовле-
ний тим, що 1,2,4-триазоли використовують не тіль-
ки задля створення лікарських засобів, а також і для 
виготовлення продукції, що широко застосовується 
у сільському господарстві, промисловості, різнома-
нітних галузях науки тощо. Зокрема широко висвіт-
лено інформацію про методи отримання 3-тіо-1,2,4-
триазолів, але за останні роки не відомі матеріали, які 
б узагальнювали методи синтезу 2-(5-(хінолін-2-іл)- 
1,2,4-триазол-3-іл)тіо)етанової кислоти та її похідних, 
що розширює синтетичні можливості на шляху пошуку 
біологічно активних речовин. Отже, вищевказані факти 
надають актуальності нашому дослідженню [2, 5, 7].

Метою нашого дослідження є окиснення 2-(5-(хі- 
нолін-2-іл)-1,2,4-триазол-3-іл)тіо)етанової кислоти та 
її естерів до відповідних 3-ілсульфініл-та 3-ілсульфо-
нілпохідних, вивчення їх фізико-хімічних властивостей.

МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ
В якості вихідних речовин були використані 2-(5- 

(хінолін-2-іл)-1,2,4-триазол-3-іл)тіо)етанова кислота 

та її естери, синтезовані нами попередньо за відоми-
ми в літературі методиками. Окиснення атома Суль-
фуру вихідних сполук (I-V, рис.) до чотиривалентного 
стану проводили в середовищі 1,4-діоксану з додаван-
ням розчину калію гідрогенпероксосульфату при тем-
пературі, не вищій за 0 °С. Отримання 3-ілсульфонілпо- 
хідних (сполуки 5-9, рис.) проводили шляхом додаван-
ня 33 % розчину гідрогену пероксиду до відповідних 
вихідних сполук (I-V, рис. ) у середовищі концентро-
ваної кислоти ацетатної при кімнатній температурі 
або з нагріванням на водяній бані при t = 75 °C [1, 3, 6].

Будова синтезованих сполук підтверджена комп-
лексом сучасних фізико-хімічних методів, а саме еле-
ментним аналізом (табл. 1), даними високоефектив- 
ної рідинної хромато-мас-спектрометрії, ІЧ-спектро- 
фотометрії (табл. 2, 3).

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ЧАСТИНА
Естери 2-(5-(хінолін-2-іл)-1,2,4-триазол-3-іл) 

сульфініл)етанової кислоти (1-4, табл. 1)
До суміші 0,01 Моль відповідного естеру 2-(5-(хі- 

нолі-2-іл)-1,2,4-триазол-3-іл)тіо)етанової кислоти (I-IV) 
у 10 мл 1,4-діоксану додають 0,01 Моль розчину ка-
лію гідрогенпероксосульфату і залишають на 24 год 
при температурі, не вищій за 0 °С. Осади продуктів 
реакції відфільтровують, при цьому отримують спо-
луки 1-4. Світло-жовті кристалічні речовини мало 
розчинні у воді, розчинні в органічних розчинниках. 
Для аналізу сполуки 1-4 очищені кристалізацією з 
суміші ацетатна кислота-вода 1 : 1.

© Каплаушенко Т. М., Панасенко О. I.,  
Кучерявий Ю. М., 2016
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2-(4-(хінолін-2-іл)-1,2,4-триазол-3-іл)сульфо-
ніл)етанова кислота (5) та її естери (6-9, табл. 1)

Спосіб А. До розчину 0,01 Моль 2-(4-(хінолін-2-іл)-
1,2,4-триазол-3-іл)тіо)етанової кислоти (V) в 30 мл 
концентрованої ацетатної кислоти додають 5 мл 33 % 
розчину гідрогену пероксиду. Суміш залишають при кім-
натній температурі на 56 год, розчинник випаровують. 

Спосіб Б. До розчину 0,01 Моль 2-(4-(хінолін-2-
іл)-1,2,4-триазол-3-ілтіо)-етанової кислоти (V) або до 
розчинів 0,01 Моль естерів 2-(4-(хінолін-2-іл)-1,2,4-
триазол-3-іл)тіо)етанової кислоти (I-IV) в 30 мл кон-
центрованої ацетатної кислоти додають 5 мл 33 % 

розчину гідрогену пероксиду. Суміш нагрівають про-
тягом 5 год на водяній бані при температурі 75 °С, 
розчинник випаровують. Кристалічні речовини біло-
го (7, 8) та жовтого (5, 6, 9) кольору важко розчинні у 
воді, розчинні в органічних розчинниках. Для аналі-
зу 2-(4-(хінолін-2-іл)-1,2,4-триазол-3-іл)сульфоніл)ета-
нової кислоти (5) вона була перекристалізована з 
ДМФА, а її метиловий естер (6) – із суміші метанол : 
вода 1 : 1. Етиловий (7), пропіловий (8) та бутило-
вий (9) естери 2-(4-(хінолін-2-іл)-1,2,4-триазол-3-іл- 
сульфо)етанової кислоти очищені кристалізацією із 
суміші ацетатна кислота:вода 1 : 1.

Таблиця 1

ФІЗИКО-ХІМІЧНІ КОНСТАНТИ 2-(5-(ХІНОЛІН-2-ІЛ)-1,2,4-ТРИАЗОЛ-3-ІЛ)СУЛЬФОНІЛ)ЕТАНОВОЇ 
КИСЛОТИ, ЇЇ ЕСТЕРІВ ТА ЕСТЕРІВ 2-(5-(ХІНОЛІН-2-ІЛ)-1,2,4-ТРИАЗОЛ-3-ІЛ)СУЛЬФІНІЛ)ЕТАНОВОЇ 

КИСЛОТИ

Сполука R1 Т. пл., оС Брутто-формула Вихід, 
%

Знайдено, % Обчислено, %
C H N S C H N S

1 CH3 >220 C14H12N4O3S 90,1 53,07 3,78 17,85 10,07 53,16 3,82 17,71 10,14
2 С2Н5 201-203 C15H14N4O3S 84,3 54,47 4,96 17,02 9,90 54,53 4,87 16,96 9,71
3 С3Н7 216-218 C16H16N4O3S 92,8 55,83 4,68 16,35 9,24 55,80 4,68 16,27 9,31
4 C4H9 >220 C17H18N4O3S 87,7 57,09 4,94 16,62 8,96 56,97 5,06 15,63 8,95
5 Н >285 C13H10N4O4S 86,4 48,94 3,17 17,74 9,98 49,05 3,17 17,60 10,07
6 CH3 >220 C14H12N4O4S 86,9 50,67 3,69 16,89 9,54 50,60 3,64 16,86 9,65
7 C2H5 197-199 C15H14N4O4S 98,3 52,19 3,98 16,14 16,24 52,02 4,07 16,18 9,26
8 C3H7 202-204 C16H16N4O4S 82,6 53,30 4,47 15,60 8,88 53,32 4,47 15,55 8,90
9 C4H9 102-104 C17H18N4O4S 94,8 54,47 4,93 15,05 8,54 54,53 4,85 14,96 8,56

Рис. Схема синтезу 2-(5-(хінолін-2-іл)-1,2,4-триазол-3-іл)сульфоніл)етанової кислоти, її естерів  
та естерів 2-(5-(хінолін-2-іл)-1,2,4-триазол-3-іл)сульфініл)етанової кислоти.
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Проба змішування речовини 5, отриманої за спо-
собами А і Б, не дала депресії температури плавлення.

Хімічні назви сполук наведені згідно з номенк- 
латурою IUPAC (1979 рік) і рекомендаціями IUPAC 
(1993 рік).

Вивчення деяких фізико-хімічних властивостей 
синтезованих сполук проводили згідно з методами, 
наведеними у Державній фармакопеї України (ДФУ, 
вид. 1). Температуру плавлення визначали капіляр-
ним способом (2.2.14) на приладі ПТП (М).

Елементний склад нових сполук встановлено на 
елементному аналізаторі ELEMENTAR vario EL cube 
(стандарт – сульфаніламід).

ІЧ-спектри записувались у таблетках калію бро-
міду (концентрація речовини 1 %) на спектрофото-
метрі Specord M-80 в ділянці 4000-500 см-1 (умови ска-
нування: щільова програма 3.0, постійна часу – τ = 3 с,  
час сканування 33 хв). Таблетки готувалися спільним 
розтиранням 200 мг калію броміду і 2 мг досліджу-
ваної сполуки з наступним пресуванням. 

1Н ЯМР-спектри реєструвались на спектрофото-
метрі ядерного магнітного резонансу «Varian VXR-300», 
розчинник DMSO-D6, на внутрішній стандарт – тетра-
метилсилан і розшифровувались за допомогою комп’ю- 
терної програми ADVASP 143.

Розрахунки електронних структур молекул про-
водили напівемпіричним методом AM1 (MOPAK 2000) 
з повною оптимізацією геометричної будови молекули 
для одержання значень енергій молекулярних орбі-
талей з використанням програми Hyper Chem® 6.0.

Мас-спектральні дослідження синтезованих спо-
лук проводили на приладі Varian 1200L, іонізація здійс- 
нюється електронним ударом (70 eV) при прямому 

введенні зразка. Температура іонного джерела – 200 °С;  
нагрівання відбувається від 25 °С до 390 °С зі швид-
кістю 300 С/хв.

Хромато-мас і УФ-спектри отримані з викорис-
танням прибору LC MS: Agilent 1260 Infinity HPLC Sys- 
tem (Degasser, Bynary Pump, Autosampler, Thermostat 
Column Compartment, DAD); Agilent single-quadrupole  
mass spectrometer 6120 with electrospray ion-source (ESI); 
OpenLAB CDS Software. Умови проведення ВЕРХ-МС 
вивчення: 1) Binary gradient. A: H2O (HCOOH 0.1 %), 
B: CH3CN (HCOOH 0.1 %). 2) Column. Zorbax SB-C18,  
30 mm × 4.6 mm, 1.8 um. 3) Column temperature: 25 °C. 
4) DAD: 210, 254, 280 nm. 5) Ion Source: API-ES. 6) Scan. 
Mass Range: 160-500. 7) Fragmentor: 10V. 8) Positive po- 
larity. Інші реактиви були не нижчі за кваліфікацію 
для ВЕРХ.

Хроматографію в тонкому шарі сорбенту проводи-
ли на пластинках силікагель 60 ALUGRAMSill G\UV254 
(алюм. підкл. 20 × 20) (Махерей-Нагель), або силіка-
гель 60 ALUGRAMSill G\UV254 (алюм. підкл. 10 × 20) 
(Махерей-Нагель). 

РЕЗУЛЬТАТИ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ
Результати визначення елементного складу по-

казали (табл. 1), що експериментальні дані не від-
різняються від теоретичних більш ніж на 0,29 %.

В ІЧ-спектрах синтезованих естерів (1-4) наяв-
ні смуги поглинання –С=N-груп при 1647-1595 см-1, 
C–S-груп – при 690-635 см-1, смуг поглинання хінолі-
нового замісника – при 1570-1523 см-1, також смуги у 
межах 1744-1726 см-1, що характеризуються смугами 
поглинання С-О-С-груп і смуги в інтервалі 1083-1017 см-1, 
характерні для R2SO-груп [4] (рис.).

Таблиця 2

МАКСИМУМИ ПОГЛИНАННЯ В ІЧ-СПЕКТРАХ ЕСТЕРІВ  
2-(5-(ХІНОЛІН-2-ІЛ)-1,2,4-ТРИАЗОЛ-3-ІЛ)СУЛЬФІНІЛ) ЕТАНОВОЇ КИСЛОТИ

Сполука
Частота поглинання, см-1

νC=Nцикл. νHin νС-О-С νC-S

1 1647 2840/3055 1510 1083 1744 654
2 1570 2875/2990 1570 1054 1730 634
3 1595 2860/2975 1538 1017 1730 635
4 1630 2875/2958 1523 1063 1726 690

Таблиця 3

МАКСИМУМИ ПОГЛИНАННЯ В ІЧ-СПЕКТРАХ  
2-(5-(ХІНОЛІН-2-ІЛ)-1,2,4-ТРИАЗОЛ-3-ІЛ)СУЛЬФІНІЛ)ЕТАНОВОЇ КИСЛОТИ ТА ЇЇ ЕСТЕРІВ

Сполука
Частота поглинання, см-1

ν C=N у циклі νHin νC-S νC-O-C

5 1620 1502 623 2880/2919 1704 1134
6 1648 1510 632 2870/2905 1725 1140
7 1635 1542 634 2885/2915 1740 1136
8 1608 1515 759 2890/2902 1712 1138
9 1610 1520 733 2810/2915 1724 1139
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ІЧ-спектри синтезованих естерів (6-9) характе-
ризуються наявністю смуг поглинання –С=N-груп при 
1648-1608 см-1, C–S-груп – при 759-623 см-1, смуг по- 
глинання хінолінового циклу при 1542-1502 см-1, а та-
кож смуг у межах 1740-1712 см-1, що вказують на на-
явність С-О-С-груп, і смуг в інтервалі 1140-1134 см-1, 
притаманних R2SO2-групам [4] (рис.).

ВИСНОВКИ
1. Розроблені ефективні методики отримання 2-(5- 

(хінолін-2-іл)-1,2,4-триазол-3-іл)сульфоніл)ета-
нової кислоти та її естерів, а також естерів 2-(5-  
(хінолін-2-іл)-1,2,4-триазол-3-іл)сульфініл)ета-
нової кислоти. Всього синтезовано 9 нових речовин.

2. Структуру синтезованих сполук підтверджено 
комплексним використанням сучасних фізико-
хімічних методів аналізу.

3. На наступному етапі дослідження планується 
встановлення показників біологічної активності 
синтезованих сполук. 
Перспективи подальших наукових досліджень
Перспективою проведених досліджень є встанов- 

лення показників гострої токсичності та подальше 
вивчення фармакологічних властивостей синтезо-
ваних сполук.
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УДК 547.792’831:543.382
Т. Н. Каплаушенко, А. И. Панасенко, Ю. Н. Кучерявый
ОКИСЛЕНИЕ 2-(5-(ХИНОЛИН-2-ИЛ)-1,2,4-ТРИАЗОЛ-3-ИЛ)ТИО)-ЭТАНОВОЙ КИСЛОТЫ И ЕЕ ЭФИРОВ 
ДО 3-ИЛСУЛЬФИНИЛ- И 3-ИЛСУЛЬФОНИЛПРОИЗВОДНЫХ

Одной из приоритетных задач современной фармацевтической науки является синтез био-
логически активных соединений и создание на их основе новых высокоэффективных лекар-
ственных средств, которые могли бы конкурировать с дорогими импортными препаратами. 
Большой интерес в этом плане вызывают гетероциклические системы, в том числе 3-тиопро-
изводные 1,2,4-триазола, содержащие хинолиновый радикал в пятом положении 1,2,4-триазо-
лового цикла. Ядро 1,2,4-триазола является структурным фрагментом многих синтетических 
лекарственных средств с противогрибковой (флуконазол, итраконазол), антидепрессивной 
(тразодон, альпразолам), противовирусной (тиотриазолин), гепатопротекторной и раноза-
живляющей активностью. Высокие биологические свойства обнаружены также у веществ, 
содержащих хинолиновые заместители. Таким образом, синтез новых молекул в ряде произ-
водных 1,2,4-триазола является перспективным и актуальным направлением науки, имеет 
теоретическую и практическую значимость.
Ключевые слова: 1,2,4-триазол; синтез; химические свойства; хромато-масс-спектрометрия

UDC 547.792’831:543.382
T. M. Kaplaushenko, O. I. Panasenko, Yu. M. Kucheryavyi
OXYDATION OF 2-(5-(qUINOLINE-2-YL)-1,2,4-TRIAZOLE-3-YL)THIO)ETHANOIC ACID AND ITS ESTERS 
TO 3-YLSULFONYL- AND 3-YLSULFINYLDERIVATIVES

One of priority tasks of modern pharmaceutical science is the synthesis of biologically active com-
pounds and creation of new highly effective drugs which could compete with expensive imported 
medicines. The heterocyclic systems, including a 3-thioderivatives of 1,2,4-triazoles containing qui-
noline radical in the fifth position of 1,2,4-triazole cycle cause the interest in this branch of chemistry. 
The nucleus of 1,2,4-triazole is a structural fragment of many synthetic drugs with antifungal (flu-
conazole, itraconazole) antidepressant (trazodone, alprazolam), antiviral (thiotriazolin), hepatopro-
tective and wound healing activities. High biological properties also have been found in substances 
containing quinoline substituents. So, the synthesis of new molecules in the range of 1,2,4-triazole 
derivatives is prospective and actual direction of science. It has theoretical and practical significance.
Key words: 1,2,4-triazole; synthesis; chemical properties; HPLC-MS
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PHARMACOKINETIC STUDY OF DICLOPHENAC SODIUM 
IN RAT PLASMA BY HIgH-PERFORMANCE LIqUID 
CHROMATOgRAPHY

The aim of this study is to determine pharmacokinetics of diclofenac sodium in the experiment on rats by the 
method of high-performance liquid chromatography. Identification and quantitative determination of diclofenac so-
dium in the substance of diclofenac sodium were carried out by the method of high-performance liquid chromatogra-
phy. For study conduct, a total of 94 male rats with body weight of 250-300 g were used. Experimental animals were 
subdivided into 15 groups. Diclofenac sodium was diluted in purified water and administered per os at the doses of 
ED50 and ½ ED50, equivalent to 8 mg/kg and 4 mg/kg of animal body weight, respectively. Animals were sacrificed 
in 15 min, 30 min, 60 min, 90 min, 120 min, 240 min, and 360 after drug administration. For extraction of diclofenac 
sodium from rat plasma samples, we used a method of solid-phase extraction, which had been modified due to micro-
concentrations of the active substance. Dependence of diclofenac sodium concentration on time and dose was studied 
by the method of high-performance liquid chromatography. In the result of the study, quantitative content of di-
clofenac sodium substance and suitability of the doses studied (4 mg/kg and 8 mg/kg) were confirmed. The study 
conducted revealed no dynamics of time, during which diclofenac sodium was present in systemic blood flow, on the 
dose. The results, which had been proved by chromatograms of diclofenac sodium and control sample (plasma without 
diclofenac) for each time interval, were obtained. First concentrations of diclofenac sodium in rat plasma are regis-
tered in rat plasma in 15 min after dose administration at the doses of 4 and 8 mg/kg. That is why this time index is 
recommended for further preclinical and clinical studies.

Key words: pharmacokinetics; nonsteroidal anti-inflammatory drugs; diclofenac sodium; glucosamine; high-
performance liquid chromatography

INTRODUCTION
Today, nonsteroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs) 

constitute one of the largest and clinically significant groups 
of drugs. In resent 30 years, its nomenclature has incre- 
ased greatly and now it includes a great number of drugs 
that differ as for their peculiarities of action and use [3, 4, 
6]. Diclofenac sodium (DNa) remains “the gold standard” 
in treatment of inflammatory diseases of connective tis-
sue and is most widely used in modern medicine and phar-
macy. So, studies of its pharmacological activity charac-
teristics depending on dose and time are an important 
and urgent problem.

The aim of this work is to determine pharmacoki-
netics of DNa in experiments on rats by the method of    
high-performance liquid chromatography for further pre-
clinical and clinical studies.

MATERIALS AND METHODS
Diclofenac sodium (DNa), sodium 2-[(2,6 – dichlo-

rophenyl) amino] phenyl] acetate, has marked anti-in-

flammatory, analgetic, as well as moderate antipyretic ac- 
tivities [3, 6]. Substance of DNa manufactured by Bor-
shchahivskiy Chemical-Pharmaceutical Plant (BCPP), batch 
No. 20040609, was used for the study. Substance of DNa 
manufactured by “Amoli Organics Ltd” (batch No. 20061013) 
was used as a working reference standard (WRS).

Identification and quantitative determination of DNa 
in the substance of DNa were carried out by most sen-
sitive method of high-performance liquid chromatogra-
phy [2, 7, 8, 9, 10]. This method was used to determine 
concentrations of the test substance at all stages of the 
study.

The content of DNa in the substance (X), in per cent, 
was calculated according to the following formula:

where: Sх is the mean peak area of diclofenac sodium 
calculated from chromatograms of the test solution; SWRS 
is the mean peak area of diclofenac sodium calculated 
from chromatograms of the reference solution; mWRS is 
the weight of diclofenac sodium WRS, g; Р is the content © Brun L V., Makolinets V. I., Gubar S. N ., 2016
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of diclofenac sodium in the WRS, %; mх is the weight of 
diclofenac sodium substance, g; W is the loss on drying 
of diclofenac sodium substance, %.

Experimental studies were carried out at experimen-
tal biological clinics of the State Enterprise “Sytenko Insti-
tute of Spine and Joint Pathology of the National Acade- 
my of Medical Sciences of Ukraine”. Animals used in the 
experiment: nonlinear white rats of the population of expe- 
rimental biological clinics of the State Enterprise “Sytenko 
Institute of Spine and Joint Pathology of the National Aca- 
demy of Medical Sciences of Ukraine”.

For study conduct, 94 male rats with body weight of 
250-300 g were selected; they were kept according to sa- 
nitary norms on a standard diet [2]. Work with animals 
was carried out according to Directive 86/609/ЕЕС on 
the protection of animals used for experimental and other 
scientific purposes.

Experimental animals were subdivided into 15 groups. 
An intact group (group 1) consisted of 10 rats, and groups 
2-15 consisted of 6 rats each. Animals of group 1 recei- 
ved purified water in the volume of 0.5 mL per 100 g [2].  
DNa was diluted in purified water and administered per 
os in the same volume at the doses of ED50 and ½ ED50, 
equivalent to 8 mg/kg and 4 mg/kg of animal body weight, 
respectively [2, 3, 6].

Pharmacokinetic study of DNa was carried out accor- 
ding to the tactics under conditions indicated in Tab. 1. 
Animals were sacrificed in 15 min, 30 min, 60 min, 90 min,  
120 min, 240 min, and 360 after drug administration.

Blood was sampled in the quantity of 7-10 ml into 
labeled test-tubes that were heparinized. Blood samples 
were centrifuged (3.000 rpm, 15 min), and plasma was 
obtained. The interval between blood sampling and its 
processing did not exceed 5 min. Before analysis, plasma 
samples were kept at – 80 °С.

For extraction of DNa from rat plasma samples, a me- 
thod of solid-phase extraction was used [10]. The method 
had been modified due to micro-concentrations of the 
active substance via sample concentration [1].

After determination of DNa concentration depending 
on the time of its administration, the following pharmaco- 
kinetic parameters were calculated by the noncompart-
mental method of statistical moments with the use of ap-
plication software program M-ind on IBM PC Pentium III: 
Cmax (maximal concentration); Tmax (time to maximum 
drug concentration); Т1/2 (half-life); ClT (total clearance); 
AUC0→t (area under the concentration-time curve within 

the limit of drug concentration observation); AUC0→∞ 
(total area under the concentration-time curve within 
the limit of 0 to ∞); Cmax/AUC0→∞ (coefficient that charac-
terizes drug absorption rate).

Statistic processing of experimental data obtained was 
carried out with software STATISTICA (StatSoft Inc., the 
USA). Reliability of the results obtained was assessed at 
the level of significance not less than 95 % (р ≤ 0.05) [5].

RESULTS AND DISCUSSION
quantitative determination of diclofenac sodium 

in rat plasma
Comparative characteristic of diclofenac sodium 

substance
Results of quantitative determination of DNa in sub-

stance samples are indicated in Tab. 2.
Chromatograms of DNa substance samples obtained 

under the same conditions are presented in Fig. 1, where 
the following is indicated: 1. - chromatogram of DNa ma- 
nufactured by Amoli Organics Ltd; 2. - chromatogram of 
DNa used in the experiment as WRS manufactured by 
Borshchahivskiy Chemical-Pharmaceutical Plant (BCPP).

Quantitative content of DNa in DNa substance (BCPP) 
used in the experiment is 98.5 %.

Retention time of DNa in the chromatogram of the 
test sample of the solution (5.673 min) corresponds to 
that of DNa in the chromatogram of DNa WRS (5.673 min), 
so the sample provided is DNa substance. In the result of 
the studies conducted, quantitative content of DNa and 

Table 1

TACTICS OF PHARMACOKINETIC STUDY OF DICLOFENAC SODIUM ON RATS

Conditions of the 
experiment

Dose,  
mg/kg 

Time of DNa entry into rat blood
360 min 240 min 120 min 90 min 60 min 30 min 15 min

Intact −
Group No.

1
Diclofenac sodium 4 2 3 4 5 6 7 8
Diclofenac sodium 8 9 10 11 12 13 14 15

Table 2

RESULTS OF qUANTITATIVE DETERMINATION OF 
DICLOFENAC SODIUM IN SUBSTANCE SAMPLES

Mean peak area of diclofenac sodium 
manufactured by Amoli Organics Ltd,  

India (SWRS)
15570622

Exact weight of diclofenac sodium  
(Amoli Organics Ltd) (mWRS), g 0,0120

Content of diclofenac sodium  
(Amoli Organics Ltd) in the substance (Р), % 99,4

Loss on drying (Amoli Organics Ltd) (WWRS), % 0,36
Mean peak area of diclofenac sodium  
(BCPP) (Sх)

14993617

Exact weight of diclofenac sodium  
(BCPP) (mх), g 0,0117

Content of diclofenac sodium (BCPP)  
in the substance (Х), % 98,5
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suitability of the doses studied. Actual doses of DNa du- 
ring study conduct are 4 mg/kg and 8 mg/kg, respectively.

Assessment of pharmacokinetic parameters of 
diclofenac sodium

Profiles of averaged pharmacokinetic curves of dynamics 
of DNa rat plasma concentrations after single oral administra-

tion of 4 mg/kg and 8 mg/kg and their comparative charac-
teristic are presented in Fig. 2-4. DNa is registered in plasma 
already in 15 min after substance administration of both do- 
ses studies. At the same time, DNa concentration at this time 
is 4.88 ± 0.82 mcg/mL at administration of 4 mg/kg, and 
17.45 ± 1.38 mcg/mL at administration of 8 mg/kg.

Fig. 1. Chromatograms of samples of diclofenac sodium substance.

Fig. 2. Pharmacokinetic curve of diclofenac sodium (dose of 4 mg/kg).

Fig. 3. Pharmacokinetic curve of diclofenac sodium (dose of 8 mg/kg).
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Fig. 4. Comparison of pharmacokinetic curves of diclofenac sodium(doses of 4 mg/kg and 8 mg/kg).

Fig. 5. Chromatogram of diclofenac sodium (in 15 min after drug administration).

Fig. 6. Chromatogram of diclofenac sodium (in 30 min after drug administration).
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After that, DNa plasma content increases rapidly and 
reaches its maximum within 60 min. At the same time,  
its concentration 14.72 ± 0.07 mcg/mL at administration 
of 4 mg/kg, and 47.41 ± 0.44 mcg/mL at administration 
of 8 mg/kg.

Starting with 90 min, there is noted a decrease in DNa 
plasma concentration, which is decreased 5.37-folds at 
administration of 4 mg/kg, and 1.68-folds at administra-
tion of 8 mg/kg when compared to initial product con-
centration. This indicated to the fact that DNa at the dose 

of ½ ED50 is excreted from rat blood flow much more 
rapidly.

Starting with 120 min, there is noted too low level 
of DNa plasma concentration (be close to the limit of 
analytical method).

Pharmacokinetic parameters calculated are as fol-
lows: at administration of DNa 4 mg/kg, Cmax is 15.16 ± 
0.24 mcg/mL, Tmax is 0.8 ± 0.06 h, T1/2 is 0.36 ± 0.02 h, 
ClT is 0.04 ± 0.00 L/h, MRT is 1.63 ± 0.04 h, AUC0-t is 20.38 ±  
0.54 mcg×h/mL, AUC0→t is 20.93 ± 0.51 mcg×h/mL,  

Fig. 7. Chromatogram of diclofenac sodium (in 60 min after drug administration).

Fig. 8. Chromatogram of diclofenac sodium (in 90 min after drug administration).
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Cmax/AUC0→∞ is 0.73 ± 0.01 mcg/h. At administration of DNa 
8 mg/kg, Cmax is 47.14 ± 0.44 mcg/mL, Tmax is 1.00 ± 0.00 h,  
T1/2 is 0.09 ± 0.00 h, ClT is 0.03 ± 0.00 L/h, MRT is 1.3 ± 0.00 h,  
AUC0-t is 63.52 ± 0.18 mcg×h/mL, AUC0→t is 63.61 ±  
0.18 mcg×h/mL, Cmax/AUC0→∞ is 0.74 ± 0.01 1/h. The value 
of Cmax/AUC0→∞ index administration of 4 mg/kg practically 
completely corresponds to that of 8 mg/kg.

Thus, in the result of studies conducted, no dif-
ferences in the dynamics of time during which DNa is 
present in systemic blood flow on the dose are deter-
mined. The results obtained are proved by chroma-
tograms of DNa and control sample (plasma without 
DNa) for each time interval; they are presened in  
Fig. 5-12.

Fig. 9. Chromatogram of diclofenac sodium (in 120 min after drug administration).

Fig. 10. Chromatogram of diclofenac sodium (in 240 min after drug administration).
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CONCLUSIONS
Dependence of diclofenac sodium concentration of 

dose and time has been determined in rat experiments 
by the method of high-performance liquid chromatog-
raphy. According to study results, first concentrations of 
diclofenac sodium in rat plasma are registered in rat plas- 
ma in 15 min after dose administration at the doses of 4 

and 8 mg/kg. That is why this time index is recommen- 
ded for further preclinical and clinical studies.
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УДК 615.454.2:543.544.5:001.891
Л. В. Брунь, В. І. Маколінець, С. М. Губарь
ДОСЛІДЖЕННЯ ФАРМАКОКІНЕТИКИ ДИКЛОФЕНАКУ НАТРІЮ У ПЛАЗМІ КРОВІ ЩУРІВ МЕТОДОМ 
ВИСОКОЕФЕКТИВНОЇ РІДИННОЇ ХРОМАТОГРАФІЇ

Метою даного дослідження є встановлення фармакокінетики диклофенаку натрію в експери-
менті на щурах методом високоефективної рідинної хроматографії (ВЕРХ). Ідентифікацію та 
кількісне визначення диклофенаку натрію в субстанції диклофенаку натрію проводили мето-
дом ВЕРХ. Для проведення експерименту було використано 94 щурів-самців масою 250-300 г.  
Тварини в експерименті були розділені на 15 груп. Диклофенак натрію розчиняли у воді очи-
щеній та вводили перорально в дозах ЕД50 та ½ ЕД50, що складає відповідно 8 мг/кг та 4 мг/кг  
маси тіла тварин. Тварин виводили з досліду через 15 хв, 30 хв, 60 хв, 90 хв, 120 хв, 240 хв та 
360 хв після введення препарату. Для екстрагування диклофенаку натрію із зразків плазми 
крові щурів був використаний метод твердофазової екстракції, який був модифікований нами 
з урахуванням мікроконцентрації діючої речовини. Залежність концентрації диклофенаку 
натрію від часу та дози дослідили за допомогою методу ВЕРХ. При проведенні досліджень 
підтверджено кількісний вміст субстанції диклофенаку натрію та відповідність доз, які вив- 
чаються (4 мг/кг і 8 мг/кг). У результаті проведених досліджень не виявлено відмінностей у ди-
наміці часу знаходження диклофенаку натрію у системному кровообігу від дози. Отримані ре-
зультати підтверджені хроматограмами диклофенаку натрію та контрольного зразка (плазма 
крові без диклофенаку) на кожний інтервал часу. Перші концентрації диклофенаку натрію 
реєструються в плазмі крові щурів через 15 хв після введення субстанції у дозах 4 та 8 мг/кг.  
Тому цей часовий показник рекомендується для подальших доклінічних та клінічних досліджень.
Ключові слова: фармакокінетика; нестероїдні протизапальні препарати; диклофенак натрію; 
глюкозамін; високоефективна рідинна хроматографія

УДК 615.454.2:543.544.5:001.891
Л. В. Брунь, В. И. Маколинец, С. Н. Губарь
ИССЛЕДОВАНИЕ ФАРМАКОКИНЕТИКИ ДИКЛОФЕНАКА НАТРИЯ В ПЛАЗМЕ КРОВИ КРЫС МЕТОДОМ 
ВИСОКОЭФФЕКТИВНОЙ ЖИДКОСТНОЙ ХРОМАТОГРАФИИ

Целью данного исследования является установление фармакокинетики диклофенака натрия 
в эксперименте на крысах методом высокоэффективной жидкостной хроматографии(ВЭЖХ). 
Идентификацию и количественное изучение диклофенака натрия в субстанции диклофенака 
натрия проводили методом ВЭЖХ. Для проведения эксперимента были использованы 94 кры-
сы-самцы массой 250-300 г. Животные в эксперименте были разделены на 15 групп. Дикло- 
фенак натрия растворяли в воде очищенной и вводили перорально в дозах ЕД50 та ½ ЕД50, что 
составляет 8 мг/кг и 4 мг/кг массы тела животных. Животных выводили из эксперимента 
через 15 мин, 30 мин, 60 мин, 90 мин, 120 мин, 240 мин та 360 мин после введения препарата. 
Для экстрагирования диклофенака натрия из образцов плазмы крови крыс был использован 
метод твердофазовой экстракции, который был модифицирован нами с учетом микроконцент- 
рации действующего вещества. Зависимость концентрации диклофенака натрия от времени 
и дозы исследовали с помощью метода ВЭЖХ. При проведении исследований подтверждено 
количественное содержание субстанции диклофенака натрия и соответствие изучаемых доз 
(4 мг/кг и 8 мг/кг). В результате проведенных исследований не определены различия в дина-
мике времени нахождения диклофенака натрия в системном кровотоке от дозы. Полученные 
результаты подтверждены хроматограммами диклофенака натрия и контрольного образца 
(плазма крови без диклофенака) на каждый интервал времени. Первые концентрации дикло-
фенака натрия регистрируются в плазме крови крыс через 15 мин после введения субстанции 
в дозах 4 та 8 мг/кг. Поэтому этот показатель времени рекомендуется для дальнейших докли-
нических и клинических исследований.
Ключевые слова: фармакокинетика; нестероидные противовоспалительные препараты; ди-
клофенак натрия; глюкозамин; высокоэффективная жидкостная хроматография
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CIRCADIAN CHARACTERISTICS OF THE gLUTARgIN 
INFLUENCE ON PROTEIN AND PURINE METABOLISM 
UNDER THE CONDITIONS OF CHRONODETERMINATED 
ACETAMINOPHEN HEPATITIS IN RATS

The aim of the work was to determine the circadian characteristics of the glutargin influence on protein and pu-
rine metabolism under the conditions of chronodeterminated acetaminophen hepatitis in rats. Typical phatology was 
simulating by acetaminophen administration (dose of 1000 mg/kg on the rat) in such periods and hours of the day 
and night as morning (9.00), afternoon (15.00), evening (21.00), and night (3.00). The glutargin was administration 
in medical-preventive regime, that is an hour before the acetaminophen administration and two hours after in dose of 
135 mg/kg on the rat. As the results of this investigations was determined that glutargin administration against the 
background of the chronodeterminated acetaminophen hepatitis hadn’t been characterized by changes of total pro-
tein and albumin contents, while the increasing level of carbamide was depending on circadian group of medicament 
(on 10-33 %) and decreasing level of uric acid was only in medicament of 9.00 am group (on 24 %). Obtained results 
should be taken into consideration in developing of glutargin chronoportrait.

Key words: liver; protein metabolism; glutargin

INTRODUCTION
Hepatobiliary system diseases are widely spread pa-

thology that takes a significant place in morbidity and 
mortality of the population. A wide range of medical pro- 
ducts are used for the pharmacological correction of this 
diseases. It is necessary to mark a group of specific me- 
dicines that have influence directly on hepatic – hepato-
protectors [10]. The pharmaceutical market of hepato-
protectors is quite diversified. It represented by medi- 
cines of herbal, chemical, synthetic and combined com-
positions [3, 5]. A special role in the therapy among na-
tional drugs taking place the glutargin (L-glutamine and 
L-arginine mix ), this medicine based on amino acid. High 
therapeutic effectiveness of the glutargin had been con-
firming in practice during the treatment the massive out-
break of viral hepatitis A (Sukhodolsk, Lugansk region 
in 2003) [5, 10].

Rapid development of chronobiology, chronopatho- 
logy and chronomedicine makes the requirement for know- 
ledge of the peculiarity in drugs “chronoportraits”. Drugs 
prescription will help us to optimize pharmacotherapy 
in view of circadian maximum of pharmacological and 
minimum of it’s toxic effects, because it will allows us 

to use wellknown medicines with much higher effective-
ness, reducing or completely neutralizing it’s side effects.

The model of acute acetaminophen hepatitis is often 
used on preclinical stages during studying the perspec-
tive hepatoprotectors because of the liver injury’ similar 
pathogenesis, that is observed in consequence of anti-
biotic, antifungal, antiepileptic and another medicines’ 
pharmacotherapy with potential hepatotoxity [2, 5]. A key 
part of the liver in protein and purine metabolism is well 
known, and determination of hepatoprotectors influence 
on protein metabolism (anabolic effect) is a component 
of overall analysis of drugs’ hepatoprotective activity. 
Exploration the circadian dependence of glutargin influ-
ence in protein and purine metabolism under the con-
ditions of acute acetaminophen hepatitis will allow us 
to consider the obtained information for characterizing 
drug’ “chronoportrait”. 

Aforementioned confirms an actuality in carrying the 
chronopharmacologiacal investigations of the glutargin 
hepatoprotector with the aim of identifying it’s chrono- 
pharmacologiacal specificity.

MATERIALS AND METHODS
Circadian dependence of the glutargin influence on 

protein and purine metabolism have been studying during 
spring season (in March 2015) by chronodeterminated © Group of authors, 2016
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acetaminophen liver injury’ model. Had been investigated 
96 rats (females) by 8 animals from each circadian group 
of intact control, the model pathology and the glutargin 
administrated rats. Modelling of acute acetaminophen he- 
patitis had been reproduced by single acetaminophen ad-
ministration (1000 mg/kg) on following periods and hours 
of the day: morning (9.00), afternoon (15.00), evening 
(21.00) and night (3.00).The glutargin had been administ- 
ration to rats in medical-preventive regime (an hour before 
acetaminophen administration and two hours after) in 
dose of 135 mg/kg [7]. Decapitation of animals with blood 
sampling for getting blood serum had been realized after 
acetaminophen administration through 24 hours. Con-
tents of total protein, albumin, carbamide and uric acid 
had been identifying in blood serum with the help of stan 
dart test-sets that were manufactured by “Filisit-diagnos-
tic” and “SpaynLab” [4]. 

Experiences had been realizing under IR – lamp with 
the purpose of leveling the influence of optical factor on 
melatonin synthesis in the evening and night [9]. Obtai- 
ned results had been processing with the help of Cosi- 
nor-Analisis 2.4 for Excel 2000/XP program, statistical 
programs package “Statistica 8,0” and nonparametric Mann- 
Whitney U-test. By comparing statistical indices was ac-
cepted the significance level p < 0.05 [6]. 

With the help of Cosinor-Analisis 2.4 for Excel 2000/XP 
program had been calculating the mezor (an average value 
of studied index during the day) and amplitude (maximal 
aberration both sides from mezor). During the chrono-
grams analysis had been determined an acrophaze (an 

hour of the day when it marked the maximal value of stu- 
died index) and the batiphaze (an hour of the day when 
it marked the minimal value of studied index) [11]. 

RESULTS AND DISCUSSION
The glutargin injections against the background of 

the chronodeterminated acute acetaminophen hepatitis 
hadn’t been characterized by distinctive changes of total 
protein contents. It is proved by mesor – rhythm value of 
this index in groups of the glutargin (76.24 ± 1.10 gr/l) 
that was on the one level in intact rats (74.98 ± 2.07 gr/l) 
and in animals with control pathology (72.09 ± 1.82 gr/l). 
While index’s rhythm amplitude was less in 1.4 times in 
glutargin groups of animals with hepatitis and was less in 
1.7 times by comparison with intact rats (Tab. 2). When 
glutargin was taking an acrophaze of the total protein 
contents was inphased in animals with hepatitis (but not 
in intact animals) and was observed on 15.00 pm while the 
batiphaze was observed on 9.00 am (synphasicity with 
another research groups hadn’t been registered) (Tab. 1). 

An albumin contents (the total protein fraction) al-
most hadn’t been changed in comparison from the rats 
with hepatitis when the glutargin was taken (Tab. 1), it 
is confirming by mezor of this index: 41.29 ± 1.22 gr/l 
in the glutargin group and 40.44 ± 0.25 gr/l in animals 
with hepatitis. Rhythm amplitude growth of an albumin 
contents had been observed in animals who were medi-
cated by glutargin in 2.4 times comparatively to rats from 
control pathology (Tab. 1). An acrophaze of this index 
in glutargin group is inphased those in intact rats and is 

Table 1

THE gLUTARgIN INFLUENCE ON CIRCADIAN RHYTHMS OF PROTEIN AND PURINE METABOLISM (n = 96)

Indices Group of animals 03.00 09.00 15.00 21.00

Total protein, gr/l
IC 80.22 ± 4.05 75.06 ± 2.05 71.06 ± 4.16 73.60 ± 2.44
CP 69.97 ± 1.41* 71.06 ± 2.56 74.68 ± 2.82 72.65 ± 3.86

CP + glutargin 75.51 ± 4.04 74.87 ± 1.55 77.48 ± 1.47 77.10 ± 2.89
Index’ amendment when the glutargin was 
taken with regard to CP − − − −

Albumin, gr/l
IC 41.85 ± 1.52 37.31 ± 1.18 42.26 ± 0.90# 45.17 ± 3.48#

CP 41.23 ± 0.90 40.88 ± 1.13 38.88 ± 2.25 40.79 ± 1.55
CP + glutargin 39.03 ± 0.33 39.63 ± 1.26 42.73 ± 2.22 43.77 ± 3.31

Index’ amendment when the glutargin was 
taken with regard to CP − − − −

Carbamide, mmol/l
IC 13.61 ± 1.53 12.10 ± 1.03 11.51 ± 1.12 12.43 ± 1.11
CP 9.75 ± 0.21* 11.43 ± 0.73 9.69 ± 0.24 9.29 ± 0.29*

CP + glutargin 11.10 ± 0.71 12.60 ± 1.10 11.92 ± 0.62** 12.36 ± 0.48**
Index’ amendment when the glutargin was 
taken with regard to CP ↑14 % ↑10 % ↑23 % ↑33 %

Urea acid, mkmol/l
IC 13.16 ± 1.01 14.24 ± 1.37 12.44 ± 0.83 13.07 ± 0.73
CP 15.14 ± 1.62 24.07 ± 0.90*/& 11.00 ± 1.90 21.73 ± 2.16*/&

CP + glutargin 14.06 ± 0.42 18.30 ± 1.94** 12.80 ± 1.43 19.11 ± 0.99
Index’ amendment when the glutargin was 
taken with regard to CP − ↓24 % − −

Note: n – the number of animals in experience; * − index deviation authentically and significantly differ from index of intact animals (р < 0.05); 
** − index deviation authentically and significantly differ from index of animals group with hepatitis (р < 0.05); # − index deviation authentically 
and significantly differ from minimal index in group of intact animals (р < 0.05); & − index deviation authentically and significantly differ from 
minimal index in group of animals with hepatitis (р < 0.05). 
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observing on 21.00 pm while the batiphaze is observing 
on 3.00 am (synphasicity with another research groups 
hadn’t been registered) (Tab. 1). 

The glutargin had been stimulating the growth of car-
bamide contents on 10-33 % according to circadianity 
of the medicine group (Tab. 1). That’s why rhythm me-
zor of this index in the glutargin groups had been rising 
from 10.04 ± 0.25 (rats with hepatitis) to 11.99 ± 0.45 mmol/l 
when drug was taken, in this case amplitude had been 
reducing in 2.5 times comparatively to animals with he- 
patitis (Tab. 2). An acrophaze of the carbamide contents 
in glutargin groups (9.00 am) is inphased to rats with 
pathology and was observed on 09.00 am, while the ba- 
tiphaze was observed on 03.00 am (synphasicity with ano- 
ther research groups hadn’t been registered) (Tab. 1). 

It had been registered an authentic reduction (on 24 %) 
of urea acid contents in group of medicine on 9.00 am 
comparatively to animals with control pathology when 
the glutargin was taken, when it wasn’t practically sig-
nificant changes of this index’ value in another circadian 
groups of medicine (Tab. 1). That’s why the rhythm mezor 
of urea acid contents reduction was not expressive from 
17.98 ± 0.84 (control animals) till 16.07 ± 0.84 mkmol/l  
when the glutargin was taken. The level of urea acid rhythm 
amplitude contents had been decreasing distinctively (in 
3.2 times), regarding to animals with hepatitis, and prac-
tically obtained the value of rats from intact control, when 
the glutargin was taken (Tab. 2). An urea acid acrophaze 
and the betaphase are inphased to intact and control 
animals in the glutargin groups and had been registered 
on 09.00 am and 15.00 pm accordingly (Tab. 1). 

Thus, medical-preventive regime of the glutargin ad-
ministration in the backgroung of the chronodeterminated 
acetaminophen hepatitis had a tendency to leveling up the 
contents of total protein in groups of medicine on 03.00 
am and 09.00 am, to increasing the level of carbamide on  
10-33 % according to circadianity of the medicine group 
and to decreasing the level of urea acid in group of medicine 
on 09.00 am. In abovementioned conditions the glutargin 
taken hadn’t stimulated the contents changes of an albumin 
in regard to intact animals and rats with hepatitis. 

The glutargin ability to increase the contents of blood 
carbamide in pathological conditions first of all connec- 
ted with the medicine’s components: arginine and glu-
tamic acid. In particular, arginine neutralizes ammonium 
and transforms it into non-toxic compound the carbamide, 
in this way it improves the tendency of detoxifying pro-
cesses in liver, and glutamine neutralizes ammonium ta- 
king part in Krebs cyrcle [5]. The glutargin ability to in-
crease the carbamide contents during the day is charac-
terized by circadian dependence and is determined by 
circadian course of the metabolic processes in hepato-
cytes [11]. 

The most distinctive reduction of an urea acid con-
tents under the glutargin influence had been observed 
in medicine group on 09.00 am and probably was deter-
mined by circadian aspect of an antioxidant and mem-
brane-stabilizative characteristics of the glutargin [11]. 
This fact prevents the intracellular components going out 
into blood serum and saving activity of an urease enzy- 
me (when medicine taking in the morning). This ferment 
takes part in urea acid metabolism till the final product 
an allantoin in hepatocytes [1]. All abovementioned re-
sults should be considered in the overall development of 
the glutargin chronoportrait. 

CONCLUSIONS
1. In conditions of the chronodeterminated acetamino- 

phen hepatitis glutargin taking hadn’t been charac-
terized by changing the contents of total protein and 
albumin in all circadian groups of medicines.

2. The glutargin taking against the background of the 
chronodeterminated hepatitis had been characteri- 
zed by increasing level of carbamide contents in all 
circadian groups of medicine with the most signifi-
cant and authentic growth of this index in the eve- 
ning and night (23-33 %).

3. Decreasing level of urea acid (on 24 %) when the 
glutargin was injected against the background of 
acetaminophen pathology had been observed only 
in the morning without changes of the index value 
during another periods of the day.

Table 2

THE gLUTARgIN INFLUENCE ON CIRCADIAN INDICES OF PROTEIN AND PURINE METABOLISM  
BY COSINOR-АNALISIS 2.4 FOR EXCEL 2000/XP PROgRAMME

Chronoindex Group of animals Total protein, gr/l Albumin, gr/l Carbami de, 
mmol/l Urea acid, mkmol/l

Mesor
IC 74.98 ± 2.07 41.65 ± 1.22 12.41 ± 0.55 13.23 ± 0.62
CP 72.09 ± 1.82 40.44 ± 0.25 10.04 ± 0.25 17.98 ± 0.84*

CP + glutargin 76.24 ± 1.10 41.29 ± 1.22 11.99 ± 0.45 16.07 ± 0.84

Amplitude
IC 4.64 ± 1.48 3.94 ± 1.48 1.06 ± 0.34 0.69 ± 0.33
CP 2.48 ± 1.14 1.18 ± 0.88 1.07 ± 0.30 2.38 ± 0.96

CP + glutargin 1.49 ± 0.86 2.77 ± 1.49 0.43 ± 0.30 0.75 ± 0.54

Note: * − index deviation authentically and significantly differ from index of intact animals (р < 0.05).
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К. О. Калько, С. М. Дроговоз, С. Ю. Штриголь, А. В. Кононенко, В. А. Уланова, Т. К. Юдкевич
ЦИРКАДІАННІ ОСОБЛИВОСТІ ВПЛИВУ ГЛУТАРГІНУ НА БІЛКОВИЙ ТА ПУРИНОВИЙ ОБМІНИ В УМОВАХ 
ХРОНОДЕТЕРМІНОВАНОГО ПАРАЦЕТАМОЛОВОГО ГЕПАТИТУ У ЩУРІВ

Метою даної роботи було встановлення циркадіанних особливостей впливу глутаргіну на 
білковий та пуриновий обміни в умовах хронодетермінованого парацетамолового гепатиту у 
щурів. Модельну патологію відтворювали введенням парацетамолу (у дозі 1000 мг/кг щура) 
в такі періоди та години доби: ранковий (09.00), денний (15.00), вечірній (21.00) та нічний 
(03.00). Глутаргін вводили в лікувально-профілактичному режимі, тобто за 1 год до введення 
парацетамолу та 2 год після цього в дозі 135 мг/кг щура. В результаті проведених досліджень 
встановлено, що введення глутаргіну на тлі хронодетермінованого парацетамолового гепа-
титу не характеризувалося змінами вмісту загального білка та альбуміну, тоді як збільшен-
ня вмісту сечовини залежало від циркадіанності групи препарату (на 10-33 %), а зменшення 
вмісту сечової кислоти спостерігалося лише в групі препарату о 09.00 (на 24 %). Отримані 
результати слід враховувати при розробці хронопортрету глутаргіну. 
Ключові слова: печінка; білковий обмін; глутаргін
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ЦИРКАДИАННЫЕ ОСОБЕННОСТИ ВЛИЯНИЯ ГЛУТАРГИНА НА БЕЛКОВЫЙ И ПУРИНОВЫЙ ОБМЕНЫ 
В УСЛОВИЯХ ХРОНОДЕТЕРМИНИРОВАННОГО ПАРАЦЕТАМОЛОВОГО ГЕПАТИТА У КРЫС 

Целью данной работы является определение циркадианных особенностей влияния глутар-
гина на белковый и пуриновый обмены в условиях хронодетерминированного парацетамо-
лового гепатита у крыс. Модельную патологию воспроизводили введением парацетамола 
(доза 1000 мг/кг для крысы) в следующие периоды и часы суток: утренний (09.00), дневной 
(15.00), вечерний (21.00) и ночной (03.00). Глутаргин вводили в лечебно-профилактическом 
режиме, то есть за 1 час до введения парацетамола и через 2 часа после в дозе 135 мг/кг для 
крысы. В результате проведенных исследований установлено, что введение глутаргина на 
фоне хронодетерминированного парацетамолового гепатита не характеризировалось изме-
нениями содержания общего белка и альбумина, тогда как увеличение содержания мочевины 
зависело от циркадианности группы препарата (на 10-13 %), а уменьшение содержания моче-
вой кислоты наблюдалось только в группе препарата в 09.00 (на 24 %). Полученные результа-
ты следует учитывать при разработке хронопортрета глутаргина. 
Ключевые слова: печень; белковый обмен; глутаргин
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THE INFLUENCE OF THE RARE-EARTH METALS 
NANOPARTICLES ON THE RAT’S MALES REPRODUCTIVE 
FUNCTION IN THE DESCENDINg STAgE OF ONTOgENESIS

The anti-aging effects of the rare-earth metals nanoparticles have been studied on the 18-21-month-old rat 
males. It was shown that the nanoparticles of Gadolinium Ortovanadate activated by Europium (GdVO4 : Еu3+) in a 
dose of 0.33 mg/kg during chronic using (70 days) have demonstrated the anti-aging effects on the old male’s repro-
ductive function manifested by the increasing the sex hormone level and activating the spermatogenesis.

Key worlds: nanoparticles of Gadolinium Ortovanadate; reproductive function; spermatogenesis

INTRODUCTION
The increasing of the duration of human life in the 

high developed countries is often associated with the birth 
rate decreasing and with the changes of the population 
structure. The part of elderly men is increasing most 
rapidly. The manifestation of most elderly-aged-associ-
ating diseases is going after finishing reproductive pe-
riod which is accompanied by the androgenic deficiency 
with men [3, 9]. These changes cause the increasing the 
amount of the old people with multiple pathologies, that, 
in its turn, causes the problem of prolonging an active 
life. The importance of the reproductive health can’t be 
determined only by the care of the population strength.

There is natural slow decreasing of the sex hormone 
Ts (testosterone) level in the declining year’s men. Ac-
cording to the data of the Massachusetts Adult Search 
(MMAS) the Ts level is decreasing approximately 0.8 % 
a year after 30-35 years to the end of life. The develop-
ment of the age-associated hypogonadal state is closely 
connected with disturbances in the central hypothala- 
mic-hypophysis system and in the testicles. The amount 
of the Leidig testosterone-synthesizing cells decreases in 
the testicles; the density of the luteinising hormone re-
ceptors and activity of the Ts synthesizing ferments are 
lowering. The concentration of the sex steroid binding 
globulin is increasing in blood, the fraction of the bio-
logically active androgen is decreasing and the ratioTs/E2  
is changing, the estrogen activity is heightening [18].

Due to Ts versatile activity in the men’s organism the 
decreasing of the androgen blood level determines not 
only sexual disturbances but different somatic changes 
too. It is considered that violation of the sex hormones 
ratio takes an important part in the age-associated dise- 
ases development such as DM (diabetes mellitus) and in-
sulin resistance, determines the activity of the high ner- 
vous system, emotion sphere and so on [21]. In fact begin-
ning from 50 years old the glucose blood level is gradual-
ly increasing – every 10 years by 0.055 mmol/l. The DM 
accompanies by the lowering of the total and free testo- 
sterone levels and oxidative stress is often developing [12]. 
There is lack of stimulating insulin action on the Leidig 
cells Ts production and decreasing those cells reaction 
to the chorionic gonadotropin introduction under the in-
sulin resistance condition. All those facts quicken the in- 
volu tion of the reproductive function and make worse the 
quality of elderly life. Under the Ts deficiency the symp-
toms complex of the adult organism which requires varied 
therapy is developing. The polypragmasia may lead to the 
undesirable interaction between medicines, metabolic 
disturbances and developing of complications.

Nowadays there is lowered Ts concentration with the 
youngest men 8.0-12.0 nmol/l (subnormal indices). This 
accelerated involution of the reproductive function may 
be considered as civilization disease [6], which leads to 
the premature age androgen deficiency and hypofertility 
with difficult and often empirical treatment [2].

Taking into consideration mentioned facts the cor-
rection of the sex hormones disbalance for the decelera-© Group of authors, 2016
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tion of the organism involution is an important part and 
expected positive effect of the anti-aging therapy. Moreover, 
the increasing of the middle-aged part of population re-
quires for the prophylaxis and intensive control of the non-
infectious diseases and determines the perceptivity of the 
innovational approaches and searches of the new nontoxic 
substances with positive effects on the age processes which 
would be able to stimulate reproductive function and fer-
tility, to normalize age metabolism, to influence insulin 
resistance and to support full value of the β-cells function 
thus showing antidiabetic effects. The substances with en-
docrinological effects on the human organism might be the 
most perspective for the anti-aging therapy.

The substances of vanadium should be marked among 
ones. This element takes up an exceptional position among 
essential elements, because both of its forms – anionic 
and cationic – take part in the biological processes [13]. 
The element is a catalyst in the redox reactions. Vana-
dium is an inhibitor or regulator of the Na+-K+-ATF-ase, 
ribonuclease and others ferments. It intensifies the tis-
sues oxygen absorption, catalyzes the phospholipids oxi-
dation by liver ferments and influences the blood glucose 
level. In addition to their hypoglycemic effect, Vanadium 
compounds have anti-hypertensive anti-cholesterolemic 
activities, change food taking throw their influence the 
hypothalamic neuropeptide Y. This metal is an active to 
the different organism functions. On the base of animals’ 
researches it was proven that vanadium using under the 
conditions of iodine deficiency or goitrogens activity has 
a positive effects on the thyroid functions. Vanadium inhi- 
bits the fat acids and cholesterol synthesis [11]. In ex-
periments with the animal it has been shown that vana-
dium deficiency in the organism leads to the increasing 
of the abortion frequency, to thyroid disorders and de-
creasing lactation [17]. But in the big doses this metal is 
very toxic for the human organism [10], especially for 
the reproductive system [15], it may disturb spermato-
genesis an initiate apoptosis of the spermatozoons [16]. 
The biological role of the vanadium is considered not to 
be enough studied. 

The vanadium insulin-like activity carefully summa-
rized in the reviews [14, 15] is the most interesting. At 
the same time the high toxicity of the soluble vanadium 
compound [5, 10] prevents it’s using as insulin-like sub-
stance, although, its insoluble salts, especially gadolinium 
ortovanadate, are nontoxic, but have low bioavailability. 
It is expected that using the gadolinium ortovanadate in 
the form of nanocrystals would raise the solubility keeping 
safe its positive biological effects and nontoxicity. Ana-
lysing above-cited data we might allow that vanadium 
compounds have anti-aging effects especially with decre- 
asing their toxicity in the form of nanoparticles (NP). 
Purpose: the studying of the affectivity of the GdVO4 nano- 
particles using for age changes correction in rat males in 
the descending stage of ontogenesis as a potential medi-
cines for prevention the age-associated conditions and 
involution of the reproductive function.

MATERIALS AND METHODS
The investigation has been carried out on the Wistar 

rat males from the vivarium of SI “Institute for endocrine 
pathology named after V. Ya. Danilevskyi NAMS of Ukraine”.  
The animals have been kept in the standard conditions 
of natural light sources, recommended diet and water 
regime ad libitum. The experiment has been carried out 
according to the national ethic principles which corre-
lated with thesis of European Convention for the Protec-
tion of Vertebrate Animals used for Experimental and 
other Scientific Purposes.

The model for natural aging replaying not only Ts 
level lowering but also expressive age androgen-de-
pending processes has been used. The influence of the 
GdVO4 : Еu3+ nanoparticles on the reproductive function 
has been studied on the group of rats (21 males) with 
fixing age (18 months in the experiment beginning, de-
scending stage of ontogenesis). According to [7] rats after 
18 months are related to the pre-elderly period (18-23 
months). During experiment the general condition, body 
weight and glucose blood level have been controlled. The  
animals have been taken away from the experiment throw 
the fast decapitation without using narcosis on the 71-st 
day. Fast decapitation allows avoiding changes of the sex 
hormone concentration in blood owing to anesthetics ac-
tion. The indices of the reproductive function have been de-
termined after course (70 days) intaking of the GdVO4 : Еu3+ 

nanoparticles (NP GdVO4 group). The colloidal water solu-
tion of the NP GdVO4 activated by Europium (GdVO4 : Еu3+)  
has been obtained at the Institute for scintillation ma-
terials NAS of Ukraine. NP GdVO4

  in dose of 0.33 mg/kg 
have been given with the feeding avoiding stress influ-
ence the long manipulations with sonde. During animals 
autopsy the visual inspection and determination of the 
eternal mass of organs have been carried out. The sam-
ples of blood preserving at – 18 oC for determining of sex 
hormone level (Ts and E2) have been taken on the 30-th 
day (from tail vein) and on the 71-st day (during decapi-
tation).

The condition of the reproductive system has been 
estimated using spermogram indices of the epididymal 
sperms during microscoping. The concentrations of the 
epididymal sperms, motility and pathological forms per-
centage have been determined [7]. The concentration of 
the morphologically normal sperms Cx has been calcula 
ted [8]. In order to study the morphological indices of 
the histological sections the testicles have been fixed in  
the 10 % formaldehyde solution of neutral pH, then cut sec-
tions have been dehydrated by passing the tissue trough 
the increasing concentrations of the ethylic alcohol (from 
0 to 100 %). After that the tissue has been embedded 
into the celoidine-paraffin, cut using the microtome and 
colored with haematoxylin and eosin. On the cut sections 
of the testicles tissue the morphometric estimating of sper-
matogenesis indices, the relative quantity of the semi-
niferous tubules with the spermatogenic epithelium and 
with the spermatozoa in the metaphase of the second part 
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of ripening (with 12-th stage of meiosis), and the quanti-
ty of the normal spermatogonial sterm cells in the sper- 
matic code have been carried out [7].

The blood glucose level has been estimated with all 
rats on 30-th, 50-th and 70-th days. The glucose concent- 
ration in blood obtained from rat’s tale on empty stomach 
has been measured using glucometer “Exan-G” [7]. The 
concentrations of sex hormones in the blood serum have 
been determined by enzyme-linked immuno sorbent as-
say (ELISA) method on ELISA Analyzer “StartFax-100” 
using commercial sets of agents “Testosterone-CHEMA” 
and “Estradiol-CHEMA” (Russia).

The results obtained from the rats of the similar age, 
which have been fed with the starch solution without any 
additional components, have been considered to be as 
control ones.

The statistical analyze has been carried out using 
Excel program 2003. The results have been calculated as 
an arithmetic mean (x) and their statistical error (±Sx) 
using the Q Dunn criterion for the polynomial equations  
[15]. The differences between groups have been conside- 
red to be a statistical probability according to statistical 
reliability р < 0.05.

RESULTS AND DISCUSSION
One of the main indices of the animal condition is a 

body weight control which has been carried out during 
the experiment with the interval of 10-15 days. On the 
beginning of the experiment all of animal groups have no 
ifferences; the average body weight of the sample was 
361 ± 2.6g. In 2 month from the beginning of the experi-
ment (20-month-old rats) all of rats have the statistically 
increased body weight by compared with 18 month-old 
rats. The difference was 7.1-8.7 %. This fact is evidence 
of the absence of the toxicity of the studying substances. 
Taking into the account the using of the standard diet it 
may be confirmed that an increasing body weight is due 
to natural aging processes [20]. At the same time it must 
be marked the difference in the changing rate of this in-
dex. The rats of control group have a statistically reliable 
exceeded body weight than initial ones beginning from 
the 45-th day of the experiment (20-21-month-old). In 

the NP GdVO4 group the body weight has been growing 
slowly and only on the 60-th day of the experiment has 
exceeded the initial and has become such as the control 
group. Thus, the age-associated body weight increasing 
in the NP GdVO4 group of animals was slower that may be 
considered to be positive effect. During the experiment 
the glucose blood concentration has been determined. 
There is no difference between groups of animals as to 
the initial glucose level; the concentration of the glucose 
in the whole sample was 5.1 ± 0.2 nmol/l. The glucose le- 
vel in the control group animals has statistically reli-able 
increased up to 6.0 ± 0.2 nmol/l (135.2 % from initials 
meanings) when the rats were 19 months. On the 50-th 
day of the experiment the glucose level was exceeded the 
nitials meanings by the 33.5 % (P < 0.05) and on the 70-th 
day – by the 18.5 % (P < 0.05). After NP GdVO4

 using on 
the 50-th and 70-th days of the experiment the blood 
glucose concentration was at the initial level. On the 30-th 
day this index was smaller than in the control group but 
only on the 70-th day has reached the age level. The dif-
ferences with the initial level on the 30-th, 50-th and 70-th 
days of the experiment were 11.5 (P < 0.05), 8.3 (P < 0.05) 
and 16.6 % (P < 0.05) accordingly. Thus, the inhibition 
of the age-depending hyperglycaemia is observed in the 
NP GdVO4 group. It may by considered that long-term ke- 
eping the normal body weigh and normoglycaemia are 
connecting. The obtained data shows the necessity of the 
additional researches of the glucose decreasing proper-
ties of these substances on the proper models.

During visual examination the differences of the state 
of the internal organs between control and NP GdVO4 group 
have been not determined. There are no differences bet- 
ween masses of the immune organs (thymus gland and 
spleen). The masses of the adrenal glands have no dif-
ferences, too (Tab. 1).

The chronic using of the NP has no influence on the 
reproductive organs.

Only increasing the testicles masses has been ob-
served in the NP GdVO4 group (0.05 < P < 0.1).

The obtained results have shown that investigated 
substances have no toxic influence on both reproductive 
and immune systems of old rats.

Table 1 

ABSOLUTE MASS OF ORgANS OF THE 
EXPERIMENTAL RATS (x ± Sx)

Mass
Group

Control (n = 7) NP GdVO4 (n = 6)
Testicles, mg 3557.1 ± 174.4 4100.0 ± 194.9*
Seminal vesicles, mg 828.6 ± 40.6 970.0 ± 88.9
Epididymis, mg 1278.6 ± 28.6 1320.0 ± 93.0
Ventral prostate gland, mg 628.6 ± 68.9 710.0 ± 64.0
Thymus gland, mg 235.1 ± 36.1 212.6 ± 31.0
Adrenal glands, mg 39.4 ± 2.3 41.0 ± 3.4
Spleen, mg 1171.4 ± 108.5 1480.0 ± 158.6
Pituitary gland, mg 10.0 ± 1.2 8.8 ± 1.3

Note: *– Differences between control group (0.05 < Р < 0.1).

Table 2

SPERMOgRAMM OF THE INVESTIgATED RATS AFTER 
CHRONIC APPLICATION OF THE NP gDVO4 (x ± Sx)

Indices Control 
(solvent) (n = 7)

NP GdVO4  
(n = 5)

Concentration, mil./ml 42.9 ± 4.4 56.2 ± 5.2*
Motility, % 73.1 ± 4.5 78.8 ± 4.9
Pathological form, % 14.4 ± 1.4 16.0 ± 2.7
Non-motile, % 8.1 ± 1.2 10.6 ± 1.0
СN**, mil./ml 33.3 ± 3.8 41.2 ± 3.8
Duration of motility, min 218.7 ± 14.2 258.4 ± 20.9

Note: * – Statistical differences between Control group (Р < 0.05); 
** – The concentration of the morphologically normal and motile 
spermatozoons.
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According to the Tab. 2, the increasing of the sper-
matozoon’s concentration in the epididymal sperms sus-
pension has been marked under the NP influence. 

According to the prior investigations the sperma-
tozoon’s concentration with 10-month-old rat males is 
35.3 ± 5.6 mil/ml, the part of motile sperms is 69.0 ± 5.4 %,  
abnormal forms – 17.5 ± 4.7 % and CN – 29.0 ± 5.0 mil/ml. 
Comparing these indices with the data in Tab. 2 it may 
be seen that spermogram’s indices of control rat males 
group (20-20.5-month-old) are the similar. 

The morphometrical characteristics of the spermo-
gram of the rats which took the NP GdVO4 confirmed the 
visual signs of the spermatogenic epithelium improve-
ments (Tab. 3). The presented data show the evident 
increasing of the spermatogonial sterm cells, the sper-
matozoon’s meioses activity and the index of spermato-
genesis with the experimental males. The combination 
of these signs may be considered to be real stimulation 
of the spermatogenesis. 

The main man’s sex hormone is known to be Ts; it de-
termines sex belonging, regulates the sex development 
and intensity and character of the sexual behavior with 
the adults; it regulates the spermatogenesis and metabo-
lism. The level of its derivate E2 synthesized in the target 
tissue cells by aromatization of the Ts is of great impor-
tance because the ratio between these steroids demon-
strates the androgen-estrogen correlation and relative 
androgenization or estrogenization of the organism. Ts 
synthesizes in the gonads by Leidig cells and gets the 
blood straight away. Its synthesis is regulated by gonado-
tropic hormones and is characterized by specific daily 
rhythm. The blood samples were obtained at one and the 
same time in 20-th and 60-th day of the nanoparticle fe- 
eding. The measuring concentration of steroid showed no 
significant differences between experimental and cont- 
rol groups on the 20-th day of the experiment (Tab. 4).

The 72 % increasing of the Ts concentration was 
determined with the males in 60 days of the NP GdVO4 
feeding. This index was statistically higher than with the 
same males or with the control animals on the 20-th day 
of the experiment. The concentration of E2 in all groups of 
the experimental animals has no significant differences. 
Such changes caused increasing the Ts/E2 ratio, they we- 

ren’t statistically reliable though. It means, the long las- 
ting application of the NP GdVO4 : Еu3+ stimulate Ts syn-
thesis which is demonstrated by the spermatogenesis 
activating.

Thus, under the condition of the alimental chronic 
application in dose of 0.33 mg/kg stimulate the sperma- 
togenesis. It has been proved by Ts level increasing, acti-
vating the testicles spermatogenic epithelium and by in-
creasing the epididymal spermatozoons concentration. 

The estimating of the obtained results confirms the 
anti-aging biological activity of the NP GdVO4. Due to the 
anti-aging effect the NP GdVO4 have hindered the age-de-
pending hyperglycemia development, inhibited the age- 
depending increasing of body weight, have positive in-
fluence on the spermatogenesis intensity and Ts synthe-
sis with the old rat males.

Indeed, it is very difficult to discuss the obtained re-
sults of the NP GdVO4 : Еu3+ investigations owing to the 
unique properties of the nanoparticles and used term 

Table 3

THE qUANTITATIVE CHARACTERISTIC OF THE RAT SPERMATOgENESIS, МЕ (LQ; UQ)

Indices Control GdVO4

Р1 (according to 
Mann-Witney 

criterion)

Р2 (according to 
Student’s  

criterion t)
Normal spermatogonial sterm cells, М ± m 61.04 ± 0.51 62.25 ± 0.10* – 0.0014
Index of spermatogenesis, point, Ме (LQ; UQ) 3.31 (3.25; 3.37) 3.35 (3.32; 3.37)* 0.0035 –
Tubules with 12-th stage of meiosis,  
%, Ме (LQ; UQ)

4.0 (4.0; 5.0) 7.0 (6.0; 7.0)* 0.0023 –

Tubules with stratified epithelium,  
% Ме (LQ; UQ)

0.0 (0.0; 1.0) 0.0 (0.0; 0.0) 0.8357 –

Note: * – Statistically significant differences between experimental and control groups on the significance level р < 0.05.

Table 4

THE CONCENTRATION OF THE SEX HORMONES  
OF THE RAT (x ± SX)

Index Day 
Group

Control (n = 6) NP GdVO4 (n = 6)

Testosterone, 
nmol/l

20 10.3 ± 1.1 11.6 ± 2.5

60 12.8 ± 1.8 20.0 ± 4.1*/**

Estradiol, 
pmol/l

20 127.0 ± 17.7 161.0 ± 19.5

60 136.9 ± 23.5 162.2 ± 42.0

Testosteron/
Estradiol

20 66.1 ± 8.8 57.2 ± 9.8

60 94.0 ± 12.9 154.6 ± 37.0

Note: * – Statistically significant differences from control group,  
20 days (Р < 0.05 due to Dunn criterion); ** – Statistically 
significant differences from group NP GdVO4 : Еu3+ 20 days  
(Р < 0.05 due to Dunn criterion).
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of the researching (70 days). The comparison between 
the well-known biological properties of vanadium and 
its salts might be incorrect. First of all, the researchers 
mark the high toxicity of the vanadium and its salts [5, 10]. 
In our case from 7 animals of the NP GdVO4 experimen-
tal group only one male died on 67-th day without signs 
of the toxic injury. During autopsy the increasing of the 
adrenal glands and other internal organs masses were 
not obtained. The organs had a usual surface look. Howe- 
ver, it is necessary to carry out subsequent experiments 
with the nanoparticles chronic application by younger 
animals that will allow to study NP chronic and gonads 
toxicity.

The vanadium has demonstrated a positive influence 
on the glucose metabolism during NP GdVO4 application 
[19]. However, to make any conclusions as to any avail-
able kind of actions – insulin like or of the prolonging of 
the pancreas β-cells function is impossible. The answer 
to this question requires the subsequent specific inves-
tigations using the appropriate models. 

The significant increasing of the spermatozoons pro-
duction accompanied by the testicles mass growing un-
der the influence of the NP GdVO4 has been determined. 
It allows to suppose that NP GdVO4 stimulating effect on 
the reproductive function will remain after stopping nano-
particles application. The data of spermogram have been 
proved by the light microscopying of the testicles tissues. 
The evident increasing of the spermatogonial quantity in 
the tubules, spermatozoons activity in the meiosis and 
index of the spermatogenesis has been detected after the 
NP GdVO4 application. As for the possible mechanism of 
such action one may think that it is the consequence of 
the Ts production more than 30 % that has lead to the 
above-cited effects. The increasing of the androgenisa-
tion may also lead to other determined positive effects.

CONCLUSIONS
1. The nanoparticles of the GdVO4 in dose of 0.33 mg/kg 

has demonstrated the significant and long-lasting 
effects as for glucose metabolism. The inhibition of 
the age-depending growing body weigh (up to 45-th 
day) and absence of the increasing glucose blood 
level (up to 50-th day) have been detected.

2. The positive effect of the nanoparticles of the gado-
linium ortovanadate on the reproductive function of 
old animals by the increasing of the Ts concentration 
and spermatogenesis activating has been detected.
The experimental results obtained on the model of 

the aged organism involution which has summarized in-
hibition of the all organs and functions have been descri- 
bed. The reproductive system functions of full value in the 
young age when its different disturbances have another 
character and may lead to the fertility lost. This fact de-
fines the perceptivity of the further investigations on the 
specific models of the hypo fertility in the young age 
which may appear due to different negative factors.
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ИЗУЧЕНИЕ АНТИОКСИДАНТНОЙ АКТИВНОСТИ 
НОВЫХ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ИНГИБИТОРОВ JNK 
КИНАЗ

Поиск новых ингибиторов JNK киназ является актуальной проблемой современной фармакологии. 
Ранее показано, что некоторые ингибиторы киназ JNK проявляют антиоксидантную активность. Целью на-
стоящего исследования было изучение антиоксидантной активности группы потенциальных ингибиторов 
JNK. В работе определяли содержание ТБК-реактивных продуктов и диеновых конъюгатов, а состояние фер-
ментативного звена антиоксидантной защиты определяли по активности супероксиддисмутазы (СОД) 
и каталазы. Вещества Х0001, G0002, G0003 снижали содержание ТБК-РП, ДК и активность СОД. При этом 
вещества G0002 и G0003 проявляли активность только в концентрации 100 мкМ, а Х0001 – в обеих концентра-
циях. Наибольшую активность показало вещество Х0001.

Ключевые слова: печень; JNK; супероксиддисмутаза; каталаза; диеновые конъюгаты; ТБК-реактивные 
продукты

ВВЕДЕНИЕ
С-jun N-концевые киназы (JNK) – подкласс ми-

тоген активируемых протеинкиназ (МАРК), которые 
участвуют в передаче сигналов от клеточной мемб- 
раны к ядру и аппарату генной транскрипции, играют 
ключевую роль в развитии многих заболеваний че-
ловека, в частности, различных видов опухолей, сер-
дечно-сосудистых расстройств, диабета, нейродеге-
неративных заболеваний, нарушений иммунитета [9,   
12]. В настоящее время JNK является важной тера-
певтической мишенью, а поиск новых ингибиторов 
JNK –  актуальной проблемой фармакологии.

Ранее мы исследовали активность ряда потен-
циальных ингибиторов JNK. Было показано, что це-
лый ряд соединений ингибирует активность JNK ки- 
наз, которую стимулировали под действием ацета-
минофена. 

Известно, что в активацию JNK вовлечены раз-
личные факторы и сигнальные пути. Взаимодейст- 
вие факторов роста и некоторых цитокинов приво-
дит к активации МАР-киназных сигнальных путей, 
активирующие JNK [8]. Активация JNK также проис-
ходит под влиянием ряда физических факторов, ко-
торые генерируют образование активных форм кис-
лорода и развитие оксидативного стресса в клетке [10].

Имеются данные о том, что некоторые ингиби-
торы JNK киназ проявляют антиоксидантную актив-

ность. Показано, что JNK в гладкомышечных клетках 
ингибируется в присутствии антиоксидантов [10]. 
Аналог куркумина (2E,6E)-2,6-бис(2-(трифлуорометил) 
бензилиден) циклогексан, антиоксидант, который по-
давляет развитие диабетической кардиомиопатии, 
тормозит образование фосфорилированной формы 
JNK в кардиомиоцитах [15]. Применение антиокси-
дантов приводит к ингибированию JNK в миобластах 
крыс и восстанавливает чувствительность клеток к 
инсулину [14]. В то же время данные об антиокси-
дантной активности исследуемых потенциальных 
ингибиторов JNK отсутствуют.

Поэтому целью настоящей работы было изуче-
ние антиоксидантной активности соединений – по-
тенциальных ингибиторов JNK киназ.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Опыты были проведены на белых крысах массой 

180-200 г, которые содержались на стандартном ра-
ционе вивария Национального фармацевтического 
университета. При выполнении экспериментов при-
держивались «Общих этических принципов экспери-
ментов на животных» (Украина, 2001), гармонизиро- 
ванных с «Европейской конвенцией о защите позво-
ночных животных, используемых для эксперименталь-
ных и других научных целей». 

Животных декапитировали под хлоразоло-уре-
тановым наркозом. Печень перфузировали in situ фи-
зиологическим раствором. Печень измельчали на хо- 
лоде и готовили 10 %-ный гомогенат на 50 мM трис-
HCl буфере, содержащем 50 мM NaCl. 

© Загайко А. Л., Красильникова О. А.,  
Мухамед Ахмед Мусмари, 2016
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Исследуемые ингибиторы (Х0001, G0002, G0003,  
G0004, G0005, G0006, G0007) вносили в пробы в кон-
центрации 50 и 100 мкM. В качестве препарата сравне-
ния был использован гарцинол (камбоджинол) (Sig 
ma-Aldrich, США) в концентрации 25 мкM [7]. Суспен-
зии исследуемых веществ готовили с добавлением 
твина-80. Суспензия контрольных клеток содержала 
твин-80 соответствующей концентрации.

Для определения содержания ТБК-реактивных 
продуктов к гомогенату печени добавляли 10 % раст- 
вор трихлоруксусной кислоты и центрифугировали 
при скорости 3000 об/мин. К супернатанту добавляли 
0,75 % раствора ТБК. Пробы инкубировали на про-
тяжении 15 минут на кипящей водяной бане, охлаж-
дали. Оптическую плотность измеряли при длине 
волны 532 нм [1]. 

Уровень кетодиенов определяли по методу, опи-
санному в работе [2]. Активность супероксиддисму-
тазы (СОД, КФ 1.15.1.1) определяли по В. И. Чумакову, 
активность фермента выражали в условных ед./г бел-
ка [6], активность каталазы (КФ 1.11.1.6) – по мето-
ду М. А. Королюка и соавт. [2]. Cодержание белка в 
гомогенате печени определяли по методу Лоури [5].

Статистическую обработку полученных данных 
проводили с использованием программы STATISTICA 
(StatSoft Inc., США, версия 6.0). Значимость межгруп-
повых отличий оценивали по t-критерию Стьюдента.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
В настоящей работе уровень развития оксида-

тивного стресса, а также антиоксидантные свойства 
исследуемых соединений оценивали по содержанию  
первичных продуктов ПОЛ – диеновых коньюгатов 
(ДК), а также вторичных – соединений, вступающих 
в реакцию с тиобарбитуровой кислотой (ТБК-РП) [3]. 
Полученные результаты представлены в табл. 1, 2.

Было показано, что при внесении в среду инку-
бации веществ Х0001, G0002, G0003 наблюдалось сни-
жение уровня ТБК-реактивных продуктов (табл. 1). 
Внесение вещества Х0001 в концентрации 50 мкМ в 
среду инкубации гомогената снижало уровень ТБК-РП 
на 21 %, а в концентрации 100 мкМ – на 18 %. Соеди-
нения G0002 и G0003 оказывали действие только в 
концетрации 100 мкМ и снижали уровень ТБК-РП на 
24 % и 18 %, соответственно. Внесение вещества Х0001 
в концентрации 50 мкМ в среду инкубации гомоге-
ната снижало уровень ДК на 26 %, а в концентрации 
100 мкМ – на 29 %. Соединения G0002 и G0003 оказы-
вали действие только в концетрации 100 мкМ и сни-
жали уровень ТБК-РП на 12 % и 26 %, соответственно.  
Полученные данные свидетельствуют о том, что дан-
ные вещества проявляют антиоксидантную актив-
ность. При этом наибольшую активность проявило 
вещество Х0001, тогда как соединения G0002 и G0003 
оказывали эффект только в концентрации 100 мкМ.

Таблица 1

ВЛИЯНИЕ ИССЛЕДУЕМЫХ ВЕЩЕСТВ 
НА ОБРАЗОВАНИЕ ТБК-РЕАКТИВНЫХ 

ПРОДУКТОВ В ГОМОГЕНАТЕ ПЕЧЕНИ КРЫС 
(нмоль/мг БЕЛКА, M ± m, n = 6)

Условия эксперимента
вещество концентрация

Интакт 0,567 ± 0,013

Х0001
50 мкМ 0,453 ± 0,021*

100 мкМ 0,484 ± 0,019*

G0002
50 мкМ 0,529 ± 0,018

100 мкМ 0,432 ± 0,024*

G0003
50 мкМ 0,499 ± 0,028

100 мкМ 0,467 ± 0,024*

G0004
50 мкМ 0,566 ± 0,019

100 мкМ 0,535 ± 0,022

G0005
50 мкМ 0,544 ± 0,021

100 мкМ 0,552 ± 0,016

G0006
50 мкМ 0,550 ± 0,018

100 мкМ 0,547 ± 0,023

G0007
50 мкМ 0,569 ± 0,018

100 мкМ 0,565 ± 0,014

G0008
50 мкМ 0,497 ± 0,028

100 мкМ 0,570 ± 0,013

Гарцинол
50 мкМ 0,467 ± 0,021*

100 мкМ 0,430 ± 0,019*

Примечание: * – отклонение достоверно относительно 
интакта (р ≤ 0,05).

Таблица 2

ВЛИЯНИЕ ИССЛЕДУЕМЫХ ВЕЩЕСТВ НА УРОВЕНЬ 
ДИЕНОВЫХ КОНЪЮГАТОВ В ГОМОГЕНАТЕ 

ПЕЧЕНИ КРЫС (УСЛОВНЫЕ ЕДИНИЦЫ, 
Е232/220, M ± m, n = 6)

Условия эксперимента
вещество концентрация

Интакт 0,340 ± 0,013

Х0001
50 мкМ 0,253 ± 0,021*

100 мкМ 0,244 ± 0,019*

G0002
50 мкМ 0,402 ± 0,024

100 мкМ 0,301 ± 0,018*

G0003
50 мкМ 0,319 ± 0,012

100 мкМ 0,252 ± 0,014*

G0004
50 мкМ 0,355 ± 0,018

100 мкМ 0,372 ± 0,024

G0005
50 мкМ 0,309 ± 0,028

100 мкМ 0,332 ± 0,014

G0006
50 мкМ 0,319 ± 0,018

100 мкМ 0,299 ± 0,027

G0007
50 мкМ 0,319 ± 0,017

100 мкМ 0,345 ± 0,014

G0008
50 мкМ 0,351 ± 0,012

100 мкМ 0,333 ± 0,013

Гарцинол
50 мкМ 0,251 ± 0,015*

100 мкМ 0,233 ± 0,017*

Примечание: * – отклонение достоверно относительно 
интакта (р ≤ 0,05).
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Протекание свободнорадикальных процессов в 
организме уравновешивается активностью эндоген-
ной антиоксидантной системы. Антиоксидантная сис- 
тема защищает клетки, органы и ткани от избытка 
АФК, удаляет или переводит их в менее реакционные 
соединения, поддерживая таким образом баланс между 
продукцией АФК и их утилизацией. В настоящей ра-
боте уровень ферментативного звена антиоксидант-
ной защиты определяли по активности супероксид-
дисмутазы (СОД) и каталазы.

Нами было показано, что внесение веществ Х0001, 
G0002, G0003 в среду инкубации гомогената печени 
влияет на активность СОД (табл. 3). Так, соединение 
Х0001 в концентрации 50 мкМ снижало активность 
фермента на 21 %, а в концентрации 100 мкМ – на 18 % 
(табл. 3). Соединения G0002 и G0003 также снижали 
активность фермента на 23 % и 27 %, соответственно.

Наблюдаемое снижение активности СОД при вне-
сении в среду инкубации гомогената исследуемых сое- 
динений может быть обусловлено тем, что данные ве-
щества проявляют антиоксидантные свойства, свя-
зывая АФК, в т. ч. супероксидный радикал, который 
выступает по отношению к СОД активирующим фак-
тором [8]. Следует отметить, что исследуемые ве-
щества не влияют на активность каталазы в пробах 
(табл. 4). Падение активности ферментов антиокси-
дантной защиты закономерно коррелировало со сни-

жением процессов ПОЛ, о чем свидетельствовало сни- 
жение уровня ТБК-РП и ДК (табл. 1, 2).

ВЫВОДЫ
1. Вещества Х0001, G0002, G0003 снижали содержа-

ние ТБК-РП и ДК в пробах. При этом вещества 
G0002 и G0003 проявляли активность только в 
концентрации 100 мкМ, а Х0001 – в обеих кон-
центрациях. 

2. Вещества Х0001, G0002, G0003 снижали актив-
ность СОД в гомогенате печени. При этом вещества 
G0002 и G0003 проявляли активность только в 
концентрации 100 мкМ, а Х0001 – в обеих кон-
центрациях.

3. Наибольшую активность показало вещество Х0001.
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Таблица 3

ВЛИЯНИЕ ИССЛЕДУЕМЫХ ВЕЩЕСТВ 
НА АКТИВНОСТЬ СОД В ГОМОГЕНАТЕ ПЕЧЕНИ 

КРЫС (ед./мг БЕЛКА, M ± m, n = 6)

Условия эксперимента
вещество концентрация

Интакт 100,12 ± 1,5

Х0001
50 мкМ 81,57 ± 2,9*

100 мкМ 78,69 ± 1,6*

G0002
50 мкМ 1031,12 ± 1,1

100 мкМ 83,41 ± 2,4*

G0003
50 мкМ 99,54 ± 1,8

100 мкМ 79,01 ± 2,5*

G0004
50 мкМ 101,41 ± 1,9

100 мкМ 109,03 ± 1,4

G0005
50 мкМ 100,03 ± 2,1

100 мкМ 97,57 ± 2,3

G0006
50 мкМ 98,71 ± 2,2

100 мкМ 107,24 ± 1,2

G0007
50 мкМ 111,03 ± 4,8

100 мкМ 98,93 ± 2,6

G0008
50 мкМ 107,17 ± 1,5

100 мкМ 111,57 ± 2,9

Гарцинол
50 мкМ 89,14 ± 1,2*

100 мкМ 83,27 ± 1,8*

Примечание: * – отклонение достоверно относительно 
интакта (р ≤ 0,05).

Таблица 4

ВЛИЯНИЕ ИССЛЕДУЕМЫХ ВЕЩЕСТВ 
НА АКТИВНОСТЬ КАТАЛАЗЫ В ГОМОГЕНАТЕ 

ПЕЧЕНИ КРЫС (мккат НА 1 мг БЕЛКА,  
M ± m, n = 6)

Условия эксперимента
вещество концентрация

Интакт 7,11 ± 0,72

Х001
50 мкМ 8,05 ± 0,97

100 мкМ 6,35 ± 0,76

G0002
50 мкМ 6,80 ± 0,44

100 мкМ 7,47 ± 0,51

G0003
50 мкМ 7,94 ± 0,52

100 мкМ 6,95 ± 0,74

G0004
50 мкМ 7,24 ± 0,51

100 мкМ 6,77± 0,69

G0005
50 мкМ 7,31 ± 0,62

100 мкМ 6,56 ± 0,72

G0006
50 мкМ 8,95 ± 0,83

100 мкМ 6,84 ± 0,76

G0007
50 мкМ 6,80 ± 0,63

100 мкМ 7,27 ± 0,32

G0008
50 мкМ 7,57 ± 0,52

100 мкМ 7,05 ± 0,77

Гарцинол
50 мкМ 6,74 ± 0,49

100 мкМ 7,01 ± 0,55
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УДК 577.126:57.042
А. Л. Загайко, О. А. Красильнікова, Мухамед Ахмед Мусмарі
ВИВЧЕННЯ АНТИОКСИДАНТНОЇ АКТИВНОСТІ НОВИХ ПОТЕНЦІЙНИХ ІНГІБІТОРІВ JNK КІНАЗ

Пошук нових інгібіторів JNK киназ є актуальною проблемою сучасної фармакології. Раніше 
показано, що деякі інгібітори кіназ JNK виявляють антиоксидантну активність. Метою цього 
дослідження було вивчення антиоксидантної активності групи потенційних інгібіторів JNK. 
У роботі визначали вміст ТБК-реактивних продуктів і дієнових кон’югатів (ДК), а стан фер-
ментативної ланки антиоксидантного захисту визначали за активністю супероксиддисму-
тази (СОД) і каталази. Речовини Х0001, G0002, G0003 знижували вміст ТБК-РП, ДК і актив-
ність СОД. При цьому речовини G0002 і G0003 проявляли активність тільки в концентрації 
100 мкМ, а Х0001 – в обох концентраціях. Найбільшу активність показала речовина Х0001.
Ключові слова: печінка; JNK; супероксиддисмутаза; каталаза; дієнові кон’югати; ТБК-реак- 
тивні продукти

UDC 577.126:57.042
A. L. Zagayko, O. A. Krasil’nikova, Mohamed Ahmed Musmari
STUDY ANTIOXIDANT ACTIVITY OF NEw POTENTIAL INHIBITORS OF JNK KINASES

The search for new inhibitors of JNK kinases is an actual problem of modern pharmacology. Previously 
it was demonstrated that a few of JNK kinases inhibitors exhibit antioxidant activity. The aim of this 
study was to investigate the antioxidant activity of a group of potential inhibitors of JNK. In this pa-
per we determined the TBARS and diene conjugates (DC) content, and the state of the enzymatic 
antioxidant defense level was determined by the activity of superoxide dismutase (SOD) and cata-
lase. Substances X0001, G0002, G0003 reduced TBARS and DC content and SOD activity. G0002 and 
G0003 were effective only at 100 µM, and X0001 at both concentrations. X0001 was the most active 
substance.
Key words: liver; JNK; superoxide dismutase; catalase; diene conjugates; TBARS
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РЕЦЕНЗІЯ 
на підручник «Медична мікробіологія, вірусологія  

та імунологія» для студентів вищих медичних закладів  
IV рівня акредитації за редакцією академіка НАН,  

НАМН України В. П. Широбокова /  
Вінниця: Нова книга, 2011. – 952 с.: іл.

Світ переживає період бурхливого розвитку природничих наук, у тому числі мікробіології. Сьогодні без 
знання основ молекулярної біології, генетики, генетичної інженерії, біотехнологій, мікробіології неможли-
во розраховувати на підготовку грамотного лікаря. Медична мікробіологія, вірусологія та імунологія осо-
бливо міцно пов’язані з медичними дисциплінами, що забезпечило досягнення в інфекційній патології 
в другій половині двадцятого та на початку двадцять першого століття. Новий, більш високий науково-
медичний рівень мікробіології, вірусології та імунології поряд з традиційними методами боротьби з зараз-
ними хворобами одночасно дозволяє успішно вирішувати актуальні проблеми серцево-судинних хвороб, 
злоякісних новоутворень, трансплантації тканин, органів і т. п. Слід зазначити, що на базі мікробіології, 
вірусології та імунології сформувались екологічна мікробіологія, генетична інженерія, біотехнологія, які 
інтенсивно впливають на розвиток біології та медицини. Без перебільшення можна констатувати важливу 
роль мікробіології в діагностиці, лікуванні, профілактиці хвороб, тому існує необхідність підвищення рів-
ня вивчення цієї дисципліни на всіх факультетах медичних, фармацевтичних вищих навчальних закладів 
України.

Майбутнім лікарям, провізорам потрібно мати глибокі знання біотехнології, використання біотехноло-
гічних медичних препаратів. Однією зі складних інформаційнонасичених дисциплін сьогодення є медична 
мікробіологія. Знання з медичної мікробіології, вірусології, імунології є важливою складовою формування 
професійного мислення лікаря, провізора. Мікробіологія служить базовим предметом для клінічних та ме-
дико-профілактичних дисциплін. Фахівець у галузі медицини має володіти значним запасом знань, творчо 
застосовувати їх у повсякденній діяльності. Надії та сподівання педагогів, науковців, практичних лікарів 
значною мірою задовольняє вихід у світ підручника «Медична мікробіологія, вірусологія та імунологія» для 
студентів вищих медичних закладів IV рівня акредитації за редакцією академіка Національної академії наук 
України В. П. Широбокова. Книгу написали відомі науковці, досвідчені педагоги, мікробіологи, вірусологи, 
імунологи. Головним є те, що підручник відповідає офіційно затвердженим в установленому порядку сучас-
ним навчальним програмам.

Підручник містить передмову, перелік умовних скорочень, «загальну мікробіологію», «спеціальну мік-
робіологію». Крім того, є додатки «Основні патогенні бактерії, віруси, мікроскопічні гриби та найпростіші 
і захворювання, які вони спричиняють»; «Словник термінів з мікології», список літератури, предметний 
іменний покажчик, покажчик латинських назв мікроорганізмів, гельмінтів. Перша частина видання при-
свячена питанням загальної мікробіології (сучасні методи дослідження мікроорганізмів, морфологія, струк-
тура, міжнародна класифікація бактерій; фізіологія бактерій). Зв’язок сучасної медичної мікробіологічної 
науки з фундаментальними, клінічними дисциплінами подано достатньо вдало, дохідливо. Важливими для 
майбутніх лікарів, провізорів будуть відомості, присвячені розвитку, становленню мікробіології в Україні. В 
книзі вперше вдало подано розділ «Вплив фізичних, хімічних та біологічних факторів на мікроорганізми», 
що має винятково важливе практичне значення для біотехнологічних процесів, розробки заходів бороть-
би з інфекційними хворобами. Автори подають чітко, конкретно, доступно, ґрунтовно визначення понять 
асептики, антисептики, дезінфекції, стерилізації; методи, засоби, переваги та недоліки, що є важливо для 
студентів усіх факультетів.

Рецензований підручник вдало відрізняється доступністю матеріалу розділу «Генетика мікробів», в яко-
му всі положення висвітлені на високому науковому рівні. В підручнику вміло, переконливо викладено ге-
нетику вірусів, їх мінливість. Для молодих лікарів, провізорів стане в нагоді матеріал про генетичні методи, 
що застосовують фахівці (полімеразна ланцюгова реакція, рестрикційний аналіз, метод молекулярної гі-
бридизації тощо). Цікаво для студентів написано розділ «Біотехнологія». Медична наука не обходиться ні 
дня без використання біотехнологічних процесів для розробки лікарських, профілактичних засобів. Знання 
щодо генно-інженерних мікробних ферментів, речовин, продуктів, принципи отримання дуже важливі для 
майбутніх лікарів. Значна робота проведена по систематизації, класифікації механізмів дії антимікробних 
препаратів. У підручнику вперше добре представлені антисептики, дезінфектанти, антивірусні препарати, 
принципи раціональної антибіотикотерапії. Систематизація даних теорії і практики хіміотерапії залишається 
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безумовно актуальною і своєчасною. Автори ґрунтовно вдало викладають питання неспецифічної резистент-
ності організму, вчення про антигени, імунну систему організму, імунну відповідь, реакції імунітету, алер-
гію. На увагу заслуговують розділи «Імунодіагностика та імунореакція», «Імунопрофілатика та імунотера-
пія». Наука зробила велетенські кроки у розробці, вдосконаленні даних наукових проблем. Новизною книги 
є поява розділу «Принципи і засоби імунокорекції. Імуномодулятори, імуносупресори», який має важливе 
значення. Вперше в підручнику на високому методичному рівні вдало наведені відомості про вакцинні пре-
парати, методи їх одержання, календар проведення щеплень.

Друга частина навчального видання присвячена надзвичайно актуальній проблемі «Мікробіологічна 
діагностика інфекційних захворювань», в якій автори логічно подали матеріал з облаштування базових, ре-
жимних та інших лабораторій; правила роботи в мікробіологічній лабораторії; групи патогенних мікроорга-
нізмів. Належну увагу приділено перевагам та недолікам мікроскопічного, культурального, серологічного, 
алергічного, біологічного методів та експрес-методів. Вперше в підручнику з медичної мікробіології пред-
ставлено розділ з гельмінтології, що є досить актуальним. Так, щорічно рівень захворюваності населення 
України на гельмінтози сягає 900 на 100 тисяч осіб. Важливий розділ, в якому розглядаються біологічні 
властивості паразитів та захворювання, які вони викликають. Класифікацію та показання до використання 
антигельмінтних препаратів викладено доступно, зрозуміло. Підготовка кваліфікованих медичних кадрів 
з питань клінічної мікробіології націлена на ефективне поєднання теоретичних знань з практичною під-
готовкою та підвищенням якості медичної освіти. Колективу авторів вдалося, на наш погляд, ґрунтовно 
висвітлити матеріал з клінічної та санітарної мікробіології. Цікавим і корисним для студентів буде розділ, 
що описує мікробіологічні ознаки збудників опортуністичних інфекцій, особливості контролю в системі за-
ходів профілактики. Принципово суттєво у підручнику з медичної мікробіології написано розділ і «Мікро-
організми і плід». Докладно розглянуті внутрішньоутробні інфекції, що зумовлюють можливе інфікування 
плода, мертвонародження, не виношування вагітності, вроджені вади розвитку, інфекційні захворювання. 
Для студентів важливо знати біологічні властивості збудників цих захворювань; сучасні методи мікробіо-
логічної діагностики, специфічну профілактику інфекційних уражень плода.

На високу оцінку заслуговує розділ «Мікробіологічні дослідження у фармації», що дозволяє цілісно за-
своїти інформацію з мікробіології. Важливо, що в ньому вдало систематизовані відомості про фітопатогенні 
мікроорганізми, діагностику інфекційних хвороб рослин, мікробіологічні дослідження лікарської сировини, 
готових лікарських форм. Беззаперечно позитивним є підрозділ «Мікробіологічний контроль лікарських 
засобів в умовах аптечного виробництва та фармацевтичних підприємств» відповідно до Державної фарма-
копеї України.

Новизною відрізняються погляди авторів підручника на висвітлення розділів «Нормальна мікрофлора 
тіла людини»; «Мікрофлора ротової порожнини». В єдиному комплексі кваліфіковано викладені важливі 
відомості для лікарів, провізорів щодо мікроорганізмів, які заселяють біотопи організму людини, їх ролі у 
життєдіяльності організму, щодо причин виникнення порушень екосистем, ролі місцевого імунітету, засо-
бів профілактики та лікування. Безперечно перевагою даного підручника доцільно вважати те, що автори 
дали чіткі визначення наукових термінів. Після кожного розділу наведені контрольні питання для самопе-
ревірки, що посилює його позитивну оцінку. Окремо слід позитивно відзначити ретельно оформлені табли-
ці, схеми, рисунки, світлини. Підручник дозволяє студентам суттєво підвищити якість засвоєння предмету.

Таким чином, новий підручник «Медична мікробіологія, вірусологія та імунологія» є оригінальним су-
часним виданням, яке становить високу наукову та педагогічну цінність і цілком заслуговує на високий 
статус. Нова книга несе в собі корисну, важливу інформацію для студентів, викладачів, науковців, аспіран-
тів, магістрантів, інтернів та фахівців, які стоять на сторожі здоров’я людей, благополуччя нашої держави.
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