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Лiпiдний спектр еритроцитарної маси кровi щурiв

при медикаментозному гепатитi та застосуваннi

фосфолiпiдовмiсних препаратiв

Дослiджено особливостi кiлькiсних змiн показникiв лiпiдного спектра еритроцитарної
маси у щурiв при медикаментозному гепатитi. Так, у хворих тварин змiни лiпiдограми
еритроцитарної маси характеризують розвиток дислiпiдемiї. Їх можливо корегувати
шляхом включення в терапевтичну схему препаратiв репаративної дiї, зокрема фосфо-
лiпiдовмiсних засобiв — бiологiчно активної добавки FLP-MD та препарату “Есенцiа-
ле-форте”, причому перший з них виявляє краще виражений вiдновлювальний ефект.

Лiпiдний обмiн в органiзмi тварин тiсно взаємопов’язаний з функцiональним станом пе-
чiнки, в якiй здiйснюється синтез та утилiзацiя як простих, так i складних лiпiдiв, деяких
лiполiтичних ферментiв, катаболiзм холестеролу, стероїдних гормонiв, у тому числi утво-
рення промiжних продуктiв метаболiзму — кетонових тiл. Лiпiди є важливою структурною
складовою бiологiчних мембран, де переважно представленi фосфолiпiдами. Тому повно-
цiнне функцiонування мембранних систем певною мiрою залежить вiд цiлiсностi їх фосфо-
лiпiдних структур. У свою чергу, на рiвень фосфолiпiдiв як в тканинах, так i бiологiчних
рiдинах органiзму за розвитку патологiчного стану iстотно впливає iнтенсивнiсть їх ендо-
генного утворення та характер адаптивного спрямування обмiнних реакцiй.

Виконання основних функцiй печiнки реалiзується мембранними системами гепатоци-
тiв. В умовах розвитку патологiчних процесiв у печiнцi рiзко пiдвищується iнтенсивнiсть
лiпопероксидацiї, що призводить до пошкодження клiтинних мембран. Тому патогенетич-
но обумовленим є призначення терапiї, яка стимулює регенеративнi процеси в бiологiчних
мембранах i водночас гальмує деструктивнi змiни клiтин [1, 2].

Засобами такої спрямованої дiї є екзогеннi фосфолiпiди. Препарати на основi фосфолi-
пiдiв справляють протективну i репаративну дiю на мембраннi структури уражених клiтин,
що, без сумнiву, впливає на показники лiпiдного спектра кровi, яка вiдображає стан обмiну
речовин на рiвнi цiлiсного органiзму, i зокрема — печiнки [3, 4].

Наша мета полягала в дослiдженнi якiсних та кiлькiсних змiн лiпiдного спектра ери-
троцитарної маси кровi у щурiв при медикаментозному гепатитi та застосуваннi засобiв
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корегувальної терапiї на основi фосфолiпiдiв рiзного походження — iз сої (препарат “Есен-
цiале-форте”) i молока (бiологiчно активної добавки (БАД) FLP-MD).

В експериментi використовували безпорiдних бiлих щурiв-самцiв з масою тiла 200–220 г,
з яких було сформовано чотири дослiднi групи по десять особин у кожнiй. Медикамен-
тозну форму гепатиту викликали за розробленою нами бiологiчною моделлю [5] шляхом
перорального застосування препарату “Диклофенак” у дозi 12,5 мг/кг маси тiла один раз
на добу протягом двох тижнiв. У I групi знаходились тварини без лiкування. Тваринам
II групи протягом 50 дiб вводили препарат “Есенцiале-форте” (“Ей. Наттерманн енд Сайi
ГмБХ”, Нiмеччина) у дозi 7,1 мг/кг маси тiла, а тваринам III групи — створену на кафедрi
бiохiмiї тварин, якостi i безпеки сiльськогосподарської продукцiї iменi акад. М.Ф. Гуло-
го Нацiонального унiверситету бiоресурсiв i природокористування України БАД FLP-MD
репаративної дiї в дозi 13,5 мг/кг маси тiла. БАД FLP-MD — це сумiш рiзних класiв фос-
фолiпiдiв (80% ФХ, СМ, ФЕ), ненасичених жирних кислот (лiнолевої, лiноленової, олеї-
нової) та природних антиоксидантiв (вiтамiнiв α-токоферолу i ретинолу ацетату) [6]. До
контрольної групи вiднесено iнтактних тварин, яких утримували на стандартному рацiо-
нi вiварiю з пероральним введенням їм еквiвалентної кiлькостi фiзiологiчного розчину.
По закiнченнi дослiду щурiв декапiтували пiд легким ефiрним наркозом. Для отриман-
ня еритроцитарної маси кров збирали в пробiрки з антикоагулянтом (гепарином), потiм
центрифугували, вiдбирали плазму, а еритроцитарну масу залишали для подальших до-
слiджень [7]. Експерименти проводили з дотриманням вимог Конвенцiї Ради Європи щодо
захисту тварин.

Екстракцiю лiпiдiв виконували методом I. Folch iз спiвавт. [8]. Лiпiдний спектр дослiджу-
вали методом тонкошарової хроматографiї [9] на стандартних платiвках фiрми “Сiлуфол”
(Чехiя). Для роздiлення загальних лiпiдiв (ЗЛ) на класи використовували таку систему роз-
чинникiв: петролейний ефiр — дiетиловий ефiр — оцтова кислота (90 : 70 : 1). Окремi класи
лiпiдiв iдентифiкували з використанням вiдомих маркерiв фiрм “Sigma” (США) i “Reanal”
(Угорщина). Кiлькiсне визначення iндивiдуальних лiпiдних фракцiй здiйснювали спектро-
фотометрично, застосовуючи калiбрувальнi графiки їхнiх маркерiв, на спектрофотометрi
СФ-46.

У табл. 1 наведено данi щодо якiсних i кiлькiсних характеристик лiпiдного складу ери-
троцитарної маси кровi пiддослiдних тварин. У хворих на медикаментозний гепатит щурiв,
яких утримували без лiкування (I група), встановлено зниження рiвня ЗЛ за рахунок та-
ких фракцiй: фосфолiпiдiв (ФЛ) — на 13,9% та вiльних жирних кислот (ВЖК) — на 66,7%,
i вiрогiдне збiльшення вмiсту триацилглiцеролiв (ТАГ) на 100% порiвняно з контролем, що

Таблиця 1. Лiпiдний склад еритроцитарної маси кровi щурiв при медикаментозному гепатитi, мкг/мг бiлка
(M ±m, n = 10)

Показники
Група щурiв

Контроль I II III

Загальнi лiпiди 0,548 ± 0,035 0,473 ± 0,020 0,546 ± 0,017 0,652 ± 0,028

Фосфолiпiди 0,418 ± 0,010 0,360 ± 0,007
∗

0,438 ± 0,010 0,520 ± 0,017
∗

Загальний холестерол 0,090 ± 0,020 0,090 ± 0,010 0,085 ± 0,004 0,115 ± 0,007

Етерифiкований холестерол 0,005 ± 0,001 0,003 ± 0,001 0,007 ± 0,001 0,003 ± 0,001

Вiльнi жирнi кислоти 0,030 ± 0,003 0,010 ± 0,001
∗

0,011 ± 0,001
∗

0,011 ± 0,002
∗

Триацилглiцероли 0,005 ± 0,001 0,010 ± 0,001
∗

0,005 ± 0,001 0,003 ± 0,001

∗

P < 0,05, данi вiрогiднi порiвняно з контролем.
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вказує на порушення функцiонального стану печiнки та розвиток дислiпiдемiї, яка є озна-
кою структурних i метаболiчних дефектiв в уражених гепатоцитах.

При застосуваннi препарату “Есенцiале-форте” (II група) в еритроцитарнiй масi кровi
щурiв вiдмiчено вiдновлення вмiсту ЗЛ, вiрогiдне зменшення рiвня ВЖК на 63,3% порiвня-
но з контролем на фонi нормалiзацiї етерифiкованого холестеролу (ЕХС), холестеролу (ХС),
ФЛ i ТАГ, що, ймовiрно, є наслiдком покращення засвоєння екзогенних лiпiдiв у кишечнику
та iнтенсивного їх утворення в гепатоцитах. На час дослiдження зафiксовано вiдновлення
процесiв етерифiкацiї, що свiдчить про покращення ферментативної функцiї печiнки.

При застосуваннi БАД FLP-MD (III група) в еритроцитарнiй масi кровi тварин виявле-
но збiльшення вмiсту ЗЛ. При цьому встановлено вiрогiдне зростання рiвня ФЛ на 24,4%
та зменшення рiвня ВЖК на 63,3% порiвняно з контролем на фонi вiдновлення вмiсту
iнших показникiв. Зменшення вмiсту ВЖК, можливо, пов’язано з використанням їх для
бiосинтезу ФЛ, рiвень яких вiрогiдно пiдвищується. Збiльшення вмiсту ФЛ свiдчить про
мембранотропний ефект компонентiв БАД FLP-MD.

Отже, за результатами дослiдження лiпiдного спектра еритроцитарної маси щурiв мож-
на зробити висновок, що в органiзмi хворих на медикаментозний гепатит тварин вiдбуваю-
ться iстотнi розлади лiпiдного обмiну, якi характернi для дислiпiдемiї. При застосуваннi як
засобiв корегувальної терапiї препаратiв на основi фосфолiпiдiв рослинного та тваринного
походження спостерiгається рiзний терапевтичний ефект. Проте краще вираженi змiни в лi-
пiдограмi еритроцитарної маси вiдмiчаються при введеннi в органiзм тварин БАД FLP-MD
на основi фосфолiпiдiв молока, що, ймовiрно, пояснюється бiльш природним для органiзму
ссавцiв складом його фосфолiпiдної компоненти.
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Lipid’s composition of the mass of red corpuscles of rats’ blood at

medicinal hepatitis and application of phospholipids preparations

The features of quantitative changes of indices of lipid’s spectrum of the mass of red corpuscles are
investigated for rats at medicinal hepatitis. In the sick animals, the changes of lipid’s composition of
the mass of red corpuscles characterize the development of dislipidemia. Changes of lipid’s composi-
tion can be corrected by inclusion of preparations of reparative action in the therapeutic chart, in
particular those made on a basis of phospholipids-containing facilities — biologically active addition
of FLP-MD and preparation “Essentiale-forte”. The former discovers the better expressed effect.
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