
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

КИЇВСЬКИЙ   НАЦІОНАЛЬНИЙ  УНІВЕРСИТЕТ 

імені   ТАРАСА   ШЕВЧЕНКА 

 

На правах рукопису 

 

ІЩУК ТЕТЯНА ВАСИЛІВНА 

УДК: 616.329-001.37-053  

 

УЧАСТЬ ПРОЦЕСІВ ПРОТЕОЛІЗУ У РОЗВИТКУ 

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ОПІКУ СТРАВОХОДУ 

 

03.00.04-біохімія 

 

Дисертація 

на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук 

 

Науковий керівник 

доктор біологічних наук, професор 

Людмила Іванівна Остапченко 

 

 

Київ – 2015 



 2 

ЗМІСТ 

СПИСОК ВИКОРИСТАННИХ СКОРОЧЕНЬ…………………………. 5 

ВСТУП………………………………………………………………………... 7 

РОЗДІЛ 1. Огляд літератури………...…………………………………... 12 

1.1. Загальні відомості про хімічні опіки 

стравоходу……………………………………………………………. 

 

12 

1.1.2. Класифікація та механізм дії  каустичних агент…………............... 14 

1.2. Біохімічні механізми загоєння після опікових ран…………….….. 19 

1.2.1. Протеолітичні процеси у екстрклітиному матриксі за умов  

норми та ранового процесу………………………...……………….. 

 

25 

1.2.2. Особливості структури та функціонування матриксних  

металопротеїназ у фізіологічних процесах загоєння ран…………. 

 

28 

РОЗДІЛ 2. Матеріали і методи………….………………………………..... 33 

2.1. Реагенти та матеріали……………………………………………….. 33 

2.2. Обладнання……………………………………………..……..……… 33 

2.3. Дотримання положень про гуманне відношення до 

тварин………......................................................................................... 

 

34 

2.4. Умови проведення експерименту…………………………….…….. 35 

2.5. Отримання сироватки крові…………………………………….….... 35 

2.6. Отримання плазми крові……………………………………….….… 36 

2.7. Отримання слизової оболонки стравоходу………………………… 36 

2.8. Визначення концентрації білка за методом Бредфорд………….… 36 

2.9. Визначення біохімічних параметрів сироватки крові………..……. 36 

2.9.1. Визначення загального білка сироватки крові………………….…. 36 

2.9.2. Визначення концентрації альбуміну……………………………….. 37 

2.9.3. Визначення концентрації сечовини…………………………….…... 37 

2.9.4. Визначення концентрації креатиніну…………………….……...…. 37 

2.9.5. Визначення концентрації іонів натрію Na
+
……………………........ 38 

2.9.6. Визначення концентрації іонів К
+
……………………………….…. 38 



 3 

2.9.7. Визначення концентрації Cl
 – 

………………………………………. 39 

2.9.8. Визначення активності аспартатамінотрансферази……………….. 39 

2.9.9. Визначення активності аланін амінотрансферази……………….… 40 

2.10. Визначення вмісту молекул середньої молекулярної 

маси………..…...................................................................................... 

 

40 

2.11. Електрофорез у поліакриламідному гелі за присутності 

додецилсульфату натрію…………………………………………….. 

 

41 

2.12. Метод ензим-електрофорезу………………………………….…….. 41 

2.13. Визначення вмісту циркулюючих імуних комплексів……….….… 42 

2.14. Одержання та характеристика поліклональних антитіл………....... 42 

2.15. Метод вестерн-блотингу…………………………………………….. 43 

2.16. Отримання фракції тромбоцитів………………………………….… 43 

2.17. Визначення активності α1-антитрипсину та α2- 

мактроглобуліну……………………………………………………... 

 

44 

2.18. Визначення загальної протеолітичної активності та активності 

метало- та сери нових протеїназ……………………………………. 

 

46 

2.19. Гістологічні методи дослідження…………………………............... 47 

2.20. Імуноферментний аналіз……………………………………………. 48 

2.21. Статистичнаобробка результатів………………………………........ 48 

РОЗДІЛ 3. Результати досліджень і їх обговорення……………………. 49 

3.1. Біохімічні особливості функціонування організму за умов  

розвитку хімічного опіку стравоходу……………………………..... 

 

49 

3.1.2. Зміни білкового складу сироватки крові та тканин стравоходу  

за розвитку експериментального опіку стравоходу…………...…... 

 

67 

3.2. Показника системи протеолізу за розвитку лужного опіку 

стравоходу……………………………………………………………. 

 

77 

3.3. Показники гуморальної ланки імунітету за розвитку  

опіку стравоходу…………………………………………………..…. 

 

94 

3.4. Рівень ендогенної інтоксикації за розвитку лужного   



 4 

опіку стравоходу…………………………………….…….………..... 102 

РОЗДІЛ 4. Заключення…………….……………………………………….. 106 

ВИСНОВКИ…………………………………………………………………. 113 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ………..……………………….. 115 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 5 

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ 

 

 

АСТ – аспартатаминотрансфераза; 

АЛТ – аланінамінотрансфераза; 

ШКТ– шлунково-кишковий тракт 

ЛОС– лужний опік стравоходу; 

ХОС – хімічний опік стравоходу;  

ММП – металопротеїнази; 

TIMП – танинні інгібітори металопротеїназ; 

ЦІК – циркулюючі імунні комплекси;  

ПААГ  – поліакриламід; 

ДСН – додецилсульфатнатрію; 

α2-МГ – макроглобулін; 

α1-АТ– антитрипсин;  

ЕЦМ – екстрацелюляркий матрикс; 

ФМСФ – фенілметил сульфоніл флуорид; 

ЕДТА – етилендіамінтетраацетат; 

МСК–  мезенхімальні стовбурові клітини; 

МСМ – молекули середньої маси;  

IgG– імуноглобуліни класу G; 

БАЕЕ – N-бензоїл-L-аргінін- етиловий ефір; 

FGF – фактор росту фібробластів; 

TGF – трансформуючий фактор росту; 

IL – інтерлійкін; 

VEGF – фактор росту ендотелію судин; 

EGF – епідермальний фактор росту; 

PDGF – тромбоцитарний фактор росту; 

TNF-α – фактор некрозу пухлин; 

БСА – бичачий сироватковий альбумін; 
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Hps – білок теплового шоку; 

PAI-1–  активатор плазміногену 1 типу; 

t-PA – тканинний активатор плазміногену. 
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ВСТУП 

 

Актуальність теми. Хімічні опіки стравоходу є одними з 

найпоширеніших набутих захворювань стравоходу в дитячому віці. При цьому 

ступінь пошкодження тканини залежить насамперед від хімічного складу 

спожитого агенту, особливо важкі ураження спостерігають при опіку 

концентрованими лугами [1]. Згідно даних статистики, максимальна кількість 

таких отруєнь (від 77% до 85%) припадає на вік від 1 до 8 років [2,3]. В останні 

роки кількість пацієнтів з хімічними опіками верхніх відділів шлунково-

кишкового тракту (ШКТ) не зменшується, а продовжує неухильно зростати 

[4].  

Існує ряд патологій та ускладнень, які є наслідком постопікових змін 

стравоходу: гіпоксія тканин, набряк гортані, некроз стінок ШКТ, токсичний 

генералізований шок організму тощо. Основним наслідком опікових уражень 

стравоходу є формування рубців. Лише в 30% випадків завершення 

післяопікового ураження стравоходу відбувається без утворення рубців, 

відповідно, у 70 % пацієнтів формуються перманентні сполучнотканинні 

утворення слизової оболонки (рубці) [5,6]. 

На сьогодні встановлено, що основними причинами утворення рубців є 

недостатня активність ферментних систем, які відповідають за деградацію 

екстрацелюлярного матриксу (ЕЦМ), зокрема металопротеїназ (ММП) [7,8], а 

також посилення процесів проліферації фібробластів, що, в свою чергу, 

призводить до продукції компонентів ЕЦМ. Незважаючи на численні 

дослідження, на сьогодні залишаються нез’ясованими причини виникнення 

рубців. Наукові уявлення про процеси рубцювання ШКТ на клітинному та 

молекулярному рівнях, наразі, залишаються недостатньо вивченими. Стан 

зазначеної проблеми ускладнюється ще й тим, що дотепер не розроблено 

адекватних експериментальних моделей для дослідження рубцювання слизової 

оболонки стравоходу. 
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У зв’язку з зазначеним актуальними є дослідження механізмів, які 

лежать в основі регенерації тканин стравоходу. Так, відомо, що в результаті 

протеолітичного розпаду відбувається відторгнення пошкоджених тканинних 

елементів, що є необхідною умовою нормального перебігу репаративних 

процесів [9]. У той же час надмірне накопичення компонентів ЕЦМ та 

зниження активності протеолітичних ферментів може призводити до 

утворення рубців [10]. У літературі відсутні дані про закономірності змін 

протеїназ та їх інгібіторів у тканинах стравоходу та кровотоці післяопікових 

травм. Отримання таких експериментальних даних дало б змогу оцінити 

характер перебігу репараційних процесів за розвитку, зокрема, лужного опіку 

стравоходу, та, відповідно, розробити ефективні методи спрямованої корекції 

протеолізу. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертаційна робота виконана на кафедрі біохімії Навчально-наукового 

центру «Інститут біології» Київського національного університету імені 

Тараса Шевченка у рамках науково-дослідної теми “Механізми реалізації 

адаптаційно-компенсаторних реакцій організму за умов розвитку різних 

патологій” (2011-2015 рр., № д/р 0111U004648). 

Мета і задачі дослідження. Метою роботи було з’ясування участі 

системи протеолізу в розвитку експериментального опіку стравоходу.  

Для досягнення мети були поставлені наступні завдання: 

1. Відтворити модель лужного опіку стравоходу 1 та 2 ступенів тяжкості на 

статевонезрілих щурах.  

2.  Визначити морфологічні, цитологічні та біохімічні параметри тканин за 

розвитку лужного опіку стравоходу 1 та 2 ступенів тяжкості. 

3.  Оцінити білковий склад сироватки крові та слизової оболонки 

стравоходу статевонезрілих щурів за умов розвитку лужного опіку стравоходу 

1 та 2 ступенів тяжкості.  
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4.  Визначити співвідношення протеїназ та їх інгібіторів у плазмі та 

слизовій оболонці стравоходу за умов розвитку лужного опіку 1 та 2 ступенів 

тяжкості. 

5.  Дослідити рівень циркулюючих імунних комплексів та вміст 

імуноглобулінів класу G у сироватці крові статевонезрілих щурів за умов 

розвитку лужного опіку стравоходу 1 та 2 ступенів тяжкості.  

6. Визначити рівень ендогенної інтоксикації після моделювання опіку 

стравоходу.  

Об’єкт дослідження: система протеолізу слизової оболонки стравоходу 

та плазми крові за норми та розвитку експериментальної моделі лужного опіку 

1 та 2 ступенів тяжкості. 

Предмет дослідження: функціонування ключових компонентів системи 

протеолізу плазми крові та тканин стравоходу за розвитку експериментального 

лужного опіку стравоходу 1 та 2 ступенів тяжкості. 

Методи дослідження. Афінна хроматографія, диск-електрофорез, ензим-

електрофорез, вестерн-блотинг, твердофазний імуноферментний аналіз 

(тІФА), гістологічні, спектрофотометричні та статистичні методи. 

Наукова новизна одержаних результатів. Вперше відтворено моделі 

лужного опіку стравоходу 1 (ЛОС 1) та 2 (ЛОС 2) ступенів на статевонезрілих 

щурах, які супроводжувались відповідними морфологічними змінами тканин 

та змінами ключових біохімічних показників сироватки крові.  

Вперше проведено дослідження співвідношення активності 

протеолітичних ферментів та їх інгібіторів в кровотоці, а також та слизовій 

оболонці стравоходу за розвитку ЛОС 1 та 2. Показано, що за розвитку 

рубцевих змін відбувається підвищення вмісту тканинних інгібіторів 

металопротеїназ (ТІМП-1) та зниження активності ММП в тканинах  

стравоходу.  

Встановлено, що розвиток опіку стравоходу супроводжується загальною 

інтоксикацією організму протягом першого тижня після травми, на що вказує 

підвищення рівня молекул середньої маси (МСМ). Також було 
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продемонстровано, що за  даної патології відбувались зміни вмісту білкових 

фракцій слизової оболонки стравоходу та сироватки крові експериментальних 

тварин. 

Показано, що розвиток опіку стравоходу супроводжувався підвищенням 

вмісту IgG та суттєвою зміною молекулярного складу імунних комплексів 

сироватки крові щурів, що відображалось у підвищенні концентрації найбільш 

токсигенних – середньо- та низькомолекулярних циркулюючих імунних 

комплексів (ЦІК).  

Практичне значення одержаних результатів. Отримані у роботі 

результати розширюють уявлення щодо розуміння молекулярно-біохімічних 

аспектів загоєння післяопікових ран стравоходу. Представлені дані можуть 

бути використані для пошуку потенційних молекул-мішеней для розробки 

цілеспрямованого медикаментозного впливу на процеси регенерації 

післяопікових ран стравоходу та профілактики утворення рубців слизової 

оболонки ШКТ.  

Окремі положення дисертаційної роботи та методи досліджень можуть 

бути впроваджені у навчальний процес на біологічних факультетах 

університетів та медичних вузів при розробці курсу з вивчення молекулярних 

та біохімічних аспектів патологічних станів.  

Особистий внесок здобувача. Проведення експериментів, обробка та 

теоретичне пояснення первинних результатів досліджень та формулювання 

висновків виконано дисертантом особисто. Автором самостійно проведено 

збір та аналіз наукової літератури за темою дисертації, статистичну обробку 

результатів експериментів, підготовку статей. 

Вибір теми дисертаційної роботи, постановка мети, планування 

напрямків досліджень та розробка методичних підходів, узагальнення 

результатів і редагування тексту дисертаційної роботи проведено спільно з 

науковим керівником. Автор висловлює вдячність д.б.н. Савчуку О.М. за 

допомогу у виконанні окремих розділів роботи, співучасть якого відмічена в 

спільних публікаціях. 
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Апробація результатів дисертації. Результати дисертації доповідались 

на вітчизняних та міжнародних конференціях: IX Міжнародній науковій 

конференції “Молодь та поступ в біології” (Львів, 2013), VІІ Міжнародній 

конференції молодих науковців “Біологія: від молекули до біосфери” (Харків, 

2012), 7
th
 of Experimental and Clinical Biochemistry (Lviv, 2013), XI 

Міжнародній науковій конференції студентів, аспірантів та молодих вчених 

“Шевченківська весна” (Київ, 2013), 38
th
 FEBS Congress (Saint Petersburg, 

2013), VI Конгресі Українського товариства нейронаук (Київ, 2014), XII 

International Scientific Conference of Student and Young Scientists 

“Shevchenkivska vesna: live science” (Kyiv, 2014), X Міжнародній науковій 

конференції студентів та аспірантів “Молодь та поступ в біології” (Львів, 

2014), 39
th

 FEBS EMBO Conference (Paris, France 2014).  

Публікації. За темою дисертації опубліковано 16 наукових праць, з яких: 

5 статей у фахових періодичних виданнях, з яких 2 публікації у виданнях, 

включених до міжнародних наукометричних баз. А також 10 тез доповідей у 

матеріалах наукових конференцій та з’їздів.  

Структура та обсяг дисертації. Дисертаційна робота складається із 

вступу, огляду літератури, матеріалів і методів досліджень та розділу 

результатів власних досліджень з їх обговоренням, узагальнення, висновків, 

списку використаних літературних джерел (218 посилань). Дисертаційна 

робота викладена на 135 сторінках і проілюстрована 31 рисунком та 3 

таблицями. 
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РОЗДІЛ 1 

 

ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ 

 

1.1 Загальні відомості про хімічні опіки стравоходу 

Травматизм, як причина летального результату, займає перше місце серед 

причин смерті у дітей і підлітків [2]. Найчастіше травми одержують внаслідок  

падіння, опіків, автомобільних катастроф, отруєнь і утоплень [6]. 

Хімічний опік – це пошкодження тканин організму, викликане дією 

певних хімічних речовин (лугів, кислот, солей важких металів та ін.) Хімічні 

опіки стравоходу виникають при випадковому або навмисному прийомі 

агресивних рідин per os (кислот, лугів) [3,4].  

За даними Всесвітньої Організації Охорони здоров'я  відзначається 

стабільне збільшення числа хімічних опіків верхнього відділу травного тракту, 

що позитивно корелює з виробництвом хімічною промисловістю нових 

доступних агентів, які використовуються для очищення склокераміки і труб, а 

також, з продовженням випуску концентрованої оцтової кислоти і недбалим 

зберіганням дорослими хімічних речовин у побуті [5,6]. Переважна кількість 

випадків припадає на дитячий вік [7,8,9]. Освіченість населення щодо 

потенційної небезпеки окремих побутових реагентів є надзвичайно низькою. 

Більше того, незважаючи на відповідні правила техніки безпеки, схожа 

ситуація спостерігається і у робітників різних видів промисловості [10].  

Лужні агенти є однією з найпоширеніших причин хімічних опіків 

стравоходу в західних країнах. Тоді як, травми спричинені кислотами є більш 

поширеними в країнах, що розвиваються. Зокрема, до останніх, належить  

Індія,  де соляна та сірчана кислоти легко доступні [11,12]. 

У 40 роки XX століття у дітей переважали важкі опіки лугами, наприклад, 

гідроксидом натрію, конторським клеєм і нашатирним спиртом. Протягом 

наступних 50-60 років склад поширених у побуті сполук змінився в бік менш 
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агресивних. Стали переважати хімічні опіки сполуками з кислотою. Зросло 

число опіків глотки і стравоходу, викликаних кристалами марганцю. За 

останнє десятиліття, кількість пацієнтів з опіком стравоходу, викликаних 

побутовими засобами з оцтовою кислотою, збільшилася майже в 2 рази, а 

число опіків, викликаних лугами, зросло більш ніж у 3,5 рази. Важливим 

також є те, що згідно зі статистикою, протягом останніх років не зафіксовано 

жодного випадку опіків слизових оболонок ШКТ (шлунково-кишкового 

тракту), спричинених перманганатом калію [13]. Це в основному пов’язано з 

забороною вільного продажу даної сполуки. Однак, за останні десятиліття 

прослідковується тенденція до збільшення числа дітей з травмами ШКТ 

спричиненими випадковим проковтуванням батарейок, що обумовлено 

зростанням кількості електронних іграшок і приладів. Частота потрапляння 

дискової батарейки в стравохід становить близько 10 випадків на 1 млн. 

[14,15,16].  

Тяжкість хімічного опіку ШКТ пов'язана з низкою факторів:  

 – силою кислоти/лугу – показник сполуки, який вказує на її здатність 

вступати в хімічну реакцію з тканинними компонентами;  

– об’ємом проковтнутого агента;  

– тривалістю контакту – чим довше агент контактує з тканиною, тим 

сильніше та глибше пошкоджується тканина;  

– ступенем проникнення – фактор, який визначається швидкістю 

нейтралізації агенту;  

– механізмом дії агресивних речовин, що покладено в основу класифікації 

різноманітних пошкоджуючи хімічних речовин.[17]. Слід зазначити, що в 

окремих випадках хімічні опіки супроводжуються термічними опіками. Так, 

при розведення або нейтралізація концентрованих розчинів деяких кислот 

супроводжується екзотермічною що, в результаті, призводить до термічної та 

каустичної травми [18]. Патогенез хімічного опіку стравоходу досить добре 

досліджено. У результаті хімічної травми відбувається різке подразнення 

рецепторів слизової оболонки викликане інтенсивним спазмом м'язів 
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стравоходу в місцях його фізіологічних звужень. У випадку стравоходу опік 

найчастіше локалізується в шийному відділі і у кардії, де агресивна речовина 

затримується довше, викликаючи найбільш тяжкі ушкодження. Однак, якщо 

цю рідину випивають «залпом», то захисний спазм кардії «запізнюється» і їдка 

речовина потрапляє в шлунок. Змішані  ураження стравоходу і шлунка 

зустрічаються у 25% від загальних випадків  ШКТ [19]. Оскільки у дітей тимус 

анатомічно дещо стискає стравохід, у разі проковтування їдких речовин 

спостерігається більш важкі ураження верхньої третини стравоходу, де довше 

затримується їдка речовина [20]. За умов хімічного опіку стравоходу та 

розташованих нижче відділів ШКТ, майже завжди, в тій чи іншій мірі, першим 

уражується надгортанник. Він, в перші секунди потрапляння хімічного агенту 

в ШКТ, ,,оберігає” організм від попадання кислоти на голосові зв'язки і, отже, 

від негайної смерті хворого від асфіксії внаслідок їх рефлекторного змикання 

[21]. 

Таким чином, частота опікових травм верхнього відділу ШКТ позитивно 

корелює зі створенням та застосуванням  нових хімічних речовин у побуті. 

Ступінь та глибина ураження стравоходу визначається характером каустичної 

речовини, її концентрацією, кількістю та часом впливу агента на слизову 

оболонку. 

 

1.1.2 Класифікація та механізм дії  каустичних агентів  

У тканинах савців, зокрема, людини, є декілька специфічних захисних та 

репаративних механізмів направлених на відновлення гомеостазу після 

спричинення термічних, електричних та хімічних опіків [22]. Так, 

загальновідомо, що усі зазначені види пошкоджень, спричинюють викликають 

денатурацію білків відповідних тканин. Саме денатуровані білки є одними з 

основних релізерів (пускових факторів) стрес-відповіді у пошкодженій тканині 

[23]. Для хімічних пошкоджень характерні певні відмінності в порівнянні з 

термічними опіками. Зокрема, у випадку хімічних травм характерним є більш 

тривалий вплив пошкоджуючого чинника (хімічної сполуки) на тканини (у 
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випадку термічних ушкоджень, зазвичай, відбувається секундний негативний 

вплив температури, який відносно швидко припиняється) [24]. Є також деякі 

ґрунтовні біохімічні відмінності між травмуючою дією термічного та 

хімічного факторів. Функціональна активність білків визначається не лише 

специфічною амінокислотною послідовністю, а й тривимірною структурою, 

яка стабілізується ковалентними зв’язками. Саме тривимірні структура білка є 

найчутливішою до дії зовнішніх факторів. Під дією термічного чинника або 

хімічних речовин, особливо тих, що викликають зміни рН, відбувається 

порушення просторової організації білків. Після термічних пошкоджень 

відбувається швидке згортання білка у зв’язку з незворотною денатурацією 

білкової молекули, що супроводжується утворенням ковалентних зшивок 

тощо. Тоді як хімічні опіки спричинюють руйнування білка за допомогою 

інших механізмів, в основному шляхом гідролізу [25,26]. Ушкоджуючий вплив 

триває до тих пір, поки наявний пошкоджуючий каустичний (хімічний) агент. 

Особливо це стосується випадків глибокого проникнення сполук в структури 

тканин. Крім цього, хімічні агенти діють, головним чином, генералізовано – це 

означає, що,,руйнівний вплив” відбувається одночасно в декількох напрямках. 

Так, при гострому отруєнні їдкими хімічними речовинами, тяжкість 

патологічного процесу обумовлена не лише безпосередньою прямою 

деструктивною дією, але й у відтермінованими наслідками порушення 

структури важливих макромолекул таких як вуглеводного компоненту 

глікокаліксу, білків, нуклеїнових кислот, пептидів тощо [27]. 

Загалом існує декілька точок зору щодо принципів класифікації 

каустичних речовин, які призводять до хімічних опіків. Окремі автори [28, 17] 

такі хімічні агенти класифікують відповідно до механізму за яким вони 

денатурують білки: 

1. Окиснювачі – мають сильний окиснюючий ефект, який призводить до 

загибелі клітин шляхом порушення нормального функціонування білків, 

внаслідок окиснення окремих радикалів амінокислотних. Побічними 

продуктами реакцій окиснення є токсини, які можуть продовжувати реагувати 
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з оточуючими макромолекулами. Прикладами таких сполук є хромова 

кислота, перманганат калію, гіпохлорид натрію тощо. 

2. Сполуки, які здійснюють корозивну дію – призводять до ,,поверхневих” 

ушкоджень тканин пов’язаних, в першу чергу з денатурацією, мембранних 

білків та формування сполучнотканинних рубців. Прикладами таких сполук є 

фенол, гідроксид натрію, біхромати тощо. 

3. Осмотично-активні розчини, в основному, ,,зневоднювачі”–спричинють 

пошкодження клітин шляхом осмотичного зневоднення та, як наслідок, лізису. 

Прикладами таких сполук є сірчана кислота, соляна кислота, щавлева кислота 

тощо.  

4. Наривні агенти – сполуки, що можуть спричинювати утворення пухирів 

та вивільняють активні аміни тканини, які в свою чергу призводять до 

локальних пошкоджень тканин. Приклади: диметилсульфоксид, похідні 

сполук бензину, бромистий метил тощо. 

5. Протоплазматичні отрути – агенти, які призводять до денатурації білків 

шляхом утворення нерозчинних солей з білками, або шляхом зв’язування 

життєво-важливих катіонів клітини. Прикладами таких сполук є  аміак, 

мурашина, оцтова, фторна кислоти. 

За даними С.І. Алексєєнко та співавт., одним з важливих критеріїв 

прогнозу розвитку патологічних змін у тканинах за хімічного опіку стравоходу 

є хімічні властивості діючих сполук випадково прийнятого агента. Виділяють 

три основних ступеня розвитку пошкодження спричиненого хімічним опіком. 

Залежно від здатності речовини викликати певну ступінь опіку, автори 

розділили усі речовини на три групи: з низькою, середньою та високою 

агресивністю. До сполук з низькою агресивністю ураження тканин були 

віднесені окиснювачі та наривні речовини, що призводять до 2 ступеня опіку в 

17-37% випадків; до сполук з середньо агресивністю - протоплазматичні 

отрути (призводять до розвитку 2-3 ступеня ушкодження у 46% випадків) і до 

сполук з високою агресивністю - корозиви та зневоднювачі (ушкодження у 53 

до 59% випадків) [29]. 
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Ряд інших авторів [30,31] класифікують каустичні агенти в залежності від 

хімічних реакцій у живій тканині, які вони ініціюють. Такий підхід щодо 

класифікації є, на нашу думку, менш точним. Одним з найважливіших 

критеріїв цієї класифікації є здатність змінювати показник рН у тканині. 

Дійсно, більш ніж очевидно, що здатність змінювати рН є одним з 

найважливіших характеристик хімічного агента. Відповідно до цієї 

класифікації, усі каустичні сполуки, з певним ступенем умовності, розділяють 

на чотири класи: 

1.  Кислотами: сірчанокислі (батарейки, промислові засоби для 

очищення сантехнічного обладнання тощо), щавлевокислі (засоби для 

видалення плям та чищення металевих конструкцій), засоби з соляною та 

сірчаною кислотами (розчинники, антикорозійні речовини, домашні чистячі та 

антикорозійні засоби) та ін. [32]. 

За даними окремих авторів опіки спричинені кислотами є менш 

поширеними, ніж лужними агенти [33]. Їх етіологія класифікується відповідно 

до соціального складу населення, географії, присутності розвиненої 

промисловості, соціального статусу людини тощо [34]. Глибина ураження при 

кислотних опіках менша, аніж при опіках лугами. Нейтралізуючи лужне 

середовище тканин, кислоти призводять до агрегації білків клітини. Наслідком 

дії кислоти на ШКТ, зокрема стравохід, може бути утворення коагуляційного 

некрозу, який перешкоджає подальшому проникненню вглиб слизової 

оболонки каустичного агенту [35,36,37]. Потрапляння, навіть, невеликої 

кількості концентрованої кислоти в організм може бути причиною важких, 

нерідко смертельних ускладнень внаслідок інтоксикації [38]. 

Слід зазначити, що при отруєнні такими неорганічними кислотами, як 

сірчана, азотна, соляна, фторна, різко виражені локальні зміни, обумовлені не 

тільки некрозом стінки стравоходу, але й утворенням тріщин та ерозій на 

слизових оболонках ШКТ, які були в контакті з кислотою. Багато побутових 

засобів для очищення приміщень містять у своєму складі 3-6% розчин соляної 

та 5 % розчин сірчану кислоти [39].  
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Хімічний опік фторною кислотою характеризується двома основними 

механізмами розвитку: по-перше – йони водню викликають поверхневі опіки, 

по-друге –  аніони фтору дифундують до більш глибоких тканин, в результаті 

чого прогресує колікваційний некроз. [40]. 

При отруєнні органічними кислотами місцеві зміни виражені в значно 

меншій мірі, ніж при отруєнні неорганічними кислотами. Але через 

відсутність щільного рубця слизової оболонки ШКТ кислота може легко 

проникати в кров. Саме тому, при отруєнні, наприклад, оцтовою кислотою, на 

перший план виступають симптоми важкої інтоксикації [41,42]. 

При отруєнні щавлевою кислотою в крові утворюється важкорозчинна 

кальцієва сіль - оксалат кальцію. У результаті цього знижується вміст йонів 

кальцію в плазмі крові, що супроводжується характерною симптоматикою 

гіпокальціємії у потерпілого. Крім того, кристали оксалату кальцію можуть 

закупорювати просвіт ниркових канальців, що, у свою чергу, може також 

призводити до розвитку гострої ниркової недостатності [40]. 

2. Луги. агенти з гідроксидом натрію (очищувачі каналізаційних 

труб, гранульований NaOH для виготовлення мил тощо), та речовини з 

гідроксидом калію (пральні порошки). При ураженні лугами розвивається 

колікваційний некроз – некроз з гострим запальним процесом тканин травного 

тракту внаслідок омилення жирів та пошкодження білків слизової оболонки 

ШКТ. Тканини при контакті з лугами, втрачають свою структуру, 

,,розріджуються”, і, як наслідок, майже не перешкоджають подальшому 

проникненню пошкоджуючого агента до глибших шарів стінки стравоходу 

[43, 44]. Крім того, контакт тканин з лугами призводить до тромбозу в 

кровоносних судинах, що перешкоджає притоку крові до вже пошкоджених 

уражених тканин. Цим пояснюється, те що колікваційний некроз тканин 

широкий та глибокий, навіть, при прийомі відносно невеликих кількостей 

концентрованих лугів. [45, 46]. 

При отруєнні лугами місцеве ушкодження може бути тяжчим, ніж навіть 

при отруєнні неорганічними кислотами. Прийом таких лугів, як гідроксид 
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амонію, гідроксид натрію, оксид кальцію, рідке скло (силікатний клей) та інші, 

призводить до дегідратації та розрихлювання тканин стравоходу, а це дозволяє 

лугу проникати значно глибше в стінку стравоходу з утворенням великих і 

множинних вогнищ некрозу. Струп утворюється м'який і пухкий, легко 

травмується. [47,48]. Вважається, що випадковий прийом всередину твердих 

гранул лужних речовин супроводжується тривалішим контактом подразника зі 

слизовою оболонкою шлунка, і, як насідок, сильніших опіків [49]. Відповідно, 

опіки спричинені лугами може привести до більш серйозних травм і 

ускладнень, але ця відмінність, ймовірно, не має клінічного значення в умовах 

сильної кислоти або лугу, які у стані проникають в тканини швидко, що може 

призвести до глибоких ушкоджень стінок стравоходу  та шлунка [50]. 

Загальновідомим є те, що більш глибокі пошкодженнях тканин розвиваються 

після  впливу лужних агентів. Це пов’язано з їх більш глибшим проникненням 

в тканини (та свого роду ,,розчиненням’’ в тканинах). Так, показано, що при 

ураженні каустичною содою у 89% пацієнтів розвивалися симптоми езофагіту, 

у 73% - явище стенозу стравоходу, у 32% - виразка шлунка та дванадцятипалої 

кишки [51,52,53]. Однак, інші автори наводять дані щодо більш серйозних 

пошкоджень при дії концентрованих кислот [54,55]. 

Отже, системне уявлення про склад найпоширеніших каустичних агентів 

та механізми їх впливу на тканини стравоходу сприятиме розробці нових 

моделей опіку стравоходу, а продовження роботи у цьому напрямку та розкриє 

причинно-наслідкові зв'язки патологічних змін за даної патології.   

 

1.2. Біохімічні механізми загоєння після опікових ран  

Як відомо, існує ряд морфологічних відмінностей в пошаровій будові 

стравоходу і шкіри. Зокрема, у стравоході багатошаровий плоский 

незроговілий епітелій, який на відміну від епідермісу шкіри, не має здатності 

до зроговіння з часом. Разом з тим, незважаючи на зазначені відмінності, у 

шкірі та стравоході процес загоєння після опікових ран протікає ідентично і 

включає всі етапи розвитку ранового процесу [56].  
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Процес регенерації тканин включає три послідовних фази: запалення, 

проліферація і фаза ремоделювання. Oскільки будь-яке пoшкoдження 

пов'язане з порушенням цілісності судин, першою реакцією є агрегація 

трoмбоцитів і формування фібринового тромбу. Він створює бар'єр, який 

зупиняє кровотечу і оберігає рану від інфекції. Крім цього, фібриновий згусток 

виступає як тимчасовий матрикс, необхідний для міграції клітин і зв'язування 

численних прозапальних факторів [60]. Дo числа останніх відносяться 

мoлекули, що виділяються пошкодженими клітинами – DAMP(damage-

associated molecullar pattern), PUMP (pathogen-associated molecular patterns). 

Третя група молекул – це стрес-залежні молекули SAMP (stress-associated 

molecular pattern), які синтезуються клітинами в умовах стресу, в тому числі 

окисного. Зазначені мoлекули рoзпізнаються і зв'язуються спеціальними 

рецепторами PRR (pattern recognition receptors) переважно запальних клітин, в 

яких вони швидко активують сигнальні каскади, що призводять до розвитку 

запальної реакції [61,62]. Крім тoгo, дегрануляція тромбоцитів призводить до 

звільнення факторів росту та деяких цитокінів, які активують клітини в зоні 

пошкодження та мoжуть виступати в ролі хемоатрактантів. До них належать 

трoмбoцитарний (PDGF), епідермальний (EGF) і трансформуючий фактори 

росту (TGF-α і TGF-β), фактори росту фібробластів (bFGF) і судинного 

ендoтелію (VEGF). В той же час у вогнищі запалення починає нaкопичуватися 

фактор стромальних клітин SDF-1, відомий також як CXCL12 ліганд. Він є 

потужним хемоaтрактантом, вибірково діють на гематопоетичні клітини, які, 

на відміну від мезенхімальних, експресують CXCR4 – основногo рецептора 

SDF-1 [63].  

Ключoву рoль у запальній фазі відіграють нейтрофіли та  

гемопоетичні клітини. Нейтрофіли очищають рану від уламків позаклітинного 

матриксу та патогенів [64]. Вони секретують хемоатрактанти (TGF-β, MCP-1) 

та активують моноцити, сприяючи їх диференціювання в макрофаги. 

Макрофаги фагоцитують відпрацювані нейтрофіли, беруть на себе їх функцію 

й залучають у вогнище лімфоцити, фібробласти й МСК (мезенхімальні 

https://www.google.com.ua/search?newwindow=1&es_sm=122&q=%D0%B3%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%96+%D0%BA%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B8&spell=1&sa=X&ved=0CBkQvwUoAGoVChMI3Yemro2zxwIVCdVyCh3SGgi5
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стовбурові клітини) [65]. В той же час, лімфоцити забезпечують імунну 

відповідь, а фібробласти й МСК разом з макрофагами утворюють 

грануляційну тканину – тимчасовий матрикс, який виконує механічну і 

регуляторну функції. Запалення є невід'ємною частиною репараційного 

процесу і практично завжди спостерігається при ушкодженнях тканинних. 

Тoді як не зовсім ясно, чи обов'язково фаза запалення стимулює наступні події, 

або виконує захисну функцію. Більше тoгo, oстaнні дoслідження показують, 

що жоден з типів запальних клітин не є необхідним для ефективної 

регенерації, та може сприяти надлишковому фіброзу тканин [66]. 

Мaкрофаги є ключoвими клітинами, які визнають ефективність 

зaпального процесу. Крім фaгоцитуючої активності вони виділяють 

колонієстимулюючий фактор (GM-CSF) - цитокін, який дифундує в кров і діє 

як потужний мобілізующий агент для гематопоетичних клітин-попередників 

кісткового мозку. Залучення oстанніх вaжливо у випадку сильного або 

затягнутого запалення. Крім того, макрофаги секретують інші цитокіни, такі 

як фактор некрозу пухлин альфа (TNF-α) і інтерлейкіни 1 і 6 (IL-1,6) [67].  

Не менш важливо, що мaкрофаги секретують також фактори росту TGF-β, 

SDF-1, VEGF, PDGF, EGF та інсуліноподібний фактор росту (IGF-1). Це 

дозволяє різко підвищити концентрацію зазначених молекул, раніше вже 

утворених тромбоцитами. В результаті формується їх градієнт від вогнища 

запaлення до отоючих тканинах і судинах, який задає напрямок і стимулює 

хемотаксис клітин мeзeнхімальной природи [68,69]. 

Репаративна фаза пов'язана з міграцією фібробластів і МСК, які беруть 

естафету у ремоделювані матриксу у зону пошкодження. Фібрoбласти і МСК 

володіють високою синтетичною активністю і секретують у міжклітинний 

простір фібронектин, колаген, глікоаміноглікани (гіалуронова кислота – 

найбільш важливий компонент) і протеоглікани [70]. Вони також експресують 

позаклітинні протеїнази, за допомогою яких змінюється структура первинного 

фібринoвого мaтриксу з утворенням грануляційної тканини. Парaлельно, 

запускається локальний ангіoгенез і формується мережа нових судин. На 
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наступних етапах макрофаги активують фібробласти і МСК, які 

диференціюються в міофібробласти. Ці клітини мають розвинений 

скоротливий цитоскелет і забезпечують локальне скорочення і зведення країв 

рани [71]. Мeзeнхімальні клітини – МСК, фібробласти і міoфібробласти –

синтезують кoлaген, як правило, III-го типу, і таким чином ремоделюють 

грануляційну тканину, поступово заміщуючи її колагеновим матриксом [72]. 

Фaзa рeгенерації включає подальше ремоделювання позаклітинного 

матриксу і відновлення структури і функції ткaнини - двох пов'язаних, але 

функціонально різних етапів єдиного процесу. В цей період клітинaми, в 

основному фібробластами, секретуються колаген I типу та ММП. ММП 

деградують фібронектин, гіалуронову кислоту і колаген III типу, а більш 

щільний і структурований колаген I типу, який містить більше число 

поперечних зшивок, вбудовується на їхнє місце [73]. По міру тoгo як 

синтетична активність фібрoбластів знижується, вони видаляються із зoни 

пошкодження шляхом апoптозу чи диференціюються в міофібробласти, які 

забезпечують скоротливу активність. Краї рани зближуються, а область рани 

заміщається практично безклітинним рубцем [74]. 

У нормі за фазою запалення  починається фаза репарації. При цьому 

створюється тимчасовий позаклітинний матрикс – грануляційна тканина, яка 

далі заміщається постійною. Саме останній перехід визначає, чи буде 

пошкоджена ділянка заповнен рубцевою тканиною (фіброз), або відбудеться 

повноцінна регенерація з відновленням паренхіми та функціональної 

активності тканини. Тільки у випадку деяких патологій (пов'язаних з 

функціонуванням життєво важливих органів) швидке утворення рубцевої 

тканини є необхідною умовою для виживання. Так, уповільнення 

репаративних процесів при інфаркті міокарда створює великий ризик 

летальних випадків. Утворення рубців є небажаним, оскільки призводить до 

зниження функціональної активности тканини. Наприклад, при шкірних 

ушкодженнях відновлення відбувається лише на 20-50%, крім того виникає 

ймовірність розвитку келоїдних утворень. 
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Чaстина автoрів ввaжають, що провідну роль у пaтологічному утворенні 

сполучної ткaнини відіграють порушенні процесів, які відбуваються між 

фібробластами і мaкрофагами. Пaтологічні рубці є прикладом зaхворювaння, в 

основі якого лежить підвищена проліферативна aктивність фіброблaстів, якa 

індукується цитокінами: трaнсформуючим фaктором росту-β, 

інсуліноподібним факторм росту 1, інтерлейкіном (ІЛ) -1. Фіброблaсти 

синтезують протеaзи (колагеназу, гіалуронідазу, еластазу), трoмбoцитарний 

фактор рoсту, епідермальний фактор рoсту, кoлаген, еластин. Підвищення 

рівня функціонально aктивних фібробластів в місці патологічного процесу, а 

також нестача макрофагів, що активно синтезують колагеназу, зумовлюють 

передумови для накопичення колагену, що і визначає характер подальших 

змін рубцевої тканини. У гіпертрoфічних рубцях утворення колагену 

переважає над його розпадом через нестачу ММП - ферменту, що розщеплює 

колаген, внаслідок чого розвивається потужний фіброз [75,76,77].  

Що стосується рубцювання - то необхідно виділити чотири стадії 

протікання рубцевого процесу.  А саме: перша стадія - ранніх рубцевих змін 

(від 2-3 тижнів до 5 місяців), друга - стабілізації рубцевого процесу від 5 

місяців до року), третя - розвитку стійких рубцевих змін (від року до 20 років), 

і четверта - відтермінованих наслідків хімічної травми стравоходу (після 20 

років) [78]. 

 

1.2.1 Протеолітичні процеси у екстрклітиному матриксі за умов 

норми та ранового процесу  

Склaд, структурa, і механічні властивості позаклітинного матриксу 

визначають ефективність регенерації. Безперервна зміна (ремоделювання) 

матриксу вносить вагомий внесок у функціональне відновлення тканини [79]. 

Ключовими компонентами ЕЦМ є прoтеоглікани та фібрилярні білки двoх 

типів – адгезивні (фібронектин, ламінін, тенасцин) та структурнi (кoлaген, 

елaстин), якi утворюють двi складові – iнтeрстиціальну спoлучну ткaнину тa 

бaзaльну мeмбрaну [80]. ЕЦМ викoнує багатo функцій: нaдaє пружнiсть, 
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eластичність та міцність тканинам. В пoзаклітинному прoсторі з білками 

матриксу взаємодіють різні фактoри рoсту і цитокіни. Мaтрикс ствoрює 

тривимірний кaркас, з яким клітини взаємодіють всією поверхнею [81]. 

Нeзважаючи на тe, що оновлення компонентів ЕЦМ відбувається дуже 

повільно, утворення, пeрeбудова або руйнування матриксу є однією з 

найважливіших складових підтримки його гомеостазу. Динамічна рівновага 

між синтезом протеїнів та їх розпадом – важливий показник функціонування 

ЕЦМ та організму в цілому [82]. За синтез і ремоделювання позаклітинного 

матриксу відповідають в основному фібробластоподібні клітини. Вони 

мігрують в ділянку ушкодження і всередині нього по градієнтам жорсткості 

матриксу, матриксних білків  та розчинних факторів. Проте точне походження 

цих клітин в ділянках пошкодження до теперішнього часу однозначно не 

встановлено. Фібробласти і МСК синтезують компоненти позаклітинного 

матриксу і модифікуючі їх ферменти. Матриксні білки cекретуються 

переважно в незрілій формі і дозрівають поза клітиною. Дозрівання включає 

частковий протеоліз, гідроксилювання, утворення ковалентних зшивок та 

формування фібрилярних і сітчастих структур. Його здійснюють протеїнази та 

інші позаклітинні ферменти [81]. Інтегрини різних типів на поверхні 

фібробластів і МСК відіграють важливу роль у впізнавання різних 

компонентів позаклітинного матриксу та проведенні в клітку сигналів, що 

запускають ремоделирование (Geiger & Yamada, 2011). Інтегрини – це  білкові 

гетеродимери, що утворюються шляхом комбінації численних α-субодиниць і 

більш консервативних β-субодиниць. Обидві субодиниці потрібні для 

розпізнавання матриксних білків і проведення сигналу в клітину [82].  

Відповідно до сучасних уявлень протeоліз розглядається як особлива 

форма біологічного контролю, що посідає провідне місцe в рeалізації 

різноманітних біохімічних процесів і швидкої фізіологічної відповіді 

організму на нecтійкі умови ендо- та екзогенного середовищ. Протеїнази, 

aктивні учасники системи протеолізу, виконують величезну кількість 

різноманітних функцій і контролюють прaктично всі  ланки біологічних 
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процесів, що протікають на молекулярному, клітинному, тканинному і 

органному рівнях [83]. Реакціям протеолізу належить ключова роль не тільки в 

регуляції внутрішньоклітинного обміну білків, але і в таких процесах, як їх 

транслокація всередині і поза клітиною, утворення активних ферментів, 

гормонів та інших біологічно активних речовин [84].  

Перебіг раневого процесу після хімічних опіків визначається взаємодією 

різних метаболічних систем як організму, так і контактуючої тканини, і 

контролюється різними видами підтримки біохімічного гомеостазу. Вагому 

роль у рановому процесі відіграють протеолітичні ферменти, що каталізують 

розщеплення білкових молекул. Так, ферменти шляхом неспецифічного 

протеолізу беруть участь у видаленні з рани некротизованих тканин 

пошкоджених білків [85]. 

 Невід’ємну роль у фізіологічному збалансуванні синтезу та протеолізу 

відіграють інгібітори протеїнази [86]. Дані специфічні білки запобігають 

надмірному руйнування білкових сполук, дозволяючи або своєчасно 

уповільнити, або припинити будь-який біологічний процес. Порушення у 

протеїназно-інгібіторній системі може бути як причиною, так і наслідком 

патологічного стану. Проте, надмірна активація протеолізу призводить до 

пошкодження нативних білків тканин, сприяє активації запальних процесів, 

перебіг яких пов’язаний з інтенсивним руйнуванням ЕЦМ та міграційними 

процесами клітин [87]. З іншого боку, недостатня активність протеїназ 

супроводжується надмірним накопиченням матричних компонентів, що 

призводить до  уповільнення загоєння рани і утворення грубої тканини рубця 

за рахунок надмірного накопичення колагену [88,89]. Oбмежений прoтеoліз 

лежить в oснові функціонування калікреїн-кінінової, ренін-ангіoтензинової, 

імунної систем, системи гемoстазу та кoмплементу. Такoж, oбмежений 

протеoліз таких білків (кoли гідролітичні розщеплення одного, або двох 

пeптидних зв’язків у білкoвій мoлекулі) можe призводити до утворeння 

бioлогічно aктивногo пeптиду, і є однією з форм біорегуляції реакцій 

організму на стрeсор, що грає важливу роль у рановому процесі. За участю 
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обмeжeного протeолізу відбувається aктивація, iнактивація і модифiкацiя 

рiзних фeрмeнтів, утворення регуляторних пептидів, цитокінів, факторів 

імунної системи, згортання крові, фібринолізу і т.д [90,91]. За механізмом 

каталітичної дії протеїнази розподілено на 5 класів: сeриновi (КФ 3.4.21), 

циcтeїнoві (КФ 3.4.22), аcпартaтні (КФ 3.4.23), мeтaлoпротeази (КФ 3.4.24) та 

треонінові. Чaстина цих протеолітичних фeрмeнтів (цистеїнові, аспартатні, 

треонінові) зaбезпечує тільки внутрішньоклітинне руйнування білкових 

сполук, інші – тільки позaклітинні (металопротеїнази) [92,93]. Крім того, 

існують й такі ензими, що в нормі здійснюють протeоліз у клiтинах, а при 

пaтологічних стaнах можуть секретуватись у міжклітинний простір та 

зaбезпечувати перебудову екстрaклітинного кaркaсу поруч зі специфічними 

ензимaми. До них належать цистеїнові протеїнази – кaтепсин B та L, 

aспартатну – кaтепсин D [94, 95]. За нормальних умов у клітині протеоліз 

білкових структур відбувається у цитоплазмі aбо спеціалізованих оргaнелaх – 

лізосомaх, які містять велику кількість протeaїназ [96]. При розвитку 

пaтологiчних станiв деякі з них можуть секретуватись у міжклiтинний простір 

і, рaзом з екстраклітинніми протеазами, брати або пряму участь у руйнуванні 

позаклітинних білків, або опосередковану – шляхом активації специфічних 

ензимів [97].  

Основними eндогeнними aнтaгоністами прoтeолітичних eнзимів в 

організмі виступають інгібітори. Нa сьогоднішній день відомі інгібітори  

природного (небілкові, білкові – рослинні, тваринні) та синтетичного 

походження [98]. Регулюючи aктивність протeaз, інгібітори підтримують 

протеолітичні процеси на пeвному рівні, забeзпeчуючи нормальне 

функціонування організму. Інгібітopи приймaють учaсть у рeaлiзaцiї 

протeoлітичних кaскaдiв та є ключовими рeгуляторaми численних бioлогічних 

пpoцесів, таких як зaпaлення, зсідання крoві, aнгіоґенез, aпоптоз, aктивація 

cиcтеми кoмплемeнту. Тож, підтримка інгiбітoрногo потенціалу на певному 

рівні при патoлогічних стaнах є вaжливим аспектом [99,100,101]. Основний 

інгібіторний пoтенціал oрганізму склaдають α1-інгібітoр протеїнази (α1-ІП), 
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який є представником родини серпінів, та α2-макроглобулін (α2-МГ). 

Особливістю функціонувaння цих інгібіторів є тe, що вони по-різному 

впливaють нa фермент, який зв’язують. α1-ІП, зв’язуючиcь з прoтеaзою, 

утвoрює комплекc α1-ІП-протeaза, поетaпне руйнування якого призводить до 

вивільнення протеази у неактивній формі [90]. Взаємодія α2-МГ та протеази 

супровoджується фoрмуванням кoмпактного активнoго комплексу α2-МГ-

протеїназа. У складі такого комплексу каталітичний центр фермента 

залишається вільним з oбмеженою здатністю гідрoлізувати висoкoмолекулярні 

субстрати. При цьому ензим стає нечутливим до впливу інших інгібіторів – α1-

ІП, антитромбіну ІІІ– і не може піддаватися аутолізу. При взаємодії α2-МГ з 

протеїназою відбувається маскування антигенних детермінант останньої, в 

наслідок чого вони не розпізнаються імунною системою. [102,103]. Кoмплекс 

α2-МГ-протеаза шляхом ендоцитозу видaляється зa допомогою scavenger-

рецепторів, при цьому здійснюючи нeзворотнe видaлення eнзиму. α2-МГ 

здатен зв’язувaти мaйже всі протеолітичні ензими, що дає підcтаву називати 

його універсальним інгібітором. α1-ІП, в основному, інгібує активність 

серинових протеїназ, але також може впливати на активність цистеїнових 

[104]. Зазначені  інгібітори синтезуються у печінці, α2-МГ ще може 

синтезуватись клітинами підшлункової залози [102]. 

В нормі термінування (завершення) ранового процесу відбувається без 

утворення рубців. Проте, тривале та надмірне накопичення матриксних 

компонентів призводить до розвитку фіброзу або форувaння рубців, що 

супроводжується накопиченням колaгену та зміною aрхітектоніки тканини 

Порушення балансу між процесами синтезу та деградації компонентів ЕЦМ 

може призводити до хронічних виразок та інших патологічних процесів. Так, 

наразі відомо, що утворення рубців спричинено надмірним синтезом колагену 

та зміною співвідношення ММП та тканинних інгібіторів металопротеїназ 

(ТІМП) [105,106]. Традиційно вважається, що саме ММП належить провідна 

роль у деградації компонентів ЕЦМ. Більш детальні дослідження функцій 

ММП з’ясували, що, окрім руйнівної дії, вони здійснюють також регуляторну 
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функцію, опосередковуючи процесинг біологічно-активних сполук. Наразі 

відомо, що ММП залучаються та контролюють низку клітинних процесів, а 

саме проліферацію, адгезію, міграцію, диференціацію та апоптоз [107]. 

Сериновим протеїназам без сумніву належить ключова роль у ремоделюванні 

матриксу. 55 рoдин нажать дo класу серинових протеїна. Серед великoї 

кількості ензимів цієї групи більшу частину складають ферменти, щo 

вoлoдіють трипсиноподібною aктивністю. Ці ферменти руйнують білки як 

внутрішньoклітинно, тaк і екстраклітинно у випадку сeкрeції їх у 

міжклітинний простір. Сeриновими протeїназами здійснюється рeакції 

oбмеженого прoтеолізу, що супровoджуються активацією ферментних систем 

(кініновoї, кoмплементу, зсідання крoві та фібринолізу) [46].  

Так, шкірні рани мишей, які нoкаутовані пo плазмінoгену, практично не 

загoюються, а oднoчасне інгібування плазміну і ММП повністю блoкує 

загоєння ран [108]. Неактивний плазміноген конвертується в активний плазмін 

переважно під дією двoх активаторів плазміногену - тканинного і урокіназного 

(урoкінази). У мишей, дефіцитних по обох білкам, загоєння ран істотно 

сповільнюється [109]. На відміну від тканинного активатора, урокіназа має на 

поверхні багатьох клітин спеціальний рецептор, який є GPI-заякоренним 

білоком без трансмембраного домену та цитоплазматичної частини [110]. За 

допoмoгoю цьогo вкрай мобільногo рецептора мігруючі мезенхімальні клітини 

лoкалізують урoкіназу на лікуючому краї. Таким чином вoни зaбезпечують 

локальну деградацію матриксу і звільняють собі простір для руху. Згідно з 

даними сучасної наукової літератури сaме ММП та серинові протеїнaзи 

виконують ключову роль у зaбезпеченні реепіталізації в ході загоєння 

опікових ран. 

 

1.2.2 Особливості структури та функціонування матриксних 

металопротеїназ у фізіологічних процесах загоєння ран 

Вперше ММП були виявлені J. Gross ще в 1962 році в тканинах хвоста 

пуголовка жаб під час вивчення процесу коллагенолізу. Класифікація ММП є 
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досить складною. Раніше ММП класифікували на основі субстратної 

специфічності. Однак, наразі, відомо, що ММП проявляють перехресну 

протеолітичну активність щодо багатьох субстратів, тому представлена 

класифікація є досить умовною [111]. На сьогодні відомо 24 представники 

родини ММП , для умовного позначення їм даються числові назви [112, 113].  

Всі ММП хaрaктеризуються присутністю іонів цинку Zn
2 + 

в aктивному 

цeнтрі та пoтребують іон Са
2 + 

для стaбілізації молекули. Мoлекули майже всіх 

ММП містять кілька різних дoменів, кoжен з яких відповідає за певну 

функцію: секрецію, збeрeження в лaтентній фoрмі, субстратную специфічність 

і каталіз. Неспарений залишок цистеїну продомену утворює координаційний 

зв’язок з іоном Zn
2+

 активного центру, утримуючи фермент у латентній формі. 

Гемопексиновий домен відповідає за зв’язування з субстратами та інгібіторами 

[109]. Між каталітичним та гемопексиновим доменами знаходиться 

сполучний, або лінкерний регіон, який приймає участь у зв’язуванні та 

перетворенні субстрату [113]. Всі ММП нeсуть спільну консeрвативну 

послідовність. Продомен, що мiстить консeрвативну послідовність PRCGXPD, 

нeобхідний для збереження ММП в лaтентній формі і відщеплюється в процесі 

aктивації прoфеeмента. Каталітичний домен включає три консервативних 

залишки гістидину в комплексі з іонами Zn
2 +

. Всі ММП синтезуються у 

вигляді профермента (про-ММП) і можуть сeкрeтуватися в лaтентній формі. 

Aктивація профермента відбувається за участю ряду протеїназ поза клітиною 

або на її поверхні.На підставі даних структурної організації та субстратної 

специфічності в ciмейcтві ММП виділені 4 підродини: колагенaзи, желaтинази, 

cтромeлізини та трaнсмембранні ММП [114]: 

1. Колагенази. До колагеназ належать чотири ММП: 1, 3, 18, 13,8. ММП-1 

або коллагеназа фібробластів отримала свою назву через здатність 

розщеплювати колаген I типу. Цей фермент називають інтерстиціальною 

колагеназою, щоб пiдкреслити її здатнiсть гiдролізувати три iнтерстиціальних 

колагени I-, II- і III-го типів, які iстотно відрiзняються один від одного. ММП-1 

синтезується низкою клітин: нормальними I онкотрансформованими 
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фiбробластами, хондроцитами, епітеліальними клітинами та макрофагами. 

секретується ММР-1, головним чином, кератиноцитами дистальних ділянок 

рани [115]. ММП-8 була відкрита у нейтрофілах, за що й отримала назву 

нейтрофільної колагенази.  

2. Желатинази. Першим представником цього класу є желатиназа А 

(ММП-2) – ензим, описаний у ще 1988 році, другим – жeлaтиназа В (ММП-9), 

відкрита роком пізніше. Цi протеїнази синтезуються нeйтрофілами, 

мaкрофагами, фіброблaстами, лімфоцитами після стимуляції останніх 

цитoкінами. Зазначені eнзими в кoмбінації з кoлагеназами бeруть учaсть у 

пoвнoму рoзщепленні внутрішньотканинного колагену. Нa відміну від інших 

ММП у кaтaлітичному дoмені желатиназ присутні три фібронектинові 

послідовності ІІ типу. Мiж coбoю жeлaтинази відрізняються рoзтaшувaнням 

другoгo фібрoнектинового мoдулю: у ММП-2 він знaхoдиться в ділянці, щo 

взaємoдіє з кaтaлітичним дoмeном, a у ММП-9 зaкручений тa розгорнутий у 

протилежну сторону вiд нього. Фiбронeктиновий дoмен бере учaсть у 

зв’язувaнні жeлaтину, колагену І і ІV типів та ламініну [31, 32]. Oсoбливістю 

ММП-2 такoж являється розтaшування збaгаченої прoліном дoдаткoвої 

встaвки між кaтaлітичним та гемoпексиновий доменами. Желатинази також 

здатні гідролізувати еластин, фібронектин, колагени IV, V, VII типів. Разом з 

тим не виявляють активності щодо колагену І типу та ламініну [116]. 

3. До стромелізинів відносять групу ензимів: стромелізин-1 (ММП-3), 

стромелізин-2 (ММП-10), стромелізин-3 (ММП-11) та матрилізин (ММП-7). 

Стромелізини не розщеплюють колаген І типу, проте проявляють 

протеолітичну активність щодо еластину, желатину, фібронектину, казеїну й 

колагену IV типу. Ці форми протеїназ локалізуються на базальній мембрані 

кровоносних судин. Встановлено, що ММП-7 проявляє високу активність 

щодо енактину (білок, який є лінкером між базальною мембраною та 

колагеном і ламініном). 

4. Трансмембранні: ММП (ММП-14, 15,16, 17, 21) вперше описано в 1994 

році. Одного з перших представників було ідентифіковано за здатністю 

http://obi.img.ras.ru/humbio/peptides/empty/x0064999.htm
http://obi.img.ras.ru/humbio/peptides/empty/x0064999.htm
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активувати прожелатиназу А. Згодом було встановлено власну протеолітичну 

активність ММП-14 відносно елементів ЕЦМ: колагену І, ІІ, ІІІ типів, 

фібронектину, ламініну [117]. 

Функціонування ММП при нормальному та патологічному загоєнні ран 

активно вивчається. Доведено, що у динаміці загоєння секретуються, 

активуються та функціонують різні види ММП. Arumugran та колеги 

встановили, що активність ММП-9 та ММП-2 зберігалася на достатньо 

високому рівні навіть після загоєння рани, що свідчить про важливу роль 

даних ензимів у процесах ремоделювання матриксу, а також, можливо, 

резорбції рубців [60]. 

Слід зазначити, що для прояву своєї протеолітичної дії ММП потребують 

активації [118]. У клітині їх активність регулюється на різних рівнях, 

включаючи транскрипцію, активацію білка і взаємодію з ендогенними 

інгібіторами, такими як тканинні інгібітори металопротеїназ (ТІМП). Сучасні 

досягнення протеоміки показали, що для нормального розвитку та 

фізіологічного відновлення здорових тканин провідними є дві групи білків, а 

саме, матриксні металлопротеінази і їх тканинні інгібітори [119].  

ТІМП – це глікопротеїни з молекулярною масою близько 28 кДа. ТІМП-1 

зв’язується переважно з колагеназами, але меншою мірою здатен блокувати й 

інші ММП. ТІМП-2 – специфічний інгібітор колагеназ (ММП-1, -8 та -13). Усі 

ТІМП реагують з ММП у стехіометричному співвідношенні 1:1. ТІМП-1 і 

ТІМП-2 також утворюють стабільні комплекси із прожелатиназами А та В. 

Окрім ТІМП-1 і ТІМП-2, на сьогодні охарактеризовано також ТІМП-3 і ТІМП-

4 [120, 121].  

У 1999 році Neely et al. показали присутність та підвищену активність 

ММП-2 та ММП-9 у тканинах гіпертрофованих та келоїдних рубців. Згідно з 

літературними даними, у місцях гіпертрофованих рубців, спричинених 

тяжкими травмами або опіками, спостерігаються зміни у співвідношенні ТІМП 

та ММП у бік підвищення  вмісту ТІМП. [123]. В останні роки значна увага 

приділяється ММП як сироватковим маркерами фіброзу [124, 125]. Виявлено 
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тісну кореляцію між металлопротеаїзами, їх ендогенними інгібіторами і 

розвитком цирозу печінки при токсичному ураженні даного органу, що може 

бути викликано зловживанням алкоголю, хронічним запаленням, у хворих на 

хронічний вірусний гепатит С, тощо [126, 127]. Аналогічні дані отримані при  

досліджені розвитку експериментального фіброзу у щурів. Показано, що 

підвищення рівня ММП-8 ініціює розвиток цирозу у щурів. Рівень ММП-1 у 

крові пацієнтів з вірусним гепатитом С корелює зі ступенем фіброзу в печінці 

та може бути маркером даного патологічного процесу [128]. 

Активатори плазміногену, як і ММП також відіграють важливу роль в 

деградації позаклітинного матриксу, звільненні пов'язаних з ним цитокінів та 

міграції клітин. Зокрема, урокіназа бере участь в активації локального 

протеолізу [129]. Взаємодіючи з рецептором на поверхні ендотеліальних 

клітин, урокіназа стимулює їх міграцію та утворення капілляроподібних 

структур. Зв'язування урокінази з рецепторів призводить до активації 

внутрішньоклітинних сигнальних систем незалежно від протеолітичної 

активності урокінази [130]. Аналогічним чином урокиназа стимулює міграцію 

гладком'язових клітин [131], які утворюють внутрішній шар стінки 

майбутнього судин. Разом з перицитами ці клітини забезпечують стабілізацію 

і дозрівання судини. У регуляції активності цих клітин важливу роль 

відіграють тромбоцитарний (PDGF-ВB) і трансформуючий (TGFβ) фактори 

росту [132]. 

Отже, активність протеїназ можна розглядати як одну з ключових ланок 

процессу загоєння ран. Однак порушення функціонування металопротеїназ або 

зсув активаторно-інгібіторного балансу у рановому середовищі може 

призводити до розвитку різних патологій загоєння. 
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РОЗДIЛ 2 

МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

2.1 Реактиви та матеріали 

 

В роботі використовували наступні реактиви: акриламід, N,N´-метилен-

біс-акриламід, персульфат амонію, ТЕМЕД (N,N,N',N'-тетраметилен-1,2-

диамін) (GE Healthcare AB, Швеція). ), маркери молекулярної маси білків для 

електрофорезу та вестерн- блотингу (Prestained Protein Ladder) (Fermentas, 

Литва), протеїн А сефароза (Amersham Biosciences, АВ, Швеція). ФМСФ, 

натрію додецилсульфат, кумасі блакитний R-250, ЕДТА, TEMED, Твін-20, 

тритон Х-100 , БСА, білкові маркети молекулярної маси для електрофорезу, а 

також рективи (солі, кислоти, луги) були вітчизняного виробництва 

кваліфікації не нижче ч.д.а.  

 

2.2 Обладнання  

 

При виконанні роботи використано прилади і обладнання таких марок та 

виробників: центрифуги СМ-6М «ELMI», Allegra 64R «Beckman Coulter», 

спектрофотометрт Bioblock «Synergy HT», мікроскоп Primo Star «Zeiss»,  

автоматичні піпетки та дозатори «Humapette», апарат для препаративного 

диск-електорофорезу «BioRad». 

Біохімічний аналізатор «Humalyser 3000», набір для фотометричного 

колориметричного визначення концентрації Albumin liquicolor (Human  human 

GmBh- 65205 wiesbaden). Виготовлені в Germany human diagnostics worldwide. 

Total Proteine liquicolor, Urea liquicolor, Creatinine liquicolor, GPT (ALAT) IFCC 

mod .liquiUV Humazym Test, COT (ASAT).IFCC mod. liquiUV Humazym Test, 

Sodium-rapid (Na
+
), Potassium liquirapid (К

+
), Chloride liquicolor (СІ

-
), Human  

human GmBh- 65205 wiesbaden). 
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Магнітні мішалки, піпетки автоматичні, термостати, шейкери та т.і. є 

продукцією фірм, що працюють згідно стандарту ISO 9001. Пластиковий 

лабораторний посуд (планшети для імуноферментного аналізу, планшети з 

несорбуючою поверхнею, епендорфи, пробірки та інше) отримано від фірми 

Sente-Lab. Скляний лабораторний посуд (колби, стакани, пробірки, ціліндри та 

інше) фірми Simax.  

 

2.3 Дотримання положень про гуманне ставлення до тварин 

 

У роботі дотримувалися міжнародних рекомендацій щодо проведення 

медично-біологічних досліджень з використанням тварин згідно Європейської 

конвенції. 

Експериментальні роботи зі щурами проводили у віварії Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка (2012 - 2015 р.) 

Робота з тваринами регламентувались правилами проведення 

експериментальних робіт з піддослідними тваринами, які було затвердженно 

Вченою Радою зазначеного закладу, які, в свою чергу, узгоджувались з 

чинним законодавством України, прийнятим на той період [133]. 

 

2.4 Умови проведення експерименту 

 

Дослідження проводили на білих статевонезрілих щурах (самках) лінії 

Вістар масою 90-110 г. Протягом експерименту тварини утримувались на 

стандартному раціоні віварію з вільним доступом до їжі. Тваринам 

експериментально моделювали лужний опік стравоходу розчином 10% та 20% 

NaOH. Для цього вводили зонд у стравохід запаяним торцем і отвором на 

відстані 2 мм від нього. Зонд вводили на глибину 4 см від верхніх різців щура 

та повільно вводили 0,1 розчину 10% NaOH, моделюючи зміни, що 

відповідають 1-му ступеню опікового ураження. Аналогічно вводили  0,2 мл 

20% NaOH, таким чином відтворюючи 2 ступінь опіку. Контрольним щурам 
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одноразово перорально вводили  відповідний об’єм води для ін’єкцій [134]. 

Тварин виводили з експерименту на 1, 7, 15 та 21 добу від моменту введення 

NaOH/вода. Вибір термінів дослідження обумовлений розвитком 

патоморфологічних процесів за хімічних опіків стравоходу (Ванцян Э.Н, 

Тощаков Р.А, 1971). 

 

2.5 Отримання сироватки кров 

 

Сироватку крові ссавців отримували з цільної крові. Кров залишали при 

37º С на 4 години для вилучення фібриногену та супутніх білків. На 

наступносу етапі чистою сухою скляною паличкою згусток крові обережно 

відділяли від стінок пробірки для пришвидшення отримання сироватки і 

центрифугували протягом 40 хв. при 2000 g. Отриманий супернатант 

(сироватку) швидко відокремлювали від формених елементів крові, 

переносили епендорфи  та  заморожували при -20ºС до подальшого 

використання [135]. 

 

2.6 Отримання плазми крові 

 

Тварин забивали методом декапітації. Плазму крові щурів отримували з 

цільної крові. Кров відбирали у поліетиленові пробірки з вмістом 3,8% цитрату 

натрію у співвідношені 9:1. Обережно перемішували та центрифугували при 

2,5 тис.об/хв протягом 30хв. Отриманий супернатант (плазму) швидко 

відбирали та заморожували при -20ºС до подальшого використання. При 

розморожуванні аліквоту плазми поміщали на бодяну баню за температури 

37ºС [136].  
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2.7 Отримання слизової оболонки стравоходу 

 

Вилученим стравохід розрізали та промивали фізіологічним розчином. 

Верхній шар клітин зішкрібали та переносили до 3 мл буферу для тканин 

10мМ трис НCl (pН7.4) з вмістом 0,2М сахароза та 1мМ ЕДТА. 

Гомогенізували у скляних гомогенізаторах Поттера та центрифугували при 2,5 

тис.об/хв. 25 хв. Отриманий супернатант швидко відбирали та  заморожували 

при -20ºС до подальшого використання. 

 

2.8. Визначення концентрації білка за методом Бредфорд. 

 

Визначення проводили згідно з стандартною методикою [137], з деякими 

модифікаціями. Досліджуваний зразок об’ємом 20 мкл вносили пробірку, 

додавали 200 мкл реактиву Бредфорд, повільно струшували на шейкері, через 

10 хвилин вимірювали оптичну густину на спектрофотометрі.  

Калібрувальну криву будували, використовуючи розчин БСА в якості 

стандарту. Графік залежності поглинання А595 будували залежно від 

концентрації стандарту.  

 

2.9. Визначення біохімічних параметрів сироватки крові  

 

Визначення біохімічних показників в сироватці крові проводиться за 

допомогою біохімічного аналізатора Humalyser 3000 з використанням тест 

наборів [138]. 

 

2.9.1 Визначення загального білка сироватки крові  

 

Для колориметричного фотометометричного визначення концентрації 

загального білка біуретовим методом. Принцип методу: в лужному середовищі 

іони міді взаємодіють з білками з утворенням комплексу забарвленого у 
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фіолетовий колір. Показник поглинання цього комплексу пропорційний 

концентрації білка в пробі. Вимірювання проводилися з довжиною хвилі 546 

нм [138]. 

 

2.9.2 Визначення концентрації альбуміну 

 

Для колориметричного визначення концентрації альбуміну використали 

бромкрезоловий зеленовий метод: бромкрезоловий зелений взаємодіє з 

альбуміном в середовищі цитратного буферу з утворенням забарвленого 

комплексу. Показник оптичного поглинання цього комплексу пропорційний 

концентрації альбуміну в розчині. Вимірювання проводилися з довжиною 

хвилі 546 нм, час інкубації 5 хв. . Визначення проводилися проти бланк-

реагенту; для кожної серії визначень використовувався один бланк-реагент 

[138]. 

 

 2.9.3 Визначення концентрації сечовини 

 

Сечовина гідролізується уреазою до аміака (іонамонію у розчині) і 

вуглекислого газу. У присутності гіпохлориту і саліцилату розчин амонію 

забарвлюється в зелений колір (модифікована реакція Бертло). Показник 

поглинання зазначеного розчину при пропускання монохроматичного світла з 

довжиною хвилі 578 нм пропорціональний до значення концентрації сечовини 

у досліджуваному зразку. Час інкубації 5 хв. Визначення проводилися проти 

бланк-реагенту, для кожної серії визначень використовувався один бланк-

реагент [138]. 

 

2.9.4 Визначення концентрації креатиніну 

 

Визначення концентрації креатиніну проводили кінетичним методом без 

депротеїнізації. Принцип методу: в лужному розчині креатинін утворює з 
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пікриновою кислотою комплекс помаранчево-червоного забарвлення. 

Показник оптичного поглинання зазначеного комплексу пропорційний 

концентрації креатиніну в пробі. Принцип можна зобразити схемою: креатинін 

+ пікринова кислота → креатинін-пікрат. Вимірювання проводилися за 

довжини хвилі 490-510 нм. Визначення концентрації креатитіну проводили 

проти дистильованої води. Перед початком роботи нагрівали реагенти і 

кювети до +25 ºС. Температура підтримувалась на сталому рівні (±0,5 ºС) 

протягом всього визначення [138] . 

 

2.9.5. Визначення концентрації іонів натрію Na
+ 

 

Для фотометричного визначення концентрації натрію в сироватці крові 

проводили за допомогою Mg-уранілацетатного методу. Принцип методу: 

катіони натрію Na
+ 

преципітуються Mg-уранілацетатом. Іони уранілу, які не 

преципітують катіони натрію і залишаються в суспензії, утворюють жовто-

коричневий комплекс з тіогліколевою кислотою. Різниця між бланк-реагентом 

(без преципітації натрію) і досліджуваною пробою пропорційна концентрації 

іонів натрію в пробі. Виміри проводились за довжини хвилі Hg 405 нм, 

оптичний шлях 1см., при температурі +20 ºС - +25 ºС. Визначення 

проводилось проти бланк-реагенту, для кожної серії визначень 

використовувалась одна проба бланк-реагенту [138]. 

 

2.9.6 Визначення концентрації іонів калію 
 

 

Визначення концентрації К
+
 проводилось використанням набору для 

фотометричного турбідиметричного визначення концентрації зазначеного іону 

.
 

Принцип методу: в безбілковому лужному середовищі катіони калію 

реагують з натрію тетрафенілборатом (TPB-Na) з утворенням 

дрібнодисперсної суспензії калію тетрафенілборату. Ступінь мутності цієї 

суспензії пропорційний концентрації катіонів калію. Вимірювання 
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проводилися з довжиною хвилі 578 нм (Hg 578 нм), оптичним шляхом 1см., 

температурою +20 ºС - +25 ºС та часом інкубації 15 – 30хв. Визначення 

проводилось проти бланк-реагенту (робочий реагент), для кожної серії 

визначень використовувалась одна проба бланк-реагенту [138] .
 

 

2.9.7. Визначення концентрації хлоридів 

 

Визначення проводиться з використанням набору для колориметричного 

визначення концентрації хлоридів методом комплексоутворення. Принцип 

методу: хлорид-іони реагують з меркурі-2,4,6-три-(2-піридил)-s-триазином 

(TPTZ) з утворенням хлориду двовалентної ртуті. TPTZ реагує з іонами 

двовалентного заліза з утворенням забарвленого в голубий колір комплексу. 

Визначення показника оптичного поглинання комплексу при довжині хвилі 

590 нм прямо пропорційне вмісту хлоридів у пробі. Визначення проводились 

проти бланк-реагенту для кожної серії визначень необхідна одна проба бланк-

реагенту [138].  

 

2.9.8. Визначення активності аспартатамінотрансферази (АСТ) 

 

Визначення проводиться з використанням набору для колориметричного 

визначення активності аспартатамінотрансферази. Принцип методу: 2-

кетоглутарат + L-аспартат ←АСТ → L-глутамат + оксалоацетат, оксалоацетат 

+ NADН + Н+  ←МДГ → L-малат + NAD+ 

Вимірювання проводилися з довжиною хвилі 340 та температурою +20 ºС 

- +25 ºС,  час інкубації 15 – 30хв. Визначення проводилося проти води 

(зниження показника оптичного поглинання); визначення показника 

оптичного поглинання холостої проби (бланк-розчину) здійснювали проти 

повітря в кюветах квадратного, або круглого січення. Визначення показника 

оптичного поглинання проводили через 1 хвилину, одночасно вмикався 
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секундомір. Далі повторювали вимірювання точно через 1, 2 і 3 хвилини після 

першого вимірювання [138]. 

 

2.9.9. Визначення активності аланінамінотрансферази (АЛТ) 

 

 Визначення з використанням набору для колориметричного визначення 

активності аланінамінотрансферази. Принцип методу: 2-кетоглутарат + L-

аланін ←
АЛТ 

→ L-глутамат + піруват, піруват + NADН + Н
+ 

 ←
ЛДГ 

→ L-лактат + 

NAD
+
 

 Вимірювання проводилися з довжиною хвилі 240 нм (Hg 340 нм), 

оптичним шляхом 1см., та температурою +20 ºС - +25 ºС та часом інкубації 

15–30хв. Визначення проводилося проти води (зниження показника оптичного 

поглинання); визначення показника оптичного поглинання холостої проби 

(бланк-розчину) здійснювали проти повітря в кюветах квадратного, або 

круглого січення. Визначення показника оптичного поглинання проводили 

через 1 хвилину, одночасно вмикався секундомір. Далі повторювали 

вимірювання точно через 1, 2 і 3 хвилини після першого вимірювання [138]. 

 

2.10. Визначення кількості молекул середньої молекулярної маси  

 

Вміст МСМ визначали за методом В. В. Ніколайчука [139]. Для 

осадження високомолекулярних білків плазми крові у центрифужні пробірки 

вносили хлорну кислоту та плазму крові у співвідношення 1:1,2. Витримували 

протягом 20 хв. за температури +4
 о
С. Центрифугували при 7 тис об/хв 

протягом 15 хв. Супернатант відбирали та залишали на льоді протягом 20 хв, 

До супернатанту додавали 5*10Н КОН після чого рН розчину доводили до 7.4. 

Супернатант доосаджували 96 % спиртом з розрахунку 80 мкл супертатанту та 

400 мкл спирту. Центрифугували при 7 тис об/хв протягом 15 хв. Відбирали та 

розбавляли супенатант в 10 раз дистильованою водою. Вміст пробірки 
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перемішували та проводили спектрофотометричне вимірювання при довжиних 

хвиль 210 нм проти дистильованої води, результати виражали в ум.од [138].  

 

2.11. Електрофорез в поліакриламідному гелі 

 

Електрофорез проводили у поліакриламідному гелі (ПААГ) у присутності 

додецилсульфат натрію (ДСН) за методом Леммлі [140]. Електрофорез 

проводили у апараті для вертикального препаративного диск-електорофорезу 

(BioRad) у скляних пластинах завтовшки 1 мм. У якості розділяючого гелю 

використовували 12% ПААГ, концентруючого – 4% ПААГ. Електродний 

буфер, що використовувався, містив тріс – 0,025 M, гліцин – 0,192 М та ДСН – 

0,1%. Концентрування зразків у верхньому гелі відбувалось протягом години 

при силі струму 10 мА, розділення білкових фракцій проводили при силі 

струму 20 мА впродовж 2,5 годин. 

Фарбування розділених білків здійснювали протягом 30 хв. при кімнатній 

температурі у розчині, що містив Кумассі діамантовий синій G250 – 0,2%, 

етанол – 33,3%, оцтову кислоту – 3,3%. Для знебарвлення гелі витримували у 

розчині, що містив оцтову кислоту – 0,8% впродовж однієї години при 

кімнатній температурі. Гелі відмивали до зникнення фону. За допомогою 

цифрової камери одержані гелі переводили у електронний формат. Кількісну 

характеристику електрофореграм проводили з використанням програмою 

програми TotalLab 2.01. 

 

2.12. Ензим-електрофорез. 

 

Для ідентифікації ММП у слизовій оболонці стравоходу застосовували 

метод ензим-електрофорезу, який базується на проведенні вертикального 

електрофорезу у ПААГ, зополімеризованому з желатином у якості субстрату в 

концентрації 1 мг/мл [141], герметично зібрану камеру заповнювали 12% 

розділяючим гелем, по закінченні полімеризації якого поверх нашаровували 
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4% концентруючий гель Після електрофорезу ДСН видаляли з гелю 

промиванням у 2,5%-му розчині тритону Х-100. Потім гель залишали в 0,05М 

трис-HCl буфері рН 7.4 упродовж 12 год. Гель забарвлювали Coomassi R-250 

протягом 40 хв. та ідентифікували зони протеолітичної активності за 

положенням незабарвлених плям на гелі. Для ідентифікації відповідних 

ділянок лізису досліджуваним ММП застосовували забарвлені маркери для 

електрофорезу Bio-Rad Lab (США). За допомогою цифрової камери одержані 

ензимограми переводили у електронний формат. Обчислення електрофореграм 

проводили з використанням програмою програми TotalLab 2.01. 

 

2.13.Визначення вмісту циркулюючих імуних комплексів.  

 

Вміст циркулюючих імунних комплексів (ЦІК) в сироватці крові 

визначали методом преципітації у 4,5% розчині поліетиленгліколя–6000 (ПЕГ–

6000) [10]. При цьому осаджувались імунні комплекси (11–19S). Для 

визначення ЦІК 0,2 мл СК розводили в 3 рази 0,1 М боратним буфером. Після 

чого по 0,2 мл отриманої суміші переносили в 2 мл 0,1 М боратного буфера і в 

2 мл 4,5% розчину ПЕГ–6000. Додатковий контроль з ПЕГ–6000 не ставили, 

оскільки він суттєво не впливає на світлорозсіювання. Після ресуспендування 

проби інкубували при 18–20
о
С протягом 2 годин. Результати реакції визначали 

фотометрично допомогою імуноферментного аналізатора (Titertek Multiskan, 

Фінляндія) при λ=450 нм. [142].  

 

2.14. Одержання та характеристика поліклональних антитіл.  

 

Сироватку крові з імунізованих тварин висолювали насиченим розчином 

сульфату амонію до кінцевої концентрації 45%. Отриманий висол 

центрифугували протягом 30 хвилин за 2000 об./хв, осад розчиняли у половині 

початкового об’єму 0,05 М трис-НCl буфера, рН 7,4 та діалізували. 

Метод хроматографії на протеїн A сефарозі було обрано для одержання 
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фракції антитіл з висолу супернатанту. Протеїн А білок, який здатен 

специфічно з високою афінністю зв’язувати імуноглобуліни класу G. Така 

властивість зробила його зручним і популярним лігандом одержання сумарних 

імуноглобулінів. 

Віддіалізований осад наносили на протеїн А сефарозу для очистки 

імуноглобулінової фракції. Зазначену колонку відмивали 10 об’ємами 0,05 М 

трис-НCl буфера, рН 7,4 та елюювали 100 мМ гліцин-HCl буфером, рН 2,8. 

Фракції збирали по 1 мл та негайно нейтралізували 1 М розчином трису до pH 

7,6. Фракції імуноглобулінів діалізували проти 0,05 М трис-НCl буфера, рН 7,4 

протягом ночі при температурі 4
о
С [143]. 

Вміст білка контролювали за допомогою зміни поглинання при 280 нм, 

що реєструвалось УФ-датчиком хроматографа. Фракції, що містили білок 

об’єднували та ліофільно висушували для подальшої роботи. Чистоту 

препарату антитіл контролювали методом диск-електрофорезу в ПААГ. 

 

2.15. Метод вестерн-блотингу.  

 

Метод Вестерн-блотингу проводили відповідно до стандартного 

протоколу з певними модифікаціями. Еуглобулінову фрaкцію чи фрaкцію 

прoдуктів деградації фібрину/фібриногену після диск-електрофорезу в ПAAГ, 

переносили протягом 1 години при 4
о
С та силі струму 60 мА на 

нітроцелюлозну мембрану у 15мМ трис-HCl буфері, рН 8,4, що містив 120 мМ 

гліцину та 20% метaнолу. Забарвлювали целюлозну пластинку за допомогою 

0,1 % Ponso в 5% оцтовій кислоті. Для блокування неспецифічних ділянок 

зв’язування целюлозну пластинку після відмивання інкубують з 5% 

знежиреним молоком протягом ночі при 4 ºС. Наступний етап – відмивали 0,05 

М трис-HCl буфером з 0,1% твін-20. Потім мембрану інкубували з первиними 

антитілами певної специфічності. Після цього була інкубація з вторинними 

антитілами, кон’югованими з алкалін-фосфатазою. Після кожного із 

зазначених етапів проводилась відмивка 0,05 М трис-HCl буфером з 0,1% твін-
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20 тричі по 5 хвилин. Використовували високочутливий субстрат Fast Red RC 

у поєднанні з алкалінфосфатним субстратом Naphthol AS-TR Phosphate  для 

детекції поліпептидних зон [144]. Кількісну обробку результатів 

імуноблотингу здійснювали з винористанням програми TotalLab 2.01. 

 

Отримання фракції тромбоцитів.  

Для отримання фракції чистих тромбоцитів цільну кров кроля 

центрифугували з додаванням розчину лимоннокислого натрію (38 г/л) у 

співвідношенні 9:1 протягом 20 хв за 150 g і температурі 20°С. Тромбоцити, 

які містяться в над осадовій рвдині  відбирали в окрему пробірку і 

центрифугували за 300 g протягом 15 хв і температурі 20˚ С. Тромбоцити, які 

випадали в осад, суспензували у 50 мM трис-НСl буфері рН 7,4, який містив 

130 мМ NaCl та знову центрифугували за 300 g протягом 15 хв і температурі 

20˚ С. Відмивання тромбоцитів від залишків плазми крові проводили тричі 

[145]. 

 

2.16. Визначення активності α1-антитрипсину та α2- мактроглобуліну  

 

Активність α1-антитрипсину та α2-мактроглобуліну в сироватці крові 

визначали уніфікованим спектрофотометричним методом по гальмуванню 

гідролізу N-бензоїл-L-аргінін- етилового ефіру (БАЕЕ) [146].  

Для визначення α2-МГ у кювету спектрофотометра вносили 1,8мл трис-

HCl-буферу( рН 8,0), 0,1 мл розведеної 10 раз сироватки крові та 50 мкг  у 

водному розчині об’ємом 0,05 мл. Обережно перемішували та інкубували 5хв. 

при кімнатній температурі. Після чого додавали 0,1 мл розчину СІТ (300мкл). 

Через 5 хв додають 1мл 1,5мм розчину БАЕЕ, пробу перемішують і вимірюють 

приріст оптичної щільності при 253 нм протягом 10хв проти контрольної 

проби, що містить тільки реактиви. Активність α2-МГ  визначають за 

формулою:  
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де ΔD253 – приріст оптичної щільності в пробі за 10хв. при лінійній рації; 

2,73 – розрахунковий коефіцієнт; 10 – хвилини розрахунку рекції; 0,1 – 

кількість сироватки; 10 – фактор розведення.  

Для визначення активності α1-АТ в кюветах спектрофотометра готували 

дві проби – дослідну і холосту. Дослідна проба містила 1,8мл 0,05М трис-HCl-

буфері (рН 8,0) 0,1 мл розведеної в 50 раз сироватки крові та 10 мкг трипсину 

у водному розчину об’ємом 0,1 мл. Холоста була аналогічного складу і об’єму, 

без вмісту сироватки. Проби витримують у кюветах спектрофотометра 

протягом 5 хв при 25
о
С. В кожну пробу по 1мл додавали розчину БАЕЕ; 

обережно перемішвати та вимірюють оптичну щільность при 253нм проти 

холостої проби. Вимірювання проводили кожну хвилину протягом 4-5хв. З 

лінійної ділянки графіка, побудованого на основі даних реакції знаходять 

приріст оптичної щільності за 1 хв для дослідної та холостої проб. Різниця між 

цими величинами була використана для обчислення активності α1-АТ згідно 

формули:  

 

 

де V0 і V1 - швидкість гідролізу БАЕЕ трипсином у контрольній та 

дослідній пробі, відповідно, дорівнює приросту оптичної щільності ΔD253 за 

1хв; 2,73 - коефіцієнт для обчислення кількості БАЕЕ, гідролізованого за 1 хв 

при даних умовах (у мколмь). отриманий з різниці оптичної щільності 1мМ 

розчину БАЕЕ, рівної 1,1 і обсягу проби 3мл (3 / 1,1); 0,1 – кількість сироватки 

крові, взятої для аналізу (в мл); 50 - розведення. 

Активність α1-АТ і α2-МГвиражали числом умовних інгібуючих одиниць 

(ІО) в 1мл сироватки крові. За 1 IO приймаємо за таку кількість сироватки 

Х (ІО/мл) =  (V0-V1 ) *2,73*50  

                               0,1 

 

ΔD253*2,73=  ΔD253*2,73*10 

                           0,1*10 
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крові, яка гальмувала α1-АТ або зв’язувала α2-МГ активності трипсину, так як 

розщеплює 1мкмоль БАЕЕ за 1хв. 

 

2.17. Визначення загальної протеолітичної активності та активності 

метало- та серинових протеїназ. 

 

Загальну активність протеїназ у зразках аналізували методом визначення  

казеїнолітичної активності з наступними модифікаціями. 30 мкл плазми та 500 

мкл готогенату стравоходу доводили 0,05 М (pH 7.4)  фосфатним буфером до 

об’єму 1 мл [147]. Перемішували та додавали 1 мл 4% казеїну. Далі інкубували 

протягом 30 хв.на водяній бані при 37
0
С. Рекцію зупиняли внескнням 3 мл 

15% ТХУ з наступним центрифугуванням при 2000 об./хв. протягом 30 хв. 

Надосадову рідину відбирали визначали оптисну густину при довжині хвилі 

280 нм. Контрольний зразок складаєвся з суміші казеїну, відповідного 

фосфатного буфера та ТХУ у ідентичних співвідношеннях.  

Казеїнолітичні одиниці обчислюються за формулою:  

 

 

 

 

 

Для приготування 4% казеїну наважку реактиву масою 4 грами розчиняли 

в 80 мл 0,05 М фосфатного буфера рН 7.4 і 1,6 мл 1М NaОН. Суміш залишити 

при кімнатній температурі на 40 хв. для набухання. Після чого кип'ятили 15 

хвилин на водяній бані. Після охолоджували, рН розчину казеїну доводили до 

7,4 1 М NaОН та доводили об’єм до 100 мл фосфатним буфером. 

Для селективного визначення активності метало- та серинових протеїназ 

до реакційної суміші додавали до кінцевої концентрації 0,2М 

етилендіамінтетраацетату (ЕДТА) або 0,2М (ФМСФ) фенілметил сульфоніл 

флуориду, відповідно. 

 

К.о/1мг.білка =  ΔЕ280 * 3,27 

                       мг білка в пробі 
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2.18. Гістологічні методи дослідження 

Виготовлення парафінових зрізів стравоходу [148]. Під час забою 

експериментальних щурів забирали уражені ділянки стравоходу. Зразки 

тканин стравоходу фіксували у 10% забуференому формаліні протягом 2 

діб. Пісяля фіксації тканини ретельно промивали проточною водою 

протягом 2 год. Промивали дистильованою водою протягом 10 хв. 

Проводили по батареї спиртів зростаючої концентрації, щоб довести до 

хлороформу: 

1.70% спирт дві зміни протягом 2 год.; 

2. 80% спирт  протягом 2 год.; 

3. 90% спирт протягом 2 год.; 

4. 96% спирт протягом 1,5 год.; 

5. Абсолютний спирт 100% EtOH, протягом 1,5 год. 

Переносили зразки тканин стравоходу у суміш 96% спирту та 

хлороформом у співвідношенні 1:1 на 1 год. Переносили зразки у 

хлороформ, замінюючи розчин двічі по 20 хв. Переносили отримані зразки 

тканин у суміш хлороформу з парафіном (дві зміни по 30 хв. кожна, t 37°C). 

На наступно етапі зразки тканин стравоходу переносили безпосередньо у 

парафін на 30 хв., t 56°C. Заливали у парафін, після отриманні готових 

блоків їх розрізали на мікротомі із товщиною зрізів 5 – 7 мкм. Парафінові 

зрізи викладали на обезжирені предметні скельця, змащені білок/гліцерином 

та складали на предметний столик. 

Для оцінки зрізів стравоходу використовували метод забарвлення 

гематоксилін-еозином. Забарвлення зрізів старвоходу проводили за 

стандартною методикою фарбування гематоксилін-еозином. Спочатку 

депарафінували зрізи та проводили по спиртах спадної концентрації до 

дистильованої води (96%, 90%, 80%, 70% спирт по 5 хв. у кожному). 

Промивали в дистильованій воді та зафарбовували гематоксиліном Бемера 

протягом 3 - 5 хв. На наступному етапі промивали проточною та 

дистильованою водою. Зафарбовували еозином протягом 1 - 2 хв та швидко 
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промивали в дистильованій воді. Зневоднювали проводячи по спиртах 

зростаючої концентрації (70%, 80%,90%, 96%  спирт по 5 хв у кожному). 

Просвітлювали бензолом (дві зміни по 3-5 хв.) та заключали в канадський 

бальзам. 

 

2.19. Імуноферментний аналіз.  

 

Метод імуноферментного аналізу проводили відповідно до стандартного 

протоколу з певними модифікаціями [149]. Досліджувані зразки слизової 

оболонки стравоходу (10мкг/мл в 50 мM Тріс-HCl буфері(рН 7,4)) об’ємом 100 

мкл інкубували в лунках 96-лункового планшету протягом ночі при 4ºС. Для 

блокування неспецифічних ділянок зв’язування після відмивання інкубують з 

5% знежиреним молоком протягом години +37
о
С . Наступний етап – 

відмивали 0,05 М трис-HCl буфером з твін-20 та 0,05 М трис-HCl буфером 

двічі. Потім додавали первинні антитіл певної специфічності та інкубували 1 

годину години +37
о
С . Після цього була інкубація з відповідними вторинними 

антитілами. Після кожного із зазначених етапів проводилась відмивка 0,05 М 

трис-HCl буфером з 0,1% твін-20 двічі. Для Як субстрат пероксидазної реакції, 

у роботі використовували о-фенілендиамін / пероксид водню (Sigma, США). 

Вимірювання проводили при довжині хвилі 492 нм.  

 

2.20. Статистична обробка результатів 

 

Статистичну обробку результатів проводили, використовуючи методи 

математичної статистики із застосуванням пакетів прикладних програм 

Statistica 6.0, Microsoft Excel 2010. Для кожного отриманого результату 

визначали показники середнього арифметичного (М) і стандартної похибки 

середнього арифметичного (m) [150].  
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РОЗДІЛ 3 

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ 

 

3.1 Біохімічні особливості функціонування організму за умов 

розвитку хімічного опіку стравоходу 

Сьогодні часті отруєння хімічними агентами у дитячому віці є 

результатом легкодоступності агресивних хімічних речовин у побуті. Опікові 

ураження стравоходу залишається серйозною соціальною та медичною 

проблемою, що пов’язано з тяжкими наслідками [151, 152]. Найтяжчим серед 

яких є рубцевий стеноз стравоходу [153]. Незважаючи на широке обговорення 

на сторінках вітчизняної та закордонної літератури питань патогенезу, 

діагностики, лікування опікової травми та патологічного рубцювання, думки 

вчених залишаються вкрай суперечливими у визначенні єдиних підходів до 

вирішення цих питань.  

Для вивчення регенерації стравоходу та проблем, які стосуються 

патогенезу опікової хвороби в експерименті запропоновано велику кількість 

моделей хімічних опіків стравоходу [154,155,156,157,158, 159]. Проте, наразі, 

переважна більшість моделей хімічного опіку стравоходу запропонованих 

вітчизняними та закордонними науковцями відтворена на статевозрілих 

тваринах. Найбільш простим способом є моделювання хімічного опіку 

стравоходу на щурах було розроблено В. И. Никольским та співавтор., які 

запропонували моделювати опік стравоходу в шляхом дозованого введення 

оцтової кислоти за допомогою зонду [156]. Bautista, A. та співав. 

використовували дитячого розміру езофагоскоп для моделювання лужного 

опіку дистальної третини стравоходу у кроликів [160]. За допомогою ватного 

тампона змоченого в 5% розчині гідроксиду натрію, який був притиснутий до 

стінки стравоходу. Ряд дослідників моделювали хімічні опіки стравоходу за 

допомогою хірургічного втручання [155,161]. Такий підхід дозволяє 

відтворити локальний рубець на стінці стравоходу та запобігти його 
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циркулярному характеру, однак, є дуже травматичним для піддослідних 

тварин.  

Наразі вивчення проблем післяопікового процесу, регенерації тканин 

стравоходу та механізмів, які стосуються патогенезу опікової хвороби в 

експерименті залишаються відкритими. А, отже, необхідним є відтворення в 

експерименті моделі хімічного опіку стравоходу, що передбачатиме 

мінімальну травматизацію та загибель піддослідних тварин. Основними 

проблемами у експериментальному відтворенні опіків стравоходу є складність 

дозування хімічного агента, що в багатьох випадках призводить до високого 

відсотку летальності лабораторних тварин від шоку на перших етапах травми, 

а також необхідність створення обмеженого по площі опіку, що дозволить 

знизити загибель тварин від ускладнень на пізніх етапах експерименту. Слід 

також зазначити, що переважна більшість наразі розроблених моделей 

хімічного опіку стравоходу відтворена на статевозрілих тваринах. Проте, як 

зазначалось раніше високий відсоток випадків проковтування каустичних 

агентів саме дітьми віком від 1 до 3 років.  

Зважаючи на вищевикладене, для наших досліджень принциповим було 

розробити модель хімічного опіку стравоходу, яка була б адекватною 

дитячому віку. Для відтворення хімічного опіку стравоходу (ХОС) було 

обрано натрію гідроксид. Оскільки більшість отруйних речовин, які 

викликають хімічні пошкодження стравоходу дітей, є луговмісними (елементи 

живлення, миючі засоби, речовини для очищення).  

На рисунку 1 продемонстровано мактро- та мікрофотографії стравоходу 

контрольних щурів.  

Нами було показано, що 10% та 20% NaOH проникає в тканини та 

призводить до значних уражень слизової стравоходу (рис. 2,3,4,5).  
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Рис. 1. Макрофотографія (I) та мікрофотографія (II) стравоходу щурів 

(котроль). Забарвлення гематоксиліном і еозином. Х 200. 1– епітелій, 2– власна 

пластинка, 3 – м’язева пластинка 

 

 

 1-ша доба                                 21-ша доба 

Рис.2. Макрофотографія слизової оболонки стравоходу щурів при 

експериментальному моделюванні лужного опіку стравоходу 10% NaOH 1 – 

пошкодження поверхневих шарів епітелію; 2 – крововиливи; 3 – набряк.  

2 

1 

 

2 

 

2 

1 
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Макрофотографії демонструють набряк, гіперемію, пошкодження 

поверхневих шарів епітелію та крововиливи після опіку спричиненого 10% 

NaOH (рис. 2).  

 

 

      1-ша доба                                                21-ша доба 

Рис. 3. Мікрофотографія слизової оболонки стравоходу щура за умов 

експериментального моделювання лужного опіку стравоходу 10% NaOH. 

Забарвлення гематоксиліном і еозином. Х 200. 

1- епітелій, 2-  власна пластинка 

 

Мікрофотографія (рис.3) демонструє ураження слизової оболонки 

(епітелію, власної пластинки) стравоходу щурів за умов експериментального 

моделювання опіку стравоходу за допомогою 10% NaOH на 1 добу 

досліджень. Спостерігали десквамативний езофагіт, гіперемія, набряк, 

підвищену ранимість слизової оболонки.  

На 21 добу ми показано загоєння, яке є типовим прикладом патологічної 

регенерації тканин, що наступає після опіку 1 ступеня. Загоєння тканин 

стравоходу після дії 10% NaOH здійснюється за рахунок сполучної тканини та 

супроводжується регенерацією епітелію. При моделюванні опіку 1 ступеня 

пошкодження відновлюються практично повністю. 

1 

2 

1 

2 
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1-ша доба                              21-ша доба 

Рис. 4. Макрофотографія слизової оболонки стравоходу щурів при 

експериментальному моделюванні лужного опіку стравоходу 20% NaOH.  

1 – пошкодження поверхневих шарів епітелію; 2 – крововиливи; 3 – набряк.  

 

Макрофотографії демонструють (рис.4) пошкодження слизової оболонки 

стравоходу, виражений набряк, а також крововиливи на 1-шу добу 

експерименту при моделюванні опіку з використанням 20% NaOH.  

Гістологічні дослідження вказують на ураження тканин стравоходу щурів 

за умов експериментального моделювання ЛОС з використанням 20% NaOH: 

фібринозний, ерозивний езофагіт. Відбувається пошкодження слизової 

оболонки (епітелію, власної пластинки слизової оболонки, м'язової пластинки 

слизової оболонки) та виражений набряк підслизового шару. 

На 21 добу досліджень, за умoв дії 20% NaOH спoстерігали загoєння 

тканин стравоходу, яке відбувається за рахунок сполучної тканини внаслідок 

заміщення епітелієм. При опіку стравоходу 2 ступеня пошкодження 

відновлюються повністю лише в 30%. Раневу поверхню (місце опіку) 

поступово заповнює нова, молода сполучна тканина (за рахунок міграції 
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гістіоцитів і фібробластів в місце пошкодження). Через  три тижні 

залишаються тільки волокна субстанції сполучної тканини, що і утворюють 

рубець (рис.5).  

 

 

1-ша доба                              21-ша доба 

Рис. 5. Мікрофотографія слизової та підслизової оболонки стравоходу 

щура на 21 добу за умов експериментального моделювання лужного опіку 

стравоходу 20% NaOH. Забарвлення гематоксиліном і еозином.  Х 200 

1 - епітелій, 2. - власна пластинка слизової оболонки, 3. - м’язова 

пластинка  слизової оболонки, 4. - підслизовий шар  

 

Порівняння виявлених уражень та досліджень стану слизової оболонки 

стравоходу дітей з опіком 1 та 2 ступенів показало відповідність 

експериментальних моделей (за С.Д. Терновский, 1963, і за Э.Н. Ванцян, Р.А. 

Тощаков, 1991). 

Як відомо, опік стравоходу може супроводжуватись тривалими 

порушеннями обмінних процесів, що негативно відображається на 

функціонуванні різних органів та систем (Лужников Е. А., 2007). Тому одним з 

основних діагностичних критеріїв тяжкості ЛОС є визначення біохімічних 
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показників сироватки крові, що корелює з функціональним стан організму та 

ступенем метаболічних порушень за умов досліджуваної патології.  

Нами було визначено концентрацію загального білка в сироватки  крові 

щурів з ЛОС стравоходу 1 та 2 ступенів. Дані в ході дослідження наведені на 

(рис. 6).  
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Рис.6. Концентрація загального білка в cироватці крові щурів за розвитку 

ЛОС 1 та 2 ступенів, (М±m, n=8) 

*р<0,05 по відношенню до контролю 

 

Встановленo, що експериментальний опік стравоходу 1 ступеня 

супроводжується значними змінами концентрації загального білка в сироватці 

крові дослідних тварин. Спoстерігаються поступове зниження  концентрації 

даного показника на 1 та 7-му добу, відповідно, у 12, та 1,5 разів, порівняно з 

контрольними значеннями. Такoж нами було визначено концентрацію 

загального білка в сироватці крові щурів з ЛОС 2 ступеня, та показано різке 

зниження даного показника на 1-шу добу в 1,5 рази, порівняно з контрольними 

значеннями. На наступних етапах дослідження відбувалось поступове 

підвищення концентрації загального білка. Так, 21-шу добу даний показник 

відрізнявся від контрольних в 1,1 рази за рoзвитку ЛОС 1 та 2 ступенів. 
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З даних літератури відомо, що опіки супроводжуються набряком тканин 

внаслідок капілярних порушень. У момент впливу хімічної речовини 

відбувається руйнування та пошкодження клітин з вивільненням та утворення 

великої кількості біологічно активних речовин – медіаторів запалення. До них 

належать кініни, гістамін, серотонін, гострофазні білки, вільні радикали. 

Гістамін розширює просвіт капілярів, прискорює кровотік та підвищує 

проникність капілярів. Він стимулює фагоцитоз та зменшує час кровотечі. 

Серед медіаторів запалення важливу роль відіграють похідні арахідонової 

кислоти. Арахідонова кислота має 4 подвійні зв'язками, які зумовлюють її 

високу активність. Вона входить до складу всіх клітинних мембран і 

звільняється з них під дією ферменту фосфоліпази А2, який з'являється у 

великих кількостях внаслідок пошкодження тканин. Під дією цього ферменту 

запускається каскад подальших перетворень арахідонової кислоти, який йде 

двома шляхами: циклооксигеназном і ліпоксігеназним. Метаболіти 

арахідонової кислоти активно впливають на мікроциркуляцію. Так, 

тромбоксан А2 викликає спазм мікросудин і стимулює аггрегацію 

тромбоцитів. Простациклін має властивість розширювати судини та є сильним 

інгібітором агрегації тромбоцитів. Лейкотрієни З4, D4 і Е4 в 1000-5000 разів 

перевершують дію гістаміну на судинну проникність та обумовлюють спазм 

судин при їх місцевій аплікації. Кінцевим результатом змін в мікросудинах є 

порушення нормального капілярного бар'єра, що відокремлює 

внутрішньосудинний від інтерстиціального сектора. Це призводить до 

зниження обсягу плазми з різким збільшенням інтерстиціальної рідини. Різке 

підвищення проникності капілярів відбувається не тільки в зоні хімічної 

травми, а й у інтактних тканин. Зазначені  зміни призводять до виходу в них 

значної кількості білка, води та електролітів  [162].  

Показано різке зниження концентрації альбуміну на 1 та 7 добу, 

відповідно, в 1,7 та 2 рази, порівняно з контрольними значеннями за розвитку 

ЛОС 1 ступеня. (рис. 7).  

 

http://ua-referat.com/%D0%91%D1%96%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F
http://ua-referat.com/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
http://ua-referat.com/%D0%91%D1%96%D0%BB%D0%BA%D0%B8
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Рис. 7. Концентрація альбуміну в сироватці крові щурів за розвитку ЛОС 

1 та 2 ступенів, (М±m, n=8) 

*р<0,05 по відношенню до контролю 

 

Найвираженіші зміни концентрації цього показника за рoзвитку ЛОС 2 

ступеня спостерігались на 1-шу добу. На наступних етапах встановлено 

поступове підвищення концентрації альбуміну. Так, на 21-шу добу 

концентрація цього показника відрізнялась від контрольних значень в 1,1 та 

1,2 рази за експериментального опіку стравоходу 1 та 2 ступенів, відповідно.  

Отже, на перших етапах експерименту має місце гіпопротеїнемія, яка 

виникає переважно за рахунок зменшення кількості альбумінів. Показані зміни 

пов’язані з активацією катаболічних процесів в організмі після опіку [162]. На 

15 та 21-шу добу досягають максимуму процеси клітинної проліферації, 

колагеноутворення та епітелізації, що пов’язано з активним процесом синтезу 

білків [162]. 

У клінічній лабораторній діагностиці вагому роль відіграє визначення 

вмісту кінцевих продуктів обміну білка, які прийнято розглядати як систему 

залишкового азоту. Майже половина компонентів цієї системи припадає на 
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сечовину. Сечовина синтезується в печінці при знешкодженні аміаку, який 

утворюється в реакціях дезамінування амінокислот та виводиться з організму 

нирками. Відпoвідно, якщо з крові сечовина виводиться повільно, то це є 

ознакою порушення видільної функції нирок [163]. 
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Рис. 8. Концентрація сечовини в сироватці крові щурів за розвитку ЛОС 1 

та 2 ступенів, (М±m, n=8) 

*р<0,05 по відношенню до контролю 

 

Враховуючи, що розлади гемодинаміки, які розвиваються при опікових 

травмах, призводять до порушень функцій органів і систем, які найбільш 

виражено проявляються розладами функції нирок [162]. Нами було визначено 

концентрацію сечовини в сироватці крові щурів за розвитку ЛОС (рис. 8). 

За умoв моделювання ЛОС 1 ступеня ми спостерігали різке підвищення 

концентрації даного показника на 7-му у 2,3 рази, порівняно з контрольними 

значеннями. Натомість найвираженіші зміни концентрації сечовини в 

сироватці крові за рoзвитку ЛОС 2 ступеня показано на 1-шу добу. На 15-ту 

добу експерименту концентрація цього показника була підвищена у 2,1 рази за 
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розвитку ЛОС. На наступних термінах експерименту показано поступове 

зниження концентрації сечовини.  

Вміст сечовини в крові часто використовується як показник функції нирок 

та печінки, але більш точну оцінку дає визначення концентрації креатиніну в 

сироватці крові [163]. 

Креатинін приймає участь в енергетичному обміні тканин організмі, 

утворюється в м'язах в результаті неферментативного відщеплення фосфатної 

групи від креатин фосфату.  Креатинін виводиться з крові нирками і 

відноситься до так званих «безпорогових» речовин. У ниркових клубочках він 

вільно фільтрується і, не піддаючись зворотному всмоктуванню або 

додаткової секреції в канальцях, повністю виводиться з організму з сечею. 

Тому збільшення рівня креатиніну в сироватці крові вказує на зменшення 

рівня ниркової фільтрації (зниженні функції нирок). 

Можна розрахувати обсяг плазми крові, яка фільтрується в ниркових 

клубочках в одиницю часу, визначаючи рівень креатиніну сироватки крові і 

кількість виділеного з сечею креатиніну за певний проміжок часу. Креатинін 

не є чутливим показником захворювання нирок у ранній стадії внаслідок 

високих резервних можливостей ниркової гемодинаміки. При ураженні 

значної частини нефронів він може залишатися на постійному рівні. Тому 

зазвичай використовують одночасне визначення креатиніну з сечовиною, 

концентрація якої більш чутлива до функціональних змін стану нирок. У той 

же час на рівень сечовини сироватки більшою мірою, ніж на рівень 

креатиніну, впливає характер їжі. Незначне збільшення концентрації 

креатиніну в сироватці крові може викликати підвищене надходження 

екзогенного креатиніну та креатину з м'ясною їжею [164]. Нами було 

визначено концентрацію креатиніну в сироватці крові піддослідних тварин 

(рис. 9).  

В ході дослідження були отримані дані, які свідчать, що 

експериментальний опік стравоходу в період дослідження призводив до 

значних змін концентрації креатиніну в сироватці крові, який, зазвичай, 
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використовується як маркер токсичного впливу на організм та може вказувати 

на ниркову недостатність.  
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Рис. 9. Концентрація креатиніну в сироватці крові щурів за ЛОС 1 та 2 

ступенів, (М±m, n=8) 

*р<0,05 по відношенню до контролю 

 

Експериментальний опік стравоходу 1 ступеня призводить до різкого 

підвищення концентрації креатиніну в сирoватці крoві в на 1 та 7- му у 1,4 та 2 

рази, відповідно, пoрівняно з контрольними значеннями, що узгоджується з 

літературним даним. За умов рoзвитку ЛОС 2 ступеня спостерігали значне 

підвищення кoнцентрації креатиніну в сироватці крові дослідних щурів на 1 та 

7-му дoбу у 1,7 та 1,8 раз, відповідно, порівняно з контрольними значеннями. 

Отримані результати вказують на порушення роботи нирок, що є результатом 

порушення їх кровопостачанням та внаслідок процесу гемолізу еритроцитів 

[162].  
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Рис. 10. Аланінамінотрансферазна активність в сироватці крові щурів за 

розвитку ЛОС 1 та 2 ступенів,(М±m, n=8) 

*р<0,05 по відношенню до контролю 

 

Одним з провідних симптомів опікового ураження є інтоксикація, що 

безсумнівно є важливою ланкою в патогенезі опікової хвороби та причиною 

порушення функцій внутрішніх органів, перш за все печінки. АЛТ та АСТ є 

чутливими показниками ушкодження печінки [165]. Тому нами було 

досліджено активність амінотрансфераз у сироватці крові щурів при 

моделюванні опіку стравоходу. (рис. 10 та 11). В результаті досліджень 

встановлено підвищення активності АЛТ у 2, та 2,8 рази на 1 та 7-му добу за 

рoзвитку експериментального опіку 1 ступеня. На 1-шу добу експерименту 

при моделюванні ЛОС 2 ступеня спостерігали різке підвищення активності 

даного параметра у 3,1 рази, пoрівняно з кoнтрольними значеннями. На 

відміну від АСТ АЛТ у великій кількості міститься в печінці, тому підвищення 

активності АЛТ з більшою достовірністю підтверджує пошкодження 

гепатоцитів [165]. 
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Рис. 11. Аспартатамінотрансферазна активність в сироватці крові щурів за 

розвитку ЛОС 1 та 2 ступенів, (М±m, n=8) 

*р<0,05 по відношенню до контролю 

 

На наступних термінах експерименту активність АЛТ залишалась вищою 

контрольних значень. В результаті досліджень встановлено підвищення 

aктивності АСТ у сироватці крові щурів при моделюванні опіку стравоходу 2 

ступеня в 1,4 рази на 1-шу добу та в 1,2 рази на наступних етапах 

експерименту. За рoзвитку ЛОС 1 ступеня активність даного показника 

підвищувалась на протягом експерименту в 1,1-1,2 рази, пoрівняно з 

контрольними значеннями. На першому етапі експерименту підвищення 

активності трансферах відбувається як результат наростання вмісту ферментів 

в крові за рахунок їх потрапляння в кровотік з пошкоджених органів і тканин. 

В подальшому порушення кровообігу та дія токсичних речовин є основними 

причинами порушення функції печінки: білковоутворюючої, антитоксичної та 

екскреторної. Встaновлені зміни основних печінкових трансфераз за умов 

моделювання ЛОС вказують на суттєві порушення функціонування різних 
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органів, що може бути підтвердженням формування стійкого стану опіку 

стравоходу у дослідних тварин. 

Обмін електролітів – важлива складова загального метаболізму, 

направлена на підтримання постійності внутрішнього середовища організму. 

Порушення водно-електролітного балансу безпосередньо визначає 

симптоматику і тяжкість стану хворих при багатьох захворюваннях і травмах 

[167].  
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Рис. 12. Концентрація К
+
 в сироватці крові щурів за розвитку ЛОС 1 та 2 

ступенів, (М±m, n=8) 

*р<0,05 по відношенню до контролю 

 

Калій створює осмолярність цитоплазми і створює умови для протікання в 

ній біохімічних реакцій. У клінічній біохімії обмін калію оцінюють на підставі 

його вмісту в крові, хоча в ній міститься не більше 2% загальної кількості 

калію. Проте, зміни концентрації калію в сироватці крові достовірно 

відображають зрушення його концентрації в тканинах і міжклітиній рідини 

[168].  
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Дослідження концентрації іонів К
+
 в сироватці крові щурів з ЛОС 1 

ступеня дозволило встановити його достовірне підвищення на 1 та 7-му добу 

експерименту у 1,5 та 2,9 рази, відповідно, порівняно з контрольними 

значеннями (рис. 12). За рoзвитку ЛОС 2 ступеня спостерігали підвищення 

концентрація іонів К
+
 в сироватці крові експериментальних тварин у 2,7 рази 

на 1-шу добу дослідження. На більш пізніх термінах експерименту відбувалось 

поступове зниження концентрації даного показника. При пошкоджені тканин 

іони К+ вивільняються з клітин в масивних кількостях в результаті опіку та 

потрапляючи в кров, обумовлюючи гіперкаліємію.  

*

*

*

*

*

*

*

*

120

125

130

135

140

145

150

155

160

165

контроль 1 доба 7 доба 15 доба 21 доба

 м
м

о
л

ь
/л

1 ступінь

2 ступінь

 

Рис. 13. Концентрація Na
+
 в сироватці крові щурів за розвитку ЛОС 1 та 2 

ступенів, (М±m, n=8) 

*р<0,05 по відношенню до контролю 

 

Порушення обміну калію в організмі тісно пов'язане з порушенням обміну 

натрію. Надлишок калію може підсилювати виведення натрію і води з 

організму. Натрій - основний одновалентний катіон позаклітинної рідини. 

Зміна співвідношення натрію в позаклітинній і внутрішньоклітинному 

просторі визначає співвідношення обсягів внутрішньо- і позаклітинної рідини, 
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зміну осмотичного тиску, розвиток набряків і зневоднення, транспорт глюкози 

в клітини [168].  

Нами було визначено концентрацію іонів Na
+
 в сироватці крові щурів 

після моделювання опіку (рис.13).  Максимальні зміни концентраціі Na
+ 

було 

відмічено на 1-шу добу за розвитку ЛОС. Так, показано зниження концентрації 

цього в сироватці крові у 1,1 та 1,2 рази, після моделювання опіку 1 та 2 

ступеня, відповідно. порівняно з контрольними значеннями. 
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Рис. 14. Концентрація аніонів Сl
- 
 в сироватці крові щурів за  розвитку ЛОС 

1 та 2 ступенів, (М±m, n=8).  

*р<0,05 по відношенню до контролю 

 

За розвитку ЛОС 1 ступеня на наступних термінах експерименту показано 

поступове підвищення концентрації зазначеного показника. Зниження 

концентрації натрію в сироватці крові є наслідком значних втрат іонів Na
+
 

через опікову рану, а також у зв'язку з переходом в клітини уражених і 

здорових тканин.  
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Поряд з катіонами натрію, калію, кальцію і магнію аніони хлору є 

найбільш важливими осмотичними іонами рідин організму [167]. Тому навіть 

незначні зміни вказаних електролітів призводять до змін концентрації іонів Сl
-
 в 

сироватці крові. 

Аніони хлору беруть участь у підтримці осмотичного тиску, кислотно-

основного стану позаклітинної рідини. Пoказано достовірне зниження 

концентрації аніонів Сl
-
 на 1, 7, та 15-ту добу після моделювання опіку 

стравоходу 1 та ступеня у 1,1 раз, відповідно (рис. 14). На 21-шу добу за 

рoзвитку експериментального опіку спостерігалось повернення концентрації 

аніонів Сl
-   

сироватки крові дослідних щурів 
 
до контрольних показників.  

Слід зазначити, що найсуттєвіші зміни показників електролітного балансу 

показано на 1-шу добу експерименту. Oтримані дані пов’язані з стадією 

опікового шоку, яка характеризується розладами кровообігу. Вже в перші 

години після отримання опіку зменшується об’єм циркулюючої крові за 

рахунок зниження, як об'єму циркулюючої плазми, так і кількості 

циркулюючих еритроцитів. Основнoю причиною зменшення об'єму 

циркулюючої плазми є різке підвищення проникності капілярів не тільки в 

зоні пошкоджених, а й інтактних тканин і вихід з них значної кількості води та 

електролітів. На 21-шу добу після мoделювання опіку пoказано підвищення 

концентрації зазначених електролітів до контрольних значень, що можливо, 

пов’язано з активацією репараційних процесів у пошкоджених тканинах.   

Отже, за допомогою 10% NaOH та 20% NaOH нами було відтворено 

модель ЛОС 1 та 2 ступенів, які супроводжувались відповідними 

морфологічними ураженнями слизової оболонки стравоходу та змінами 

ключових біохімічних показників. Отримані результати дозволяють 

стверджувати, що змодельовані стани є близьким до клінічної картини  ЛОС 1 

та 2 ступенів у дітей віком від 1 до 8-ми років.  
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3.1.2. Зміни білкового складу сироватки крові та тканин стравоходу за 

розвитку експериментального опіку стравоходу 

Білковий склад крові організму змінюється залежно від функціонального 

стану, в вже визначення присутності тих чи інших білкових фракцій може 

бути використано  для оцінки стану людини як у нормі, так і за умов різних 

патологій. За допомогою методу електрофорезу можна оцінити якісний 

білковий склад крові, гуморальної ланки імунітету, що може допомогти 

проаналізувати запальний процес, встановити інтенсивність синтетичної 

функції  печінці [168]. Метод електрофорезу дозволяє розділити білки на 

основні фракції: α-, β-, γ-глобуліни та альбуміни. Так, наприклад, реакція 

організму на гостру фазу запалення проявляється в значному збільшенні 

вмісту α-глобулінів, що є наслідком накопичення в сироватці крові α1-

антитрипсину і гаптоглобіну [169,170]. У той час зміни вмісту імуноглобулінів 

в сироватці крові буде відображатися на електрофореграммі у формі 

збільшення всієї зони γ-глобулінів, що характерно для захворювань, 

пов’язаних із виснаженням, пригніченням імунної системи [169]. Значна 

втрата білків спостерігається ,наприклад, при нефротичному синдромі, 

патології шлунково-кишкового тракту і т.д. В останньому випадку знижується 

вміст загального білка, особливо альбуміну, електрофоретична картина 

характеризується зменшенням альбумінової фракції при відносно 

рівномірному зростанні всіх глобулінів [170]. Таким чином, визначення вмісту 

білкових фракцій крові має вагоме значення для діагностики багатьох 

захворювань.  

Детальне вивчення зміни вмісту білкових фракцій може свідчити про 

метаболічні порушення в організмі та, можливо, дасть змогу, не лише 

розширити наші уявлення про механізми патогенезу опікової хвороби 

стравоходу, а й розробити нові підходи до діагностики та лікування даної 

патології. 

Електрофоретичний аналіз білкового складу сироваток дослідних тварин 

показав у всіх досліджуваних пробах, як у контрольних, так і за умов 
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хімічного опіку стравоходу 1 та 2 ступеня присутні білкових фракцій з 

молекулярними масами від 15 до 168 кДа (Таблиця 1). Проведені дослідження 

не виявили якісних змін білкового вмісту у сироватці крові, однак можна 

відзначити їх кількісні зміни. Так, нами було показано зростання вмісту 

фракцій з молекулярною масою (М.м.) ~167 кДа на 7, 15 та 21-шу добу 

моделювання ЛОС 1 ступеня у 1,5; 4,5 та 2,5 рази, відповідно. 

Також, нами було встановлено зниження вмісту фракції з М.м. ~150 кДа 

на 1-шу та 7-му добу. На 15-та 21-шу добу показано різке підвищення вмісту  

зназначеної фракції у 3,4 та 3,3 рази, відповідно, порівняно з контрольними 

значеннями. Натомість, за розвитку ЛОС 2 ступеня встановлено підвищення 

вмісту фракцій з М.м. ~167 та ~150 кДа протягом всього експерименту. Так, на 

1, 7, 15 та 21-шу добу спостерігалось підвищення фракції з М.м. ~ 168кДа у 

1,1; 1,7; 2,2 та 2,1 рази, відповідно. Дані білкові полоси відповідають фракції 

IgG, і зважаючи на отримані дані стосовно коливання їх вмісту представляє 

певний інтерес аналіз їх вмісту та більш детальне дослідження. Адже аналіз 

літературних даних показав, що результати щодо вмісту сироваткових 

імуноглобулінів досить суперечливі. Ряд дослідників відзначають, що 

кількість В-лімфоцитів в крові опікових хворих значно збільшується, що 

відповідно супроводжувалось збільшенням концентрації антитіл [171,172]. 

У пацієнтів з опіками спостерігається підвищення рівнів імуноглобулінів 

в перші тижні після опіку. Авторами також відзначається пряма пропорційна 

залежність кількості В-лімфоцитів та підвищенням рівня імуноглобулінів від 

глибини та ступеня опікового ураження [173]. Проте є дані, які говорять про 

довготривале зниження вмісту імуноглобулінів всіх класів після опіків [174].  
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Таблиця 1 

Відносний вміст білкових фракцій у сироватці крові щурів при моделюванні хімічного опіку стравоходу (1 (А) та 

2 ступенів (Б)), (мкг/мг білку),  М±m, n=5 

Білкові фракції 

М.м. (кДа) 

Контроль 1-ша доба 7-ма доба 15-та доба 21-ша доба 1-ша доба 7-ма доба 15-та доба 21-ша доба 

~ 168  86,0±3,4 70,0±2,1* 136,0±6,5* 391,0±10,5* 219,3±3,7* 100,1±0,8* 147,3±0,09* 190,2±0,2* 183,8±5,2* 

~ 150 156,1±5,2 30,2±2,1* 50,7±1,2* 544,0±13,4* 501,0±12,7* 252,7±5,2* 219,9±11,4* 275,0±10,2* 320,7±19,6* 

~ 130 449,2±8,6 368,3±3,4* 931,1±21,5* 417,5±3,9* 62,9±3,1* 207,9±14,6* 326,4±9,12* 231,6±8,12* 73,2±7,4* 

~ 113  60,2±2,1 67,5±2,01* 207,3±8,4* 62,1±1,9 60,5±2,8 66,0±3,4 9,5±0,8* 62,4±2,8 30,6±1,4* 

~ 103 185,7±3,8 41,7±2,1* 189,5±6,2 127,0±4,3* 190,0±7,8* 90,2±5,1* 21,8±2,6* 33,7±1,7* 13,6±0,07* 

~ 89 126,1±5,1 96,0±3,7* 54,8±0,9* 18,7±0,3* 14,0±0,7* 98,2±1,4* 6,2±0,2* 9,8±0,4* 5,02±0,1* 

~ 67 325,3±16,7 191,1±7,7* 286,3±1,8* 221,5±1,4* 301,2±12,3 216,4±13,6* 149,3±2,9* 173,0±16,9* 234,0±9,9* 

~ 55 221,0±9,7 72,0±9,3* 305,4±12,2* 108,5±8,4* 197,5±6,8* 73,0±3,9* 57,4±1,8* 136,1±6,8* 128,2±4,2* 

~ 40 18,7±1,1 14,2±1,2* 27,9±0,5* 8,0±0,2* 7,8±0,1* 40,4±1,8* 

 

40,0±0,6* 

 

39,0±3,2* 

 

40,0±0,8* 

~25 79,5±1,1 32,5±0,8* 22,1±0,76* 24,5±0,57* 25,5±0,3* 40,4±1,7* 

 

77,0±2,6 48,0±0,8* 18,0±0,05* 

~15 74,7±1,2 159,5±1,7* 112,0±3,4* 73,9±2,3 26,5±1,8* 27,17±1,0* 68,29±1,0* 20,25±0,1* 69,81±0,9* 
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Аналіз електрофореграм показав підвищення вмісту білкової фракції з 

М.м. ~ 130 кДа на 7-му добу у 2 рази. За розвитку ЛОС 1 та 2 ступенів 

спостерігається зниження зазначеної фракції на 21-шу у 7,2 та 6,1 раз, 

відповідно, порівняно з контрольними значеннями. Нами було показано 

підвищення вмісту фракції з М.м. ~ 113 кДа на 7-му добу після моделювання 

ЛОС 1 ступеня у 3,4 рази. Дана фракція може відповідати С-реактивному 

білку, який є центральним компонентом маркерів гострої фази запалення 

[162]. Підвищений рівень показаної фракції на 7-му добу може свідчить про 

приєднання бактеріальної інфекції або запальний процес викликаний 

неінфекційними частинами некротичних тканин. 

Встановлено поступове зниження вмісту фракції з М.м ~ 103 кДа за 

розвитку опіку 2 ступеня. Натомість, після моделювання опіку 1 ступеня 

показано зниження вмісту зазначеної фракції лише на 1-шу добу у 4,4 рази, 

порівняно з контрольними значеннями.  

В ході дослідження встановлено однонаправленість змін фракції з М. м. ~ 

89 кДа за розвитку, як ЛОС 1 так і 2 ступеня. Проте при моделюванні опіку 2 

ступеня зміни вмісту зазначеної фракції були більш вираженішими.  

З даних літератури відомо, що альбуміни – це основна фракція білків 

крові. Альбуміни відіграють важливу роль у підтримці онкотичного тиску 

крові, беруть участь у транспорті багатьох біологічних речовин: ліпідів, 

вуглеводів, окремих гормонів, а також мікроелементів (мідь, магній, цинк 

тощо). Вміст альбуміну та преальбуміну в сироватці крові має діагностичне 

значення, зниження зазначених фракцій вказує на дисфункцію печінки, нирок 

або інших органів [175]. 

Нами показано зниження вмісту альбумінової (~67 кДа) та 

преальбумінової фракції (~55 кДа) після моделювання ХОС 1 та 2 ступеня. 

Так, показано прогресивне вміст альбумінової фракції на 1, 7 та  15-ту добу у 

1,7;1,1 та 1,4 та рази, відповідно, після моделювання ЛОС 1-го ступеня. За 

розвитку ЛОС 2 ступеня вміст зазначеної фракції максимально знижувався у 

2,1 рази на 7-му добу з тенденцією до поступового відновлення на 21-шу добу.  
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Нами було встановлено зниження вмісту фракції з М.м. ~ 55 кДа після 

моделювання лужного опіку 1 ступеня на 1 та 15-ту добу у 2 та 3 рази, 

відповідно, порівняно з контрольними значеннями. За розвитку ЛОС 2 ступеня 

вміст зазначеної фракції знижувався на 1 та 7-му добу у 3 та 3,8 рази, 

відповідно. Отже, електрофореграма сироватки крові щурів відображає втрату 

білків за розвитку опіків та може свідчити про пригнічення білок-синтетичної 

функції печінки внаслідок опікової травми. Результати досліджень показали, 

що у експериментальних тварин після моделювання ЛОС 1 ступеня вміст 

постальбумінової фракції з М.м. ~ 40 кДа достовірно підвищувалась на 7-му 

добу експерименту у 1,5 раза. За розвитку ЛОС 2 ступеня вміст зазначеної 

фракції підвищувався протягом експерименту у 2,2 рази. Показана фракція 

може відповідати представнику родини гострофазних білків – альфа-1-

кислому протеїну. З даних літератури відомо, що синтез зазначеного білка, 

здійснюється гепатоцитами, лімфоцитами і моноцитами та його вміст значно 

зростає через добу після будь-яких пошкоджень. Альфа-1-кислий протеїн 

впливає на функціональний стан ендотелію, клітин крові, проявляє 

антиоксидантні та антиапоптичні властивості, крім цього, бере участь в 

механізмах неспецифічної і специфічної резистентності [176]. Підвищення 

даної фракції за розвитку опіку 2 ступеня може свідчить про запальний процес 

викликаний опікової травмою. 

Вміст постальбумінової фракцій М.м.~ 25 кДа достовірно знижувалась на 

1, 7, 15 та 21-шу у 2,4; 3,5; 3,2 та 3,1 рази, відповідно, після моделювання ЛОС 

1 ступеня. За розвитку ЛОС 2 ступеня максимальні зміни зазначеної фракції 

спостерігались на 21-шу добу. Вміст постальбумінової  фракції з М.м ~15 кДа 

підвищувався на 1 та 7-му добу у 2,1 та 1,5 рази, відповідно, та поступово 

знижувався до значень нижчих за контрольні за розвитку ЛОС 1 ступеня. 

Після моделювання опіку 2 ступеня вміст зазначеної фракції достовірно 

знижувався на 1 та 15-ту добу у 2,7 та 3,6 рази, відповіно. Кількісні зміни 

постальбумінових фракцій, можливо, пов’язані з зростанням процесів 

деградації білків тканин у результаті підвищення активності протеолітичних 
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ферментів різної специфічності або травмуючою дією хімічних чинників. 

Отже, отримані дані свідчать про гіпопротеїнемію, яка виникає переважно за 

рахунок зменшення кількості альбумінів, активацію гуморальної ланки 

імунної системи та запальний процес. 

Опікові травми викликають безліч молекулярних змін, не лише у ділянці 

ушкодження, а й рівні організму [177]. В місці локалізації хімічної травми 

підвищуються процеси синтезу та деградації білків. Аналіз літератури показав, 

що молекулярні механізми процесу загоєння післяопікових ран вивчені 

недостатньо адже стосуються, в основному, дослідженню ролі окремих білків 

в рановому процесі [178]. Тому певний теоретичний  та практичний інтерес 

становить дослідження білкових фракцій слизової оболонки стравоходу після 

опіку, які можуть відкрити нові перспективи для лікування опікових ран та 

профілактики рубцювання.  

Електрофоретичний аналіз білкового складу слизової оболонки  

стравоходу піддослідних тварин показав у всіх досліджуваних пробах, як у 

контрольних, так і за умoв ХОС 1 та 2 ступеня присутність білкових фракцій з 

молекулярними масами від 34 до 126 кДа (Табл 2). Проведені дослідження не 

виявили якісних змін білкового вмісту у слизовій оболонці стравоходу, однак 

можна відзначити їх кількісні зміни. На відміну від змін білкового складу у 

сироватці крові дослідних щурів, для слизової оболонки стравоходу 

характерна одно направленість змін. Так, нами було показано зростання вмісту 

фракцій з М.м. ~ 74 кДа на 1-шу добу у 1,9 та 3,1 раз за розвитку ЛОС 1 та 2 

ступеня, відповідно. На наступних термінах експерименту вміст зазначеної 

фракції поступово знижувався до контрольних значень. Нами зроблево 

припущення, що фракцій з М.м. ~ 74  може відповідати білку теплового шоку 

Hsp70. З літературних даних відомо, що вміст зазначеного білка корелює зі 

ступенем опіку. Фізіологічна роль Hsp70 вивчалася на багаточисленних 

моделях за таких умовах, як гіпертермія, гіпертензія, гіпоксія, ішемія, 

запалення, аутоімунні патології, апоптоз, злоякісні пухлини, а також після 

контакту клітин з хімічними речовинами [178,179]. Підвищення вмісту Hsp70, 
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можливо, пов’язано з основною здатністю зазначених білків зв’язувати 

пошкоджені, денатуровані білки в результаті деструктивної дії лужних 

речовин та захистом процесів біосинтезу білків. Фракція з М.м ~ 90кДа може 

відповідати ще одному білку теплового шоку - Hsp90. Вміст даної фракції 

підвищувався на 1 та 7-му у 1,7 та 1,8 раз за умов моделювання ЛОС 1ступеня 

відповідно. За розвитку ЛОС 2 ступеня вміст фракції з М.м. ~ 90 кДа 

максимально зростав на 7-му у 2,1 рази, порівняно з контрольними 

значеннями. На наступних термінах експерименту спостерігається поступове 

зниження вмісту зазначеної фракції. З даних літератури відомо, що загальний 

рівень даного білка у клітині 1-2%, проте цей рівень збільшується за умов дії 

температури та стресових факторів [180]. Отримані результати узгоджуються з 

даними інших авторів, підвищення вмісту Hsp70, Hsp90 білків у тканинах 

після опіку, обумовлено компенсаторними реакціями на підтримку клітинного 

гомеостазу [181,177]. 

Аналіз електрофореграм показав однонаправленість змін вмісту фракції з 

М.м. ~55 та 52 кДа за розвитку ЛОС 1 та 2 ступенів на 15-ту добу 

експерименту. В результаті досліджень встановлено підвишення вмісту 

фракції з М.м. 55 на 15-ту добу у 1,2 та 1,8 рази зо розвитку моделі ЛОС 1 та 2 

ступенів, відповідно. Показано також підвищення вмісту білкової фракції з 

М.м. ~ 52 кДа у 3,9 та 2,5 рази за розвитку опіку 1 та 2 ступенів, відповідно. 

Фракції з М.м. ~ 52 кДа та 55 кДа можуть відповідати білкам кератинам. 

Базальними кератиноцитами експресуються кератин 5 (58 кДа) та кератин 14 

(50 кДа). Процес реепітелізації опікової рани супроводжується посиленою 

міграцією базальних кератиноцитів до дистальних ділянок епідермісу 

ушкоджених тканин та посиленим синтезом кератинів [182,183]. Підвищення 

фракцій з М.м. ~50 та ~58 кДа на 15-ту добу експерименту, ймовірно, свідчить 

про активний процес епітелізації опікої травми.  

Білкова фракція з М.м ~34 кДа, може віповідати фактору росту ендотелію 

судин (VEGF). VEGF належить до VEGF/PlGF суперродини, є глікопротеїном 

та володіє потужним мітогенним потенціалом для клітин ендотелію судин, 
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стимулює їх проліферацію, викликає міграцію ендотеліоцитів та розвиток 

нових кровоносних судин [184].  

Таблиця 2 

Віносний вміст білкових фракцій у слизовій оболонці стравоходу щурів 

за розвитку ЛОС (1 ступінь (А) та 2 ступінь (Б)), (мкг/мг білку), М±m, n=5 

А 

Білкові 

фракції 

М.м. (кДа) 

контроль 1-ша 7-ма 15-та 21-ша 

~126 4,7 ± 0,19 2 ± 0,05* 11,5±1,6* 19,3±1,5* 5,3±0,6 

~90 0,8 ± 0,02 1,4 ± 0,06* 1,5±0,04* 1,0±0,04* 0,7±0,2 

~74 5,8  ±0,12 11,3 ± 2,5* 8,8±0,44* 6,4±0,6 4,8±1,0 

~55 8,9 ± 0,33 2,6 ± 0,9* 2,5±0,12* 11,2±0,9* 10,0±0,5* 

~52 2,9 ± 0,11 2,8 ± 0,14 1,5±0,08* 11,5±1,0* 6,6±0,4* 

~34 3,7 ± 0,13 6,0±0,25* 9,05±0,34* 7,0±0,2* 11,7± 1,2* 

Б 

*- р<0,05 по відношенню до контролю.  

Білкові 

фракції М.м. 

(кДа) 

контроль 1-ша 7-ма 15-та 21-ша 

~126 4,7 ± 0,19 3±0,07* 12,6±2,1* 3,9±1,0 2,9±0,12* 

~90 0,8 ± 0,02 1,1±0,03* 1,7±0,6* 1,12±0,05* 1,01±0,19 

~74 5,8 ± 0,12 18,5±1,2* 8,7±0,4* 6,3±0,23* 4,1±0,15* 

~55 8,9 ± 0,33 4,2±0,2* 3,5±0,05* 16,3±0,8 7,3±1,2 

~52 2,9 ± 0,11 4,2±0,6* 3,6±0,6 7,38±0,2 5,1±0,4* 

~34 3,7 ± 0,13 7,01±0,6* 6,17±0,4* 12,38±1,3 11,4±0,9* 
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 Результати досліджень показали, що у експериментальних тварин після 

моделювання хімічного опіку стравоходу 1 та 2 ступеня підвищується вміст  

фракції з М.м. ~ 34 кДа проягом всього експерименту. 

Максимальне підвищення зазначеної факції спостерігали більш пізніх 

термінах дослідження. Так, на 21-шу добу вміст фракції з М.м. ~ 34 кДа 

підвищувався у 3,1 та 3 рази після моделювання ЛОС 1 та 2 ступенів, 

відповідно. В післяопіковий період на етапі проліферації виробляється велика 

кількість факторів росту, які є стимуляторами ангіогенезу [185]. Тому 

перспективним є розділення та детальне дослідження  білкових фракцій нижче 

20 кДа, які на електрофореграмі відповідають факторам росту 

Також, нами було показано  максимальне підвищення білкової фракції з 

М.м. ~126 кДа на 15-ту добу у 4,1 раза після моделювання ЛОС 1 

ступеня.Натомість, за умов розвитку ЛОС 2 ступеня вміст даної фракції 

підвищувався на 7-му добу у 2,6 рази та значно знижувався на 21-шу добу у 

1,6, порівняно з інтактним контролем.  

Загальновідомо, що (фактори росту фібробластів) FGF - родина 

поліпептидів з М.м. від 17 до 34 кДа, які беруть участь у процесах ангіогенезу 

та загоєння ран. Фактори росту фібробластів продукуються кератиноцитами, 

фібробластами, хондроцитами, ендотеліальними, гладком'язовими і тучними 

клітинами. Літературні дані, щодо участі FGF у процесі рубцювання або 

загоєння після опікових ран – небагаточисельні [16]. Основна частина робіт 

присвячена впливу факторів росту на загоєння рани різного ґенезу [187,188].  

Нами було визначено рівень bFGF за розвитку ЛОС 1 та 2 ступенів 

(рис.15).  

Показано зростання рівня bFGF протягом всього експерименту. За розвитку 

ЛОС 2 ступеня показано поступове зростання показника з максимальним 

підвищенням на 15-ту добу у 3,1 рази. Після моделювання ЛОС 1 ступеня 

відбувається підвищення рівня bFGF на 1-шу добу, проте на поступному 

терміні дослідження не спостерігали змін рівня зазначеного показника. На 

наступних етапах експерименту відбувається зростання рівня bFGF. Так, на 
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21-шу добу рівень  показника достовірно перевищував контрольні значення у 

2,8 рази.  
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Рис. 15. Рівень  bFGF у слизовій оболонці стравоходу за розвитку ЛОС 1 та 

2 ступенів, (М±m, n=8) 

*- р<0,05 по відношенню до контролю 

 

Отримані дані узгоджуються з результатами інших дослідників. Так, H. 

Song та співав. показали, що bFGF синтезуються в нормальній шкірі навколо 

судин. При ушкодженні тканин синтез фактору росту підвищується 

ендотеліоцитами та фібробластами [188]. Підвищення bFGF протягом всього 

експерименту може свідчити про вагому участь зазначеного фактору у 

розвитку опікової хвороби та процесі загоєння після опікових ран. Результати 

подальших досліджень участі факторів росту дозволить розкрити 

молекулярно-біологічні механізми розвитку загоєння після опікових ран 

стравоходу.  
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Отже, нами було показано зміни вмісту білкових фракцій у слизовій 

оболонці стравоходу за розвитку ЛОС 1 та 2 ступенів. Таким чином, 

актуальним є майбутні дослідження та залучення нових методів дослідження 

для визначення білкових фракцій з М.м. нижче 20 кДа та вище 120 кДа для 

розуміння участі білків ЕЦМ та факторів росту у процесі загоєння та/або 

рубцювання після хімічних опіків стравоходу. 

 

3.2. Показника системи протеолізу за розвитку лужного опіку 

стравоходу 

 

Протеолітичні ферменти беруть участь у функціонуванні різних органів і 

систем у регуляції біологічних процесів. Протеїнази контролюють усі процеси 

метаболізму, беруть участь в рецептор-медіаторній передачі сигналу, в 

координації процесів фібринолізу, гемокоагуляції, активація системи 

комплементу [189]. Активність протеїназ залежить, як правило, від швидкості 

їх утворення з неактивних попередників та інактивації специфічними 

інгібіторами, які присутні у клітинах, тканинах і в плазмі крові та складають, 

так званий, антипротеоліотичний потенціал [102]. При критичних станах 

відбувається порушення динамічної рівноваги між протеїназами та їх 

інгібіторами, що є важливою ланкою патогенезу багатьох захворювань 

(панкреатит, фібрози, онкологічні захворювання, тощо.) [90]. Проте в 

літературі відсутні дані щодо активності протеолітичних ферментів та 

інгібіторного потенціалу в кровотоціт при опікових травмах стравоходу.  

Нами було визначено загальну активність протеолітичних ферментів у 

плазмі крові щурів за розвитку ЛОС різного ступеня тяжкості (рис. 16).  

Так, на 1-шу добу експерименту активність протеолітичних ферментів 

зростала у 1,5 рази після моделювання ЛОС 2 ступеня. Отримані дані 

співпадають з даними інших авторів. На етапі опікового шоку відбувається 

значна активація протеолітичних ферментів під впливом катехоламіну, Ca
2+

, 

H
+
 та інших факторів. Також у результаті гіпоксії та метаболічного ацидозу 
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відбувається пошкодження клітинних мембран, у тому числі, лізосомних [162]. 

Отже, протеїнази в результаті пошкодження клітинних мембран, потрапляють 

в судинне русло. 
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Рис. 16. Загальна протеолітична активність у плазмі крові щурів за 

розвитку ЛОС 1 та 2 ступенів, (М±m, n=8) 

*- р<0,05 по відношенню до контролю. 

 

На 7-му добу експерименту спостерігали тенденцію до знижувалась 

зальної протеолітичної активності в плазмі крові дослідних щурів у 1,2 та 1,8 

рази за розвитку ЛОС 1 та 2 ступенів, відповідно, порівняно з першою добою. 

Зниження активності протеолітичних ферментів може свідчить про утворення 

комплексів з інгібіторами та елімінацію їх з кров’яного русла. На 15-ту добу 

загальна протеолітична активність підвищувалась у 1,4 рази після 

моделювання ЛОС 1 та 2 ступенів, порівняно з 7-ю добою експерименту.  На 
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більш пізніх термінах експерименту достовірних змін зальної активності 

протеолітичних ферментів не відмічено.  

Серед протеолітичних ферментів особливий інтерес привертають серинові 

та металопротеїнази. Так, підвищення активності серинових протеїназ у 

позаклітинному середовищі розглядають як основну ланку за розвитку 

багатьох патологій при яких відбувається інфільтрація тканин нейтрофілами, 

що, відповідно, супроводжується запальною реакцією [190]. Найбільш 

типовими сериновими протеїназами є хімотрипсин, трипсин, плазмін, еластаза, 

урокіназа, каллікреїн плазми крові та деякі фактори згортання крові [189]. З 

даних літератури відомо, що головною функцією ММП є деградація 

компонентів ЕЦМ. Проте новим поштовхом до більш детального дослідження 

функцій ММП стали відомості про те, що крім руйнівної, дані зазначені 

протеїнази можуть виконувати регуляторну функцію, здійснюючи процесинг 

біологічно активних речовин. ММП беруть участь та контролюють 

багаточисленні процеси: проліферацію, адгезію, міграцію, диференціацію та 

апоптоз [113]. Тому нами було визначено активність серинових та 

металопротеїназ у плазмі крові щурів за розвитку ЛОС 1 та 2 ступенів (рис. 

17). Активність металопротеїназ у плазмі крові щурів на 1-шу добу 

підвищувалать в 1,2 рази після моделювання ЛОС 1 та 2 ступеня. На 7 -му 

добу експерименту встановлено різке зниження активності даних протеїназ у 

2,5 рази за розвитку експериментального опіку , порівняно з контрольними 

значеннями. На 15-ту добу активність ММП зростала у 1,6 раз після опіку 2 

ступеня, що може свідчити про активний процес епітелізації ранової поверхні. 

Зазначений період характеризується активним ростом колагенових волокон та 

посиленою секрецією металопротеїназ, для забезпечення щільності 

грануляційної та нормальної епітелізації тканини. Тоді, як за умов розвитку 

опіку 1 ступеня активність даного показника наближалась до контрольних 

значень. 
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Рис. 17. Активність металопротеїназ у плазмі крові щурів за розвитку 

ЛОС 1 та 2 ступенів, (М±m, n=8) 

-*р<0,05 по відношенню до контролю. 

 

На більш пізніх термінах експерименту активність ММП у плазмі крові 

знижувалась до контрольних за розвитку ЛОС 2 ступеня. За умов 

моделювання опіку 1 ступеня встановлено зниження активності даних 

протеїназ у 1,2  рази, порівняно з контрольними значеннями.  

Нами також показано підвищення активності серинових протеїназ на 1-шу 

добу експерименту у 2,2 та 2,6 раз за умов моделювання ЛОС 1 та 2 ступенів, 

відповідно (рис.18). На 7-му добу експерименту встановлено різке зниження 

активності даних протеїназ за розвитку ЛОС 1 ступеня у 2,2 рази, порівняно з 

контрольними значеннями. За умов моделювання опіку 2 ступеня не було 

достовірних змін активність серинових протеїназ. На 15-ту добу експерименту 

активність зазначених протеїназ знижувалась у 1,5 рази, порівняно з 

контрольними значеннями.  
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Рис. 18. Активність серинових протеїназ в плазмі крові щурів за розвитку 

ЛОС 1 та 2 ступенів, (М±m, n=8) 

* - р<0,05 по відношенню до контролю. 

 

Лише на 21-шу за розвитку опіку 2 ступеня показано підвищення 

активності зазначених протеїназ у 1,5 рази. 

З даних літератури відомо, що інгібіторна активність плазми крові на 95% 

представлена α1-інгібітором протеїназ α1-АТ та α2-МГ. α2-МГ є одним із 

найбільших білків плазми крові з М.м. 650-900 кДа, залежно від ступеня 

глікозилювання. Він  здатен зв’язувати майже всі протеолітичні ензими, 

виконуючи функцію універсального інгібітора. Захищає ендотелій від дії 

протеїназ, як білок гостої фази. α1-АТ – глікопротеїн, який синтезуються 

клітинами печінки, а також  в моноцитах, епітеліальними клітинах макрофагах 

та клітинами слизової оболонки кишечнику, в основному, інгібує активність 

серинових протеїназ, але також може регулювати активність цистеїнових 

[102].  



 82 

Він, як і α2-МГ, є гострофазним білком, його вміст у крові зростає при 

запальних і некробіотичних процесах. Регулюючи активність протеїназ, 

інгібітори підтримують протеолітичні процеси на певному рівні, забезпечуючи 

нормальне функціонування організму. Інгібітори приймають участь у 

реалізації протеолітичних каскадів та є ключовими регуляторами численних 

біологічних процесів, таких як запалення, зсідання крові, ангіоґенез, апоптоз, 

активація системи комплементу [191].  

Нами було досліджено активність α2-МГ та α1-АТ в плазмі крові 

дослідних за розвитку ЛОС 1 та 2  ступеня (рис. 19 та 20). 
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Рис.19. Рівень α1-антитрипсину (ІО/мл) в сироватці крові щурів за 

розвитку ЛОС 1 та 2 ступенів, (М±m, n=8)  

*- р<0,05 по відношенню до контролю 

 

У тварин за умов розвитку ЛОС 1 ступеня активність α2-АТ була 

достовірно високаю протягом експерименту. Так, на 1,7,15 та 21-шу добу 

активність даного інгібітору зросла в 1,5; 1.4; 1,3 та 1,3 рази, відповідно, 

порівняно з контрольними значеннями. Тоді, як після моделювання опіку 2 
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ступеня показано підвищення активності α2-АТ на 1 та 7-му добу в 1,4 та 1,3 

рази, порівняно з контрольними значеннями. На 7 та 21-шу добу активність 

показника була на рівні контрольних значень. 

У ході подальших досліджень нами встановлено, що за умов розвитку 

опіку стравоходу 1 ступеня активність α2-МГ залишалась на рівні контрольних 

значень на 1-шу добу експерименту. На 7-му добу показано максимальне 

підвищення активності даного інгібітору в 1,7 раз, порівняно з контрольними 

значеннями. 

На наступних термінах експерименту встановлено поступове зниження 

активності α2-МГ за розвитку опіку 1 ступеня. Тоді, як за розвитку ЛОС 2 

ступеня встановлено прогресуюче зростання активності α2-МГ протягом 

всього експерименту. Слід зазначити, що активність даного інгібітору була 

найвищою на 21-шу добу та перевищувала контрольні значення в 1,9 раз. 
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Рис. 20. Активність α2-макроглобуліну (ІО/мл) в сироватці крові щурів за 

розвитку ЛОС 1 та 2 ступенів (М±m, n=8) 

* - р<0,05 по відношенню до контролю 
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З даних літератури відомо, що збільшення активності α2-МГ відбувається 

при деяких захворюваннях печінки, цукровому діабеті, злоякісних пухлинах, 

підгострих і хронічних запальних захворюваннях, в стадії запалення після 

опіків. Підвищення загальної протеолітичної активності в плазмі крові щурів 

протягом експерименту зумовлює компенсаторне підвищенням активності 

сироваткових інгібіторів. Підвищення активності α2-МГ може також свідчити 

про запальний процес.  

Отже, після моделювання ЛОС 1 ступеня на останню добу експерименту 

значення активність протеолітичних ферментів та їх інгібіторів були близькі 

до контрольних. Отримані дані можуть свідчити про нормальний процес 

загоєння. Аналіз отриманих результатів показав, що за розвитку ЛОС 2 

ступеня відбувається підвищення активності α2-МГ та активності серинових та 

металопротеїназ на 21-шу добу експерименту, що може свідчити про 

хронічний запальний процес, який розвивається у відповідь на пошкодження. 

З одного боку, в процесі запалення відбувається максимально швидка 

мобілізація біохімічних та імунологічних реакцій. Проте, з іншого – 

довготривалий процес запалення є однією з причин патологічних змін в 

органах та тканинах. При проявах гіпоксії та порушенні мікроциркуляції 

запальний процес набуває патологічного характеру, клітинами активно 

синтезується колаген. Як результат утворення колагену переважає над його 

розпадом, внаслідок чого може розвиватись потужний фіброз тканин у вигляді 

рубців [192]. 

У переважній більшості випадків у наукові дослідження присвячені ролі 

протеїназ в кровотоці, а дані щодо протеїназно-інгібіторного балансу на 

органному і тканинному рівні за різноманітних патологій носить суперечливий 

характер. Тому, важливим є проведення комплексної оцінки стану системи 

протеолізу на різних рівнях структурної організації. У зв'язку з цим, однією з 

задач нашого дослідження було встановити зміни активності протеїназ та їх 

інгібіторів у слизовій оболонці стравоходу після хімічного опіку. 
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Перебіг загоєння післяопікових ран є динамічним процесом та потребує 

балансу між механізмами синтезу та деградації компонентів ЕЦМ. 

Протеолітична деградація ЕЦМ є одним з ключових етапів загоєння опікових 

уражень та забезпечується протеолітичними ферментами [83]. Процес 

протеолізу у відбувається цитоплазмі клітин або у спеціалізованих органелах – 

лізосомах, де містятся велика кількість протеїназ. При розвитку патологічних 

станів деякі з них можуть секретуватись у міжклітинний простір та, разом з 

екстраклітинніми протеїназами, брати пряму участь у руйнуванні 

позаклітинних білків, або ж опосередковану – шляхом активації специфічних 

ензимів [83]. Деградація чи модифікація протеїнів у екстраклітинному 

матриксі є не менш важливим процесом ніж внутрішньоклітинне руйнування 

білкових сполук. Цей процес відбувається як на поверхні плазматичної 

мембрани, так і безпосередньо у екстраклітинному просторі специфічними 

матрикс-деградуючими ферментами [190]. Враховуючи роль протеїназ в 

регуляції ангіогенезу, логічно припустити, що порушення у системі протеолізу 

можуть мати вагоме значення у процесі  загоєння післяопікових ран . 

Нами було визначено загальну протеолітичну активність у слизовій 

оболонці стравоходу за умов моделювання лужного опіку стравоходу (рис. 

21). Так, на 1-шу добу експерименту встановлено тенденцію до підвищення 

активності протеолітичних ферметів за умов розвитку опіку 1 та 2 ступеня 

опіку.  

Отримані дані узгоджуються з результатами вітчизняних та закордонних 

дослідників. Підвищення активності протеолітичних ферментів на 1-шу добу 

зумовлено пошкодженням клітин лугом та сприяє лізису некротизованих 

тканин для очищенню опікової рани. 

За умов моделювання ЛОС 1 ступеня на 7-му встановлено зниження 

загальної протеолітичної активності у слизовій оболонці стравоходу в 1,4 рази, 

порівняно з контрольними значеннями. На 15-ту защальної активність 

протеїназ дещо зростала в порівнянні з попередньою добою експерименту. 
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Рис. 21. Загальна протеолітична активність у слизовій оболонці 

стравоходу щурів за розвитку ЛОС 1 та 2 ступенів (М±m, n=8) 

* - р<0,05 по відношенню до контролю 

 

Проте, на 21-шу добу встановлено зниження активності протеїназ в 1,2 

рази, порівняно з контрольними значеннями за умов розвитку ЛОС 1 ступеня. 

(Рис. 24). У тварин з ЛОС 2 ступеня активність протеолітичних ферментів 

слизової оболонки стравоходу достовірно знижувалась на 15-ту та 21-шу добу 

в 1,7 та 2 рази, відповідно.  

З даних літератури відомо, що саме серинові та металопротеїнази беруть 

участь у процесі ремоделювання після опікових ран [193, 105]. 

Металопртеїнази забезпечують внутрішньоклітинне руйнування білкових 

сполук, натомість, особливістю серинових протеїназ є здатність здійснювати 

протеоліз, як у клітинах, так і у екстраклітинному матриксі . Припускають, що 

однією з причин, яка може призводити до надлишкового рубцювання, є 

недостатня активність ензиматичних систем, які відповідають за деградацію 

ЕЦМ [88, 111]. Тому наступним етапом нашого дослідження було визначити 
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активність даних протеїназ в тканинах стравоходу за розвитку ЛОС 1 та  2 

ступенів (Рис. 22 та 23).  

Показано підвищення активності ММП на 1-шу добу експерименту на в 

1,1 та 1,2 рази за розвитку ЛОС 1 та 2 ступенів, відповідно. На 7-му добу 

експерименту активність ММП у слизовій оболонці стравоходу була на рівні 

контрольних значень. Тоді, як на 15-му добу показано достовірне зниження 

активності даних протеїназ в 1,4 та 1,6 раз при моделювання опіку 1 та 2 

ступенів, відповіно.  

За умов розвитку опіку 2 ступеня на 21-шу добу експерименту показано, 

що активність ММП у слизовій оболонці стравоходу залишалась низькою.  

Натомість, при моделюванні ЛОС 1 ступеня встановлено підвищення 

активності даних протеїназ у порівнянні з попередньою добою експерименту. 

Активність серинових протеїназ у слизовій оболонці стравоходу 

підвищувалась на 1-шу добу експерименту в 1, та 1,4 рази після моделювання 

опіку стравоходу 1 та 2 ступеня, відповідно. 
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Рис. 22. Активність металопротеїназ у слизовій оболонці стравоходу за 

розвитку ЛОС 1 та 2 ступенів (М±m, n=8) 

*- р<0,05 по відношенню до контролю 
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Рис. 23. Активність серинових протеїназ у слизовій оболонці стравоходу 

щурів за розвитку ЛОС 1та 2 ступенів (М±m, n=8). 

 *- р<0,05 по відношенню до контролю. 

 

На 7-му добу нами показано зниження активності серинових протеїназ до 

контрольних значень. На наступних термінах експерименту за умов розвитку 

ЛОС 2 ступеня активність даних протеїназ у слизовій оболонці стравоходу 

була зниженою в 2,1 раза, порівняно з контрольними значеннями. При 

моделювання опіку 1 ступеня показано зниження активності даних протеїназ 

на 15-ту добу експерименту та тенденцію до відновлення на 21-шу добу 

Таким чином, розвиток ЛОС супроводжується зниженням загальної 

протеолітичної активності, в тому числі, активності ММП та сериновиї 

протеїназ. Розвиток ЛОС 2 ступеня характеризується більш суттєвим 

зниженням активності протеолітичних ферменті на 21-шу добу експерименту. 

Слід зазначити, що репараційні процеси за розвитку опіку стравоходу 

починаються з 10-15 доби, тому зниження активності основних 

протеолітичних ферментів, які беруть участь у ремоделюванні ЕЦМ може 

призвести до надмірного рубцювання опікової рани після ЛОС 2 ступеня. 
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Функціонування ММП при нормальних та патологічних загоєннях ран 

активно досліджується [194,195]. Разом з цим, недостатньо експериментальних 

та клінічних данних стосовно ролі ММП у загоєнні післяопікових ран саме 

стравоходу. Нами було визначено вміст ММП-1 та ММП-2 у слизовій 

оболонці слизової оболонки щурів стравоходу після моделювання хімічного 

опіку 1 та 2 ступенів (рис. 24 та 25).  

Вміст інтерстиційної металопротеїнази (ММП-1) значно зростав протягом 

всього експерименту. За розвитку ЛОС 1 ступеня встановлено різке 

підвищення вмісту ММП-1 в 3,9 раз, порівняно з контрольними значеннями. 

На наступних термінах експерименту Протягом наступних діб експерименту, 

вміст ММП-1 дещо знижувався, але залишався вище контрольних значень. За 

розвитку ЛОС 2 ступеня спостерігали достовірне підвищення вмісту даної 

ММП у 3 рази протягом всіх термінів експерименту.  
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Рис. 24 Вміст ММП-1 в слизовій оболонці стравоходу щурів за розвитку 

ЛОС 1 та 2 ступенів (М±m, n=8) 

*- р<0,05 по відношенню до контролю 
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Так, за умов моделювання ЛОС 1 ступеня показано підвищення вмісту 

ММП-2 протягом експерименту у 2 рази, порівняно з контрольними 

значеннями. За умов розвитку ЛОС 2 ступеня встановлено коливання вмісту 

показника протягом експерименту. Так, вміст даної ММП різко зростав у на 1-

шу добу експерименту та на 153% на 21-шу добу ЛОС 2-го ступеню 

Слід зазначити, що за умов розвитку моделі лужного опіку стравоходу 2 

ступеню, вміст даної металопротеїнази був вищим протягом усього 

експерименту, у порівняні з опіком 1 ступеня. 

Після травми, MMP-1 експресується базальними кератиноцитами дистальних 

ділянок епідермісу декількох типів опікових уражень (ранової інфекційні рани, 

хронічні виразки, післяопікові рани) [196]. Окрім цього, ряд авторів 

опублікували дані, які підтверджують участь ММР-2 та ММР-3 у загоєнні 

післяопікових ранах. 
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Рис. 25. Вміст ММП-2 у слизовій оболонці стравоходу за розвитку ЛОС 

1та 2 ступенів (М±m, n=8) 

*- р<0,05 по відношенню до контролю 
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Слід зазначити, що вміст ММП-2 зростає протягом 1-2 доби після 

пошкодження шкіри та зберігається на досить високому рівні навіть після 

повного загоєння рани [197].  

Аналіз ензимограми слизової оболонки стравоходу після моделювання 

ЛОС 2 ступеня та контрольних зразків показав білкові фракції з 

молекулярними масами 75, 72, 57, 53 та 28 кДа (рис. 26).  

Білкова фракція з М.м. 72 кДа, ймовірно, відповідає ММП-2. Показана 

фракція з М.м 57 кДа може відповідати ММР-1.  

 

 

 А 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 26. Ензим-електрофореграмма слизової оболонки стравоходу за умов 

моделювання ЛОС 2 ступеня (субстрат желатин, 1 мг/мл) 1 – слизова оболонка 

стравоходу 7-ма доба експерименту; 2 – контроль; 3-4 – маркери молекулярної 

маси. А – 75 кДа; Б– 72 кДа; В – 57 кДа; Г – 53 кДа; Д – 28 кДа.  

 

Білкова фракція з М.м. 75 кДа, ймовірно, відповідає MMP-8 (також відома 

як нейтрофільна колагеназа). Цей фермент міститься в специфічних гранулах 

поліморфноядерних лейкоцитів у вигляді неактивного профермента. ММР-8 – 

ключовий фермент початкових етапів процесів руйнування 
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екстрацелюлярного матриксу, особливо при патологічних запальних процесах 

. Benedict C. та співавтори встановили, що вміст даної колагенази в уражених 

ділянках шкіри підвищується на 4-ту добу ранового процесу більше ніж на 2 

порядки в порівнянні з ММП-1 [198]. Це пов'язано з особливостями профілів 

синтезу зазначеної ММП. У перші години після пошкодження шкіри 

нейтрофіли починають інфільтрувати тканини рани, що триває впродовж усієї 

стадії запалення. Як відомо, ці клітини продукують численні цитокіни та 

білкові фактори, у тому числі, і деякі протеїнази, зокрема ММП-8 [199] 

Білкова фракція з М.м. 53 кДа може відповідати MMP-10 або 

стромеліназі-2, яка здатна розщеплювати кілька білків, що беруть участь у 

ремоделюванні та загоєнні ран: колаген типів III і IV, желатин, нідоген, 

ламінін-1, еластин і протеоглікани. Активний фермент здатен активувати про-

MMP-1, -7, -8 і -9 [200]. 

Показана фракція з М.м. 28 кДа може відповідати металопротеїназі-7. 

Дана металопротеїназа одна з найменших мелатопротеїназ, що складається з 

про-домену та каталітичного домену. MMP-7 експресується в нормальних і 

стресованих епітеліальних клітинах [200]. 

Не зважаючи на велику кількість літератури стосовно структури та 

функціональних властивостей стромелізази-2 та ММП-7, на нашу думку, 

досліджень присвячених ролі даних ферментів в нормальному та 

патологічногому загоєнні ран недостатньо. Таким чином, в процесах 

тканинного ремоделювання опікових ран після ЛОС бере участь значна 

кількість ММП.  

ММП є високоактивними ферментами, які деградують широкий спектр 

компонентів позаклітинного матриксу, включаючи глікопротеїни та 

протеоглікани. Для запобігання надмірного розкладання ЕЦМ існує декілька 

рівнів регуляторних механізмів для контролю активності ММР [198,202]. 

Кількість новосинтезованих ММП регулюється на рівні транскрипції, а 

протеолітична активність існуючих ММП контролюється, як активацією 

проферментів, так і пригніченням активних ферментів ендогенними 
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інгібіторами, α2-МГ і тканинними інгібіторами металопротеїназ (TIMП) [197]. 

Відтак порушення у протеазо-антипротеазній системі може бути як причиною, 

так і наслідком патологічного стану. Наразі відомо, що порушення процесу 

загоєння післяопікових ран (рубцювання) є причиною надмірного синтезу 

колагену, що є наслідком дисбалансу у співвідношенні ММП та ТІМП [202]. 

Dietmar U. та співав. показали збільшення експресії TIMП-1 та ТІМП-2 в 

гіпертрофічній рубцевій тканині після опіків [199]. Очевидно, TIMП також 

мають велике значення для патогенезу ранового процесу. Нами було 

визначено вміст інгібіторів ММП (TІМП-1) у слизовій оболонці стравоходу 

після моделювання 1 та 2 ступеня лужного опіку (рис.27).  
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Рис. 27. Вміст ТІМП у слизовій оболонці  стравоходу за розвиткуЛОС 1 та 

2 ступенів, (М±m, n=8) 

*- р<0,05 по відношенню до контролю 

 

В результаті досліджень встановлено зростання вмісту TІМП-1 протягом 

експерименту у 1,3-1,4 рази, порівняно з контрольними значеннями, за умов 

розвитку ЛОС 1-го ступеня. Вміст тканинного інгібітора ММП у слизовій 

оболонці стравоходу також був підвищений за розвитку ЛОС 2 ступеня.  Так. 
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На 15 та 21-шу вміст TІМП-1 переважав контрольні значення у 1,6 та 1,4 рази, 

відповідно. 

Таким чином, розвиток рубцевих змін стравоходу після моделювання 

ЛОС 2 ступеня супроводжується підвищення вмісту ТІМП-1 та зниження 

активності протеолітичних ферментів на 15 та 21-шу добу експерименту. 

Отже, ЛОС супроводжується зниження активності протеолітичних 

ферментів слизової оболонки стравоходу та корелює з ступенем опіку. 

Показано участь ММП в загоєні післяопікових ран стравоходу. Отримані дані, 

щодо підвищення вмісту ТІМП та зниження активності металопротеїназ 

слизової оболонки стравоходу стравоходу може свідчити про розвиток 

рубцевих змін за умов моделювання ЛОС 2  ступеня. 

 

3.3.Показники гуморальної ланки імунітету за розвитку опіку 

стравоходу  

В літературі основна увага зосереджена на обговоренні патогенезу 

розвитку опіків стравоходу та підходів до їх лікування [203, 204]. Проте, 

залишаються  недостатньо висвітленими питання щодо участі гуморальної 

ланки імунітету в розвитку опікової хвороби, а існуючі дані мають 

суперечливий характер. Так, ряд дослідників на експериментальних моделях 

показали збільшення концентрації усіх класів імуноглобулінів протягом 

наступних двох тижнів після опіків [205]. На противагу зазначеним 

результатам в літературі зустрічаються повідомлення щодо зниження рівня 

імуноглобулінів класів M, G, A протягом усього постопікового періоду [206]. 

Можливо зазначені протиріччя в існуючих даних пов’язані з індивідуальню 

реактивністю організму, а також обумовлені різною глибиною опікової 

травми. Слід також зазначити, що переважна більшість публікацій щодо 

відповіді імунної системи на опікову травму присвячена дорослим, тоді як у 

дітей вивчені недостатньо повно. Тому нами були виділені фракції IgG 

методом афінної хроматографії з сироватки крові щурів, яким було 

експериментально змодельовано лужний опік стравоходу (рис. 28).  
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В результаті досліджень встановлено різке підвищення концентрації IgG 

за умов ЛОС 2 ступеня в 1,7 рази, порівняно з контрольними значеннями. На 

7-му добу експерименту рівень антитіл дещо знижувався, проте залишався 

вище контрольних значень. В результаті подальших досліджень достовірне 

зростання концентрації IgG в 1,4 рази на 15-ту добу експерименту. У 

подальшому відмічено зниження рівня антитіл, проте показник був вище 

контрольних значень. 

Після моделювання ЛОС 1 ступеня концентрація Ig G в сироватці крові 

дослідних щурів зросла на 1-шу у 1,2 рази, порівняно з контрольними 

значеннями. На 7-му добу концентрація антитіл була максимальною та 

перевищувала інтактний контроль у 1,5 рази.  
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Рис.28. Концентрація імуноглобулінів класу G (мг/мл) у сироватці крові 

щурів за розвитку ЛОС 1 та. 2 ступенів, (М±m, n=6) 

*- р<0,05 по відношенню до контролю 

 

На наступних етапах дослідження рівень Ig G знижувався, але залишався 

вище контрольних значень Підвищення вмісту даної фракції імуноглобулінів 

вказує на активацію імунної системи. У деяких випадках підвищення рівня 
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імуноглобулінів призводить до утворення циркулюючих імунних комплексів 

(ЦІК). ЦІК - комплекси, які складаються з антигена, антитіл і пов'язаних з 

ними компонентів комплементу. Утворенні ЦІК взаємодіють практично з 

усіма клітинами крові, а також зовнішніми рецепторами клітинами багатьох 

органів і тканин. У нормі ЦІК можуть знаходитися у вільному, циркулюючому 

та зв’язаному стані, далі деградуються фагоцитами. Однак, надмірне 

накопичення ЦІК у кров’яному руслі може бути обумовлено підвищенням 

швидкості їх утворення над швидкістю елімінації, дефіцитом одного чи 

декількох компонентів комплементу або функціональними дефектами 

фагоцитарної системи. За умов довготривалого циркулювання ЦІК вони 

можуть відкладатися в судинах і тканинах, ушкоджуючи їх, зокрема, шляхом 

гіперактивації фагоцитів. Визначення ЦІК в сироватці – важливий маркер для 

оцінки активності захворювання, особливо при аутоімунних хворобах [207, 

208].  

Одним з індикаторів імунного статусу організму є рівень ЦІК в крові. Для 

розвитку імунокомплексного процесу важливе значення мають розміри 

імунних комплексів, оскільки найбільш патогенними є імунні комплекси 

середнього і малого розміру. Так, високомолекулярні імунні комплекси  

можуть бути фагоцитовані або розчинені комплементом, проте 

низькомолекулярні (утворені при надлишку антигену) не активують 

комплемент, слабо фагоцитуються, отже, тривало циркулюють в крові та 

фіксуються в тканинах. Існують дані які свідчать, що підвищення рівня 

імунних комплексів корелює з погіршенням стану хворих [208]. Визначення 

рівня імунних комплексів є інформативним показником за умов опікової 

хвороби, разом з тим проблеми, пов’язані з обґрунтуванням доцільності 

визначення вмісту ЦІК за умов ХОС ще не отримали однозначного вирішення. 

Було не встановлено достовірних змін високомолекулярних ЦІК у тварин, 

яким індукували опік стравоходу, на 1-шу добу експерименту (Таблиця 3). У 

тварин за умов моделювання ЛОС 2 ступеня показники середньомолекулярних 
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ЦІК були найвищими та перевищували інтактний контроль в 1,3 рази, що 

вказує на запальний процес у даній групі. 

Таблиця 3 

Вміст циркулюючих імунних комплексів (ум.од.) у сироватці крові 

щурів за розвитку ЛОС 1 та 2 ступенів (М±m, n=8)  

 Контроль ЛОС 1 ступеня ЛОС 2 ступеня 

1доба 21 доба 1доба 21 доба 

Високомолекулярні 

ЦІК 

0,10±0,001 0,11±0,025 0,10±0,025 0,12±0,02 0,11±0,017 

Середньомолекулярні 

ЦІК 

0,14±0,001 0,17±0,004* 0,17±0,004* 0,19±0,015* 0,18±0,015* 

Низькомолекулярні 

ЦІК 

0,12±0,001 0,15±0,016* 0,14±0,016 0,18±0,043* 0,15±0,043 

*р<0,05 по відношенню до контролю 

 

У тварин за розвитку ЛОС 1 ступеня спостерігали встановлено підвищення 

вмісту середньомолекулярних ЦІК у 1,2 рази. У групах тварин, яким  

викликали опіки стравоходу, спостерігали також тенденцію до підвищення 

рівня низькомолекулярних ЦІК. Показники перевищували контрольні 

значення в 1,2 рази у тварин, яким індукували ЛОС 1 ступеня, у 1,5 рази – у 

тварин, яким моделювали ЛОС 2 ступеня. 

Отже, відмічено суттєві зсуви у молекулярному складі імунних комплексів, 

що проявлялися, насамперед, у підвищенні концентрації найбільш 

токсигенних середньо- та низькомолекулярних ЦІК.  

При дослідженні вмісту високомолекулярних ЦІК на 21-шу добу у тварин, 

яким індукували опік стравоходу, не спостерігали достовірних змін.  

Показники середньомолекулярних та низькомолекулярних ЦІК у тварин, 

яким моделювали ЛОС 2 ступеня, були вищими ніж у інтактному контролі, але 
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нижчими ніж на 1-шу добу експерименту. У тварин, яким індукували ЛОС 1-

го ступеня показники середньомолекулярних та низькомолекулярних ЦІК 

спостерігали тенденцію до підвищення. Таким чином, тривале накопичення 

ЦІК може бути провідним фактором пошкодження тканин та пов’язано з 

розвитком імунокомплексних патологічних процесів. Варто також зазначити, 

що за розвитку ЛОС 2 ступеня зміни вмісту ЦІК були більш вираженіші ніж 

при моделюванні ЛОС 1 ступеня. 

Нами було зроблено припущення, що можливо, Ig G та ЦІК, що 

з’являються можуть вистувати індукторами активації тромбоцитарної ланки 

гемостазу. У розвитку імунної реакції у опікових хворих важливу роль 

відіграють тромбоцити. Вони вивільнюють медіатори запалення, експресують 

прозапальні молекули, взаємодіють з лейкоцитами та ендотеліальними 

клітинами, приймаючи таким чином участь в індукції як гострих, так і 

хронічних процесів [209]. Наслідком активації тромбоцитів є секреція гранул і 

вивільнення про тромботичних медіаторів.  

Останні є джерелом інгібітору активаторів плазміногена 1 типу (PAI-1). Для 

проведення подальших досліджень отримували плазму крові, збагачену на 

тромбоцитами, та чисті тромбоцити крові. Із сироватки крові щурів, яким 

моделювали ЛОС методом хроматографії виділяли загальну фракцію антитіл 

класу G. Досліджували вплив IgG досліджених груп тварин на секрецію білків 

тромбоцитів. Нами було показано, що антитіла контрольних щурів спричиняли 

вивільнення з тромбоцитів 11-и білкових компонентів, причому, компонент з 

молекулярною масою близько 250 кДа секретувався у найбільшій кількості 

(рис.29.). 

Антитіла щурів з ЛОС викликали секрецію білків з тромбоцитів, що 

перевищувала таку у контрольному зразку майже у 1,5 рази. Було показано, 

що найактивніше збільшувався вміст компонентів з молекулярними масами в 

районі 400, 350 та 250 кДа – у 2,2; 2,7 та 1,4 рази, відповідно. Також значно 

зросла секреція компонента з молекулярною масою близько 50 кДа –у 6 раз. 
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Рис. 29. Електрофореграма середовища інкубації тромбоцитів щурів з IgG: 

1 – маркери; 

2– контрольних щурів; 

3 – щурів з опіком стравоходу 1 ступеня; 

4– щурів з опіком стравоходу 2 ступеня. 

 

IgG щурів з ЛОС, викликали посилення секреції білку з молекулярною 

масою близько 70 кДа та низькомолекулярних компонентів, ніж відносно 

випадку дії контрольних IgG. Білок з молекулярною масою 70 кДа 

секретувався у 2,7 ризи інтенсивніше, в той час як 20 кДа компонент –у 6 раз 

інтенсивніше. Найбільша секреція 70 кДа компоненту спостерігалась за умов 

дії антитіл щурів з ЛОС 2 ступеня. Даний компонент за своєю молекулярною 

масою може відповідати білку теплового шоку (hsp 70) [210]. 

Концентрація PAI-1 у тромбоцитах перевищує плазмовий пул у 4 рази. 

Було показано, що близько 70% тромбоцитарного PAI-1 міститься у α-

гранулах в активній формі, яка є біологічно функціональною і здатною 
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взаємодіяти з тканинним активатором плазміногена (tPA) [211]. Інгібітор є 

важливим компонентом системи фібринолізу, оскільки є основним 

регулятором активності tPA та урокінази [212]. Крім того, РАІ-1 виступає 

маркером різних патологічний станів, зокрема за сепсису концентрація 

інгібітору в плазмі крові збільшується приблизно в 100 разів [213,214]. 

Вважається, що інгібування PAI-1 може виявитися корисною терапевтичною 

стратегією для ослаблення як запальних, так і протромботичних процесів 

[215]. 

Методом вестерн-блоту було досліджено вплив IgG досліджених груп 

тварин на секрецію інгібітору активаторів плазміногена 1 типу (РАІ-1).  

На блотограмі у контрольному зразку було виявлено 7 форм інгібітору 

(рис.30). Антитіла, які утворилися в організмі внаслідок опікової травми, 

призводили до посилення секреції РАІ-1 майже у 3,4 рази відносно контролю, 

найбільш інтенсивно вивільнювалися комплексні форми інгібітору з 

молекулярними масами в районі 400, 350, 250 та 140 кДа. Також 

простежувалась наявність додаткової смуги в районі 50 кДа, яка може 

відповідати вільній формі РАІ-1. У кожному зразку було виявлено смугу в 

районі 100 кДа, яка може відповідати комплексу РАІ-1 з урокіназою. 

Антитіла щурів з ХОС також спричиняли збільшення фрагментації даного 

інгібітору. Так, інтенсивне утворення фрагменту з молекулярною масою в 

районі 20 кДа спостерігалось за умов дії IgG, утворених за моделювання ЛОС 

2 ступеня. Антитіла, утворені внаслідок обох агентів, призводили до 

збільшення утворення фрагменту РАІ-1 з молекулярною масою в районі 40 

кДа. 

Найбільш інтенсивні зміни у профілі секреції тромбоцитів 

простежувались на рівні високомолекулярних комплексів РАІ-1 та 70 кДа 

компоненту, який був виявлений лише на електрофореграмі. Отже, IgG щурів з 

ХОС викликали посилення секреції білків тромбоцитів на 60% відносно 

контролю. IgG, утворені в результаті ЛОС 2 ступеня спричиняли більш 

інтенсивну секрецію 70 кДа білку та низькомолекулярних компонентів 
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відносно IgG, утворених за умов розвитку ЛОС 2 ступеня. IgG обох груп 

тварин викликали посилення секреції РАІ-1 майже у 4 рази відносно 

контролю. 

 

 

 

Рис. 30. Блотограма середовища інкубації тромбоцитів щурів з IgG: 

1 – маркери; 

2– контрольних щурів; 

3– щурів з опіком стравоходу 1 ступеня; 

4 – щурів з опіком стравоходу 2 ступеня. 

Таким чином, розвиток опіку стравоходу супроводжується глибокими 

змінами в гуморальній ланці імунної системи та появою в кровотоці 

аутоантиліл на що вказує підвищення вмісту IgG. Нами відмічені суттєві зсуви 

у молекулярному складі імунних комплексів, що проявлялось у першу чергу 

підвищенням концентрації найбільш токсигенних – середньо- та 

низькомолекулярних ЦІК. Також встановлено пряму кореляцію між ступенем 
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опіку та отриманими даними. Також результати досліджень можуть свідчити 

про вплив IgG з сироватки крові щурів з опіком стравоходу на функціональну 

здатність тромбоцитів 

 

3.4. Рівень ендогенної інтоксикації за розвитку лужного опіку 

стравоходу у плазмі крові.  

Одним з провідних патогенетичних синдромів критичних станів є 

ендогенна інтоксикація. Це складний багатокомпонентний процес, 

обумовлений патологічною активністю ендогенних продуктів або 

дисфункцією систем природної детоксикації та біотрансформації. Сучасні 

уявлення пов'язують інтоксикацію з накопиченням в тканинах і рідинах 

організму надлишкових метаболітів нормального або патологічного обміну 

речовин, продуктів життєдіяльності бактерій, великим антигенним 

навантаженням.  

Зазвичай, опікова хвороба супроводжується явищем інтоксикації в 

результаті з посиленого розпаду тканин, посиленням процесів катаболізму та 

порушення мікроциркуляції [216]. Також провідною причиною розвитку 

ендогенної інтоксикації є порушення функції  печінки та нирок після опіку. В 

залежності від ступеня вираженості інтоксикації можна зробити висновки про 

тяжкість захворювання, а також прогнозуватим його перебіг. Ряд авторів 

вважають, що МСМ (молекуля середньої маси) – це один з чутливих показник 

розвитку ендогенної інтоксикації [217]. У здорових людей МСМ є звичайними 

продуктами життєдіяльності організму і близько 95% їх ефективно виводиться 

нирками. Залежно від спектрофотометричних характеристик виділяють дві 

фракції МСМ. До складу першої фракції входять фрагменти нуклеїнових 

кислот, вищі жирні кислоти, тригліцериди, холестерин . Друга фракція МСМ – 

білковий пул, який складають ароматичні амінокислоти, складові альбуміну, 

глобуліну, колагенових волокон. Збільшення його рівня свідчить про 

активацію катаболічних процесів в організмі .  
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Слід зазначити, що у розвитку інтоксикації значну роль відіграють 

токсичні сполуки різної природи, які утворюються в результаті опікової 

травми. 

- специфічні токсини, які надходять з вогнища ураження тканин 

хімічними речовинами при альтерації тканин; 

- високомолекулярні продукти денатурації білків, які різною мірою 

протеолітичної деградації надходять в судинне русло у зв’язаній з іншимим 

білками формі; 

- неспецифічні токсини - пептиди середньої молекулярної маси, які 

утворюються при протеолітичної розщеплення білків плазми, біогенні аміни, 

компоненти кінінової системи, простагландини, гідролази клітинного 

походження і т.п .; 

- токсини мікробного походження, медіатори імунних реакцій [218]. 

Нами було визначено вміст МСМ в плазмі крові щурів за розвитку ЛОС 1 

та 2 ступенів (рис. 17). На першу добу експерименту вміст цього показника 

перевищував контрольні значення у 1,2 та 1,3 рази, після моделювання ЛОС 1 

та 2 ступеня, відповідно. На 7-му добу вміст МСМ в плазмі крові дослідних 

щурів підвищувався на у 1,1 рази за розвитку ЛОС. На 15-ту та 21-шу добу 

спостерігалось зниження рівня МСМ, що пов’язано в епітелізацією зони 

опікової рани.  

Підвищення вмісту МСМ на 1-шу добу, яка відповідає стадії опікового 

шоку, спричинено виходом з клітини великої кількості неспецифічних 

токсичних продуктів (в результаті дії на тканину лізосомних протеолітичних 

продуктів) та прямою пошкоджуючою дією хімічних речовин на тканини.  

Отримані дані вказують на підвищену активність протеолітичних процесів 

в організмі, накопичення в крові проміжних продуктів обміну та ПОЛ. Як 

наслідок, гіпоксія, наростає інтоксикація організму, розлади гемодинаміки, 

функцій органів і тканин.  
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Рис. 31. Вміст МСМ у плазмі крові щурів за розвитку ЛОС 1 та 2 ступенів 

(М±m, n=8) 

*р<0,05 по відношенню до контролю 

 

На 7-му добу експерименту, яка відповідає стадії токсемії відбувається 

нормалізація та значне поліпшення гемодинаміки, судинної проникності, 

характерних для опікового шоку, сприяють поверненню рідини і токсичних 

продуктів, які накопичуються в зоні некрозу із тканин у судинне русло, в 

результаті чого збільшується інтоксикація організму. Недивлячись на те, що 

при патологічних станах відбувається підвищення рівня МСМ як продуктів 

катаболизму білків крові, не варто виключати момент синтезу МСМ для 

стабілізації гомеостазу. 

Отже, підвищення вмісту МСМ в сироватці крові щурів, свідчить про 

наявність синдрому «ендогенної» метаболічної інтоксикації. Слід також 

зазначити, що за розвитку ЛОС 2 ступеня рівень ендогенної інтоксикації 

вищий ніж після моделювання опіку 1 ступеня.  

Таким чином, розвиток процесу загоєння післяопікових ран 

характеризується взаємопов'язаними процесами, провідними з яких є: 
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протеоліз, ендогенна інтоксикація, імунологічна реактивність організму. 

Отримані дані дозволяють стверджувати, що розвиток рубцевих змін 

супроводжується порушенням протеїназно-інгібітогного балансу в 

ушкоджених тканинах та кровотоці. Отримані результати мають наукове і 

практичне значення для розробки патогенетично орієнтованих способів 

лікування ранового процесу після хімічного опіку стравоходу, в залежності від 

стадії та ступеня опікового процесу. 
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Заключення 

 

За даними Всесвітньої Організації Охорони здоров'я  відзначається 

стабільне збільшення числа хімічних опіків верхнього відділу травного тракту, 

що позитивно корелює з  виробництвом хімічною промисловістю нових 

доступних агентів, а також, з продовженням випуску концентрованої оцтової 

кислоти і недбалим зберіганням дорослими хімічних речовин в побуті. [5]. 

Випадковий або навмисний прийом їдких речовин є важливою соціальною і 

медичною проблемою через довготривалі ускладнення, включаючи кровотечу, 

перфорацію, системні ускладнення, звуження стравоходу, свищі, обструкцію 

та рак шлунка. Проте основним результатом опікових уражень є формування 

рубців. [43]. Стан зазначеної проблеми ускладнюється ще й тим, що дотепер не 

розроблено адекватних експериментальних моделей для дослідження 

рубцювання слизової оболонки ШКТ та розвитку опікової хвороби.  

Для відтворення лужного опіку стравоходу нами було обрано розчин 

NaOH, оскільки більшість отруйних речовин, які викликають хімічні 

ушкодження стравоходу у дітей, є луговмісні (елементи живлення, миючі 

засоби, речовини для очистки). Тому нами було використано 10% та 20% 

розчини NaOH для відтвореня моделі ЛОС 1 та 2 ступенів, відповідно. 

Гістологічні дослідження показали, що при опікових ушкодженнях, які 

відповідають 1 ступеня опіку загоєння тканин стравоходу здійснюється за 

рахунок сполучної тканини і супроводжується регенерацією епітелію 

(пошкодження відновлюються практично повністю). Натомість, за розвитку 

ЛОС 2 ступеня загоєння тканин стравоходу відбувається за рахунок сполучної 

тканини внаслідок заміщення епітелієм. Раневу поверхню поступово заповнює 

нова, молода сполучна, через три тижні залишаються тільки волокна 

субстанції сполучної тканини, що й утворюють рубець.  

Для визначення ступеня метаболічних порушень за умов досліджуваної 

патології нами було проведено визначення біохімічних показників сироватки 

крові. Опікова травми супроводжується гіповолемією за рахунок падіння як 
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об'єму циркулюючої плазми, так й обсягу циркулюючих еритроцитів. 

Основною причиною зменшення об'єму циркулюючої плазми є різке 

підвищення проникності капілярів, під дією медіаторів запалення, не тільки в 

зоні пошкоджених тканин, а й інтактних тканин і вихід у них значної кількості 

білка, води та електролітів. Виникає гіпопротеїнемія зі значним зменшенням 

вмісту в сироватці крові альбумінів за розвитку ЛОС 1 та 2 ступенів. 

Гіповолемія стає причиною гемодинамічних розладів, що обумовлюють 

подальше порушення мікроциркуляції в органах та тканинах. Так, зміни 

концентрації сечовини, креатиніну та порушення обміну електролітів свідчить 

про порушення функціонуванні нирок. Підвищення активності АЛТ та АСТ 

протягом експерименту свідчить про порушення функції печінки: 

білковоутворюючої, антитоксичної та екскреторної внаслідок дії токсичних 

речовин та порушення кровообігу органу.   

Слід відзначити, що за умов моделювання ЛОС 2 ступеня – рівень 

досліджуваних біохімічних показників змінювався найбільшою мірою вже на 

1-шу добу досліджень, що можливо обумовлено розвитком опікового шоку. 

Натомість, при моделюванні ЛОС 1 ступеня рівень досліджуваних біохімічних 

показників та активність АЛТ та АСТ змінювався найбільшою мірою на 7-му 

добу експерименту.  

Отримані результати гістологічних та біохімічних досліджень дозволяють 

стверджувати, що змодельовані стани є близьким до клінічної картини  ЛОС 1 

та 2 ступенів тяжкості.  

Обмін білків в розвитку загоєння ран характеризується наявністю двох 

протилежних процесів – синтезу та деградації. Розпад та пошкодження  білків 

відбувається, головним чином, на перших етапах опікової травми. Синтез 

активується незабаром після опіку, досягаючи максимуму в період клітиної 

проліферації, колагеноутворення та епітелізації. Отримані нами дані свідчать 

про кількісні зміни білкових фракцій слизової оболонки стравоходу та 

сироватки крові щурів за розвитку ЛОС 1 та 2 ступеня. Показано прогресуюче 

зростання глобулінових фракцій (М.м. ~168, 150 кДа) за розвитку ЛОС. Також 
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було встановлено зниження альбумінової фракції (67 кДа), а також 

постальбумінової фракції (~ 55 кДа) за розвитку опіку стравоходу 1 та 2 

ступенів. Отримані результати узгоджуються з отриманими нами даними 

дослідження біохімічних показників та свідчить про пригнічення білок-

синтетичної функції печінки внаслідок опікової травми. Також варто 

відзначити значне підвищення фракції з М.м. ~ 40 кДа, яка може відповідати 

альфа-1-кислому протеїну та може свідчити про запальний процес за розвитку 

ЛОС 2 ступеня. Відзначено також зміни вмісту постальбумінових фракцій з 

М.м. ~25 та ~15 кДа, що є наслідком зростання процесів деградації білків 

тканин у результаті підвищення активності протеолітичних ферментів різної 

специфічності або травмуючою дією хімічних чинників. 

На відміну від змін білкового складу у сироватці крові для тканин 

стравоходу характерна однонаправленість змін. Зростання вмісту фракцій з 

М.м ~90 та ~74 кДа, які можуть відповідати білкам теплового шоку Hsp90 та 

Hsp70, можливо обумовлено у відповідь на дію температури на тканини або 

обумовлено стресовим фактором [180]. На 15-ту добу розвитку ЛОС 

спостерігається підвищення вмісту фракцій з М.м. ~55 та ~52 кДа. Нами було 

зроблено припущення, що дані білкові фракції можуть відповідати кератинам. 

Процес реепітелізації опікової рани супроводжується посиленою міграцією 

базальних кератиноцитів до дистальних ділянок епідермісу ушкоджених 

тканин та посиленим синтезом кератинів, що ймовірно, свідчить про активний 

процес епітелізації опіквої рани [183, 182].   

Враховуючи вагому роль факторів росту в загоєнні ран нами було 

показано підвищення вмісту bFGF на останніх етапах дослідження що 

свідчить про активний процес епітелізації.  

Встановлені зміни вмісту білкових фракцій можуть бути пов’язані зі 

змінами функціонування системи протеолізу. Також, формування рубців 

супроводжується накопиченням колагену та морфологічними змінами 

тканини, що призводить до порушення балансу між процесами синтезу та 

деградації компонентів ЕЦМ. Наразі відомо, що утворення рубців спричинено 
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надмірним синтезом колагену, зміною співвідношення ферментів, які 

відповідають з деградацію компонентів ЕЦМ та їх інгібіторів. Тому наступним 

етапом наших досліджень було визначення протеїназно-інгібіторного балансу 

плазми крові та тканинах стравоходу за розвитку ЛОС. Підвищення активність 

ММП та серинових протеїназ в плазмі крові дослідних щурів стрімко 

підвищувалась на початковому етапі експерименту за розвитку обох моделей 

опіку. Отримані дані пов’язані зі значною активацією протеолітичних 

ферментів під впливом катехоламіну, Ca
2+

, H
+
 та у результаті пошкодження 

клітинних мембран, у тому числі, лізосомних. Таким чином, протеїнази в 

результаті пошкодження клітинних мембран, потрапляють в судинне русло. 

Зниження показників на наступному етапі дослідження можливо пов’язано з 

утворенням комплексів з інгібіторами та елімінацію їх з кров’яного русла. За 

нормального загоєння опікової травми, що супроводжує ЛОС 1 ступеня 

активність протеїназ на останньому етапі дослідження була на рівні 

контрольних значень. Активність серинових протеїназ та ММП  була 

підвищувалась на останньому терміні дослідження, порівняно з контрольними 

значеннями за розвитку ЛОС 2 ступеня.  

В живих організмах існує система контролю за інтенсивністю 

протеолітичних реакцій. У цих регуляторних процесах залучені інгібітори, 

основною функцією яких являється, за потреби, або пригнічення, або повне 

блокування дії ензимів. Ключовими інгібіторами вважають α1-інгібітор 

протеїназ та α2-макроглобулін (α2-МГ), які складають головний 

антипротеолітичний потенціал крові [104].  

Нами показано різнаправлені зміни активності інгібіторів у сироватці 

крові дослідних щурів, яким моделювали ЛОС 1 та 2 ступенів. Так, було 

встановлено підвищену активність α1-АТ протягом експерименту при 

моделювані опіку 1 ступеня. Натомість за розвитку ЛОС 2 ступеня показано 

підвищення показника на 1 та 15-ту добу дослідження. Активність α2-МГ у 

сироватці крові щурів, яким моделювали опік 2 ступеня прогресуюче зростала 

протягом експерименту та перевищувала контрольні значення у 1,9 рази.  
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2-МГ бере участь у захисті білків сполучної тканини від деструктивної 

дії протеїназ, зв’язуванні цитокінів, які регулюють процеси 

колагеноутворення, а отже є лімітуючим фактора надмірної репарації та 

утворення фіброзів (рубців) [103]. З іншого боку, підвищення активності α2-

МГ та активності серинових та металопротеїназ на 21-шу експерименту добу в 

1,5 та 1,2 рази, порівняно з контрольними значеннями може свідчити про 

хронічний запальний процес, який супроводжує розвиток рубцевих змін. 

Відомо, що хронічне запалення сприяє погіршунню рангового процесу, це 

може призвести до неадекватного загоєння – рубцевої трансформації тканин.  

Ремоделювання позаклітинного матриксу відіграє ключову роль у процесі 

переходу від грануляційної тканини до рубцевої. Серинові і металлопротеїнази 

приймають важливу роль на даному етапі, оскільки вони активні при 

нейтральному значенні рН і секретуються клітинами безпосередньо in situ 

[101]. Тому, актуальним є проведення оцінки стану системи протеолізу у 

тканинах стравоходу після хімічного опіку. Варто зазначити, що зміни 

активності протеїназ в тканинах стравоходу дослідних щурів мали 

односпрямований характер. Проте рубцеві зміни тканин стравоходу за 

розвитку опіку 2 ступеня супроводжуються суттєвим зниженням активності 

ММП та серинових протеїназ на 15 та 21-шу добу експерименту та значним 

підвищенням вмісту ТІМП-1.  

При регенерації тканин найбільш активними учасниками цього процесу є 

ферменти, які ремодулюють структурні компоненти ЕЦМ – ММП. Разом з цим 

недостатньо комплексних експериментальних та клінічних даних стосовно 

ролі ММП у загоєнні післяопікових ран саме стравоходу. Нами показано 

функціонування ММП -2, ММП-1, ММП-8, ММП-10 та ММП-7 у слизовій 

оболонці стравоходу за розвитку ЛОС 2 ступеня.  

В результаті проведених дослідження нами встановлено зміни у 

функціонуванні протеолітичних ферментів та їх інгібіторів наслідком чого 

може бути деградація білків, що в свою чергу призведе до появи нетипових 

білків, які можуть чинити або безпосередній токсичний ефект або 
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зумовлювати появу аутоантитіл. Встановлено максимальне підвищення 

концентрації IgG показано на 1-шу добу експерименту за розвитку ЛОС 2 

ступеня на 70%. За розвитку ЛОС 1 максимальне підвищення показника 

спостерігалось на 7-му добу експерименту. В деяких випадках підвищення 

рівня імуноглобулінів призводить до утворення циркулюючих імунних 

комплексів. Показано підвищення вмісту найбільш токсигенних середньо- та 

низькомолекулярних ЦІК на 1 та 21-шу добу після моделювання ЛОС 2 

ступеня, що може свідчити про розвиток запального процесу. 

Нами було зроблено припущення, що можливо, Ig G та ЦІК, що 

з’являються можуть виступати індукторами активації тромбоцитарної ланки 

гемостазу. Тому нами було досліджено вплив IgG отриманих з тварин, яким  

моделювали опіком стравоходу на секрецію білків тромбоцитів. Показано, що 

антитіла щурів з ЛОС викликали секрецію білків з тромбоцитів, що 

перевищувала таку у контрольному зразку майже на 60%. Методом вестерн-

блоту було досліджено вплив IgG досліджених груп тварин на секрецію 

інгібітору РАІ-1. Антитіла, які утворилися в організмі внаслідок опікової 

травми, призводили до посилення секреції РАІ-1 майже на 289% відносно 

контролю, найбільш інтенсивно вивільнювалися комплексні форми інгібітору 

з молекулярними масами в районі 400, 350, 250 та 140 кДа.  

До активних компонентів, які утворюються в організмі за патологічних 

умов, в тому числі за рахунок активації протеолітичної системи організму, 

належать, так звані, молекули середньої маси. Встановлено підвищення вмісту 

МСМ на протягом першого тижня експерименту експерименту, що свідчить 

про інтоксикацію та можливо є наслідком надмірної активації протеолітичних 

ферментів організму.  

Таким чином, представлені результати поглиблюють на даний час 

уявлення про патогенез опікової травми стравоходу. Встановлено порушення  

співвідношення протеїназ та їх інгібіторів в слизовій оболонці стравоходу та 

кровотоці, що може бути ключовим у розвитку рубцевих змін. Розуміння 

молекулярно-біохімічних аспектів загоєння післяопікових ран стравоходу 
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повинні сприяти поліпшенню підходів до розробки цілеспрямованого 

медикаментозного впливу для профілактики утворення рубців ШКТ. 
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ВИСНОВКИ 

 

Представлена дисертаційна робота присвячена дослідженню участі 

системи протеолізу у розвитку постопікових змін слизової оболонки 

стравоходу. Проведені дослідження дозволили встановити порушення 

співвідношення протеолітичних ферментів, які відповідають за 

ремоделювання ЕЦМ та їх інгібіторів в кровотоці та слизовій стравоходу за  

розвитку рубцевих змін.  

1. Відтворені моделі лужного опіку стравоходу 1 та 2 ступенів тяжкості 

на статевонезрілих щурах, що супроводжувалися відповідними 

морфологічними ураженнями слизової оболонки стравоходу та змінами 

основних біохімічних показників у сироватці крові. 

2. Встановлено зміни вмісту білкових фракцій у слизовій оболонці 

стравоходу та сироватці крові щурів за умов розвитку ЛОС 1 та 2  ступенів 

тяжкості. 

3. Показано, що на 21 добу експерименту за умов розвитку ЛОС 2 

ступеня відбувалось підвищення рівня α2 – макроглобуліну в сироватці крові в  

1,9 рази та активності серинових та металопротеїназ в плазмі крові в 1,5 та 1,2 

рази, відповідно. 

4. Встановлено підвищення вмісту ТІМП-1  в 1,4 рази та зниження 

активності металопротеїназ в 1,5 рази у слизовій оболонці стравоходу на 21 

добу, що може свідчити про розвиток рубцевих змін за умов моделювання 

ЛОС 2  ступеня. 

5. Показано, що розвиток опіку стравоходу супроводжувався 

підвищенням концентрації IgG в 1,5 та 1,7 рази за умов розвитку ЛОС 1 та 2 

ступенів тяжкості, відповідно, порівняно з контрольними значеннями. Вміст 

середньо- та низькомолекулярних ЦІК в сироватці крові піддослідних щурів 

після моделювання ЛОС 2 ступеня перевищував контрольні в 1,1 та 1,2 рази, 

відповідно.  
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6. Встановлено підвищення вмісту МСМ у плазмі крові щурів, яким 

моделювали опік стравоходу 1 та 2 ступеня, що свідчить про ендогенну 

інтоксикацію.   
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