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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

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 [Contini S., 2013]. 

Згідно даних статистики, максимальна кількість таких отруєнь (від 77% до 85%) 

припадає на вік від 1 до 8 років [Chen T.Y., 2003; Temiz A., 2013]. В останні роки 

число пацієнтів з хімічними опіками верхніх відділів шлунково-кишкового тракту 

(ШКТ) не зменшується, а продовжує неухильно зростати [Kalkan Y., 2013].  

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) [Young M.M., 2000; Савві С.О., 2010]. 

На сьогодні встановлено, що основними причинами утворення рубців є 

недостатня активність ферментних систем, які відповідають за деградацію 

екстрацелюлярного матриксу (ЕЦМ), зокрема металопротеїназ (ММП) [Gill E.S., 

2008; Simon F., 2012], 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. 

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 [Mohan R. K., 

2003]. У той же час надмірне накопичення компонентів ЕЦМ та зниження 

активності протеолітичних ферментів може призводити до утворення рубців 

[Dietmar U., 2003]. 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 
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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.  

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 продемонстровано, 

що за  даної патології відбувались зміни вмісту білкових фракцій слизової оболонки 

стравоходу та сироватки крові експериментальних тварин. 
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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. 

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 
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літературних джерел (218 посилань). Дисертаційна робота викладена на 135 

сторінках і проілюстрована 31 рисунком та 3 таблицями. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 

Матеріали та методи досліджень 

 

Дослідження на тваринах проведені з дотриманням міжнародних принципів 

Європейської конвенції про захист тварин, які використовуються для 

експериментальних чи інших наукових цілей [Сторожков Г.И., 2001; Мурзін О.Б., 

2004]. 

Експерименти проводили на білих статевонезрілих щурах (самках) масою 90-

110 г. Протягом експерименту тварини утримувались на стандартному раціоні 

віварію з вільним доступом до їжі та води. Тваринам за допомогою зонду вводили 

0,1 мл розчину 10% NaOH для відтворення 1 ступеня опікового ураження. Іншій 

групі тварин аналогічно вводили 0,2 мл 20% NaOH, таким чином, відтворюючи 2 

ступінь опіку. Контрольним щурам одноразово перорально вводили відповідний 

об’єм води для ін’єкцій. Тварин виводили з експерименту на 1, 7, 15 та 21 доби з 

моменту введення NaOH/вода [Фисталь Э.Я., 2005]. 

Визначення біохімічних показників у сироватці крові проводили за допомогою 

біохімічного аналізатора Humalyser 3000 з використанням відповідних тест-наборів. 

Визначення вмісту білка проводили за методом Бредфорд [Bradford M.M., 1976]. 

Загальну фракцію IgG виділяли з сироватки крові методом афінної 

хроматографії на колонці з протеїн-А сефарозою [Huse K., 2002]. Вміст ЦІК у 

сироватці крові визначали методом преципітації: високомолекулярних ЦІК – з 

використанням 3 % розчину поліетиленгліколю (ПЕГ), середньомолекулярних – 

4,5 % ПЕГ, низькомолекулярних – 6 % розчинів поліетиленгліколю–6000 (ПЕГ–

6000) [Передерий В. Г., 1995]. 

Кількісний та якісний склад білкових фракцій слизової оболонки стравоходу та 

сироватки крові щурів досліджували за допомогою методу диск-електрофорезу за 

присутності додецилсульфату натрію [Laemmli U.K., 1970]. Для аналізу ММП в 

слизовій оболонці стравоходу використовували метод ензим-електрофорезу 

[Ostapchenko L.I., 2011]. 

Загальну активність протеїназ у зразках аналізували методом визначення 

казеїнолітичної активності з наступними модифікаціями. Для селективного 

визначення активності метало- та серинових протеїназ до реакційної суміші 

додавали до кінцевої концентрації 0,2 М етилендіамінтетраацетат (ЕДТА) або 0,2 М 

фенілметилсульфоніл флуорид (ФМСФ), відповідно [Hummel B.C., 1959]. 

Визначення рівня α1-антитрипсину (α1-АТ) та α2-мактроглобуліну (α2-МГ) 

проводили за методом [Нартикова В.Ф., 1979].  

Вміст ТІМП-1 та ММП-1, ММП-2  визначали методом імуноферментного 

аналізу [Crowther J. R., 2001].  
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Визначення вмісту МСМ проводили за методом [Николайчук В.В., 1982]. 

Також в роботі використовували гістологічні методи дослідження [Лили Р., 

1969]. 

Статистичну обробку результатів проводили, використовуючи методи 

математичної статистики із застосуванням пакетів прикладних програм Origin 

Pro7.0, Microsoft Excel 2010 та TotalLab 1.10. Для кожного отриманого результату 

визначали показники середнього арифметичного (М) і стандартної похибки 

середнього арифметичного (m).  

 

Результати досліджень та їх обговорення 

 

Нами було відтворено моделі експериментального ЛОС 1 та ЛОС 2. Для 

підтвердження розвитку моделей було проведено гістологічні та біохімічні 

дослідження. Гістологічні дослідження вказували на ураження слизової оболонки 

(епітелію, власної пластинки) стравоходу щурів за умов експериментального 

моделювання ЛОС 1 на 1 добу досліджень. На 21 добу після опіку спостерігали 

загоєння, яке є типовим прикладом патологічного загоєння тканин, що наступає 

після опіку 1 ступеня. Загоєння тканин стравоходу відбувалось за рахунок сполучної 

тканини та супроводжувалось регенерацією епітелію. Слід зазначити, що за 

розвитку опіку стравоходу 1 ступеня відновлення слизової оболонки стравоходу 

відбувалось практично повністю (рис. 1). 
 

 

 
 

Результати гістологічних досліджень уражень за розвитку ЛОС 2 вказують на 

пошкодження цілісності епітелію, власної пластинки слизової оболонки і м'язової 

пластинки слизової оболонки та формування вираженого набряку підслизового 

3 

1 

2 

 

1
 1  
2 

1 

2 

Рис. 1. Мікрофотографія слизової оболонки 

стравоходу експериментальних тварин: 

А – контроль; Б – 1 доба та В – 21 доба 

моделювання ЛОС 1: 

1 – епітелій, 2 – власна пластинка, 3 – м’язева 

пластинка. Забарвлення гематоксиліном і 

еозином. Х 200 

 

 

А 

Б В 
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шару, зокрема, на 1 добу експерименту. На 21 добу досліджень, ми спостерігали 

загоєння тканин стравоходу, яке відбувалось за рахунок розвитку сполучної тканини 

внаслідок заміщення епітелієм, що може вказувати на утворення 

сполучнотканинного рубця (рис. 2). 

 
 

 
 

Рис. 2. Мікрофотографія слизової та підслизової оболонки стравоходу щура на 

1добу (А) та 21 добу (Б) моделювання ЛОС 2: 

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

слизової оболонки, 4 – підслизовий шар. Забарвлення гематоксиліном і еозином. 

Х 200 

 

Відомо, що опік стравоходу може супроводжуватися тривалими порушеннями 

обмінних процесів, що негативно відображається на функціонуванні різних органів 

та систем [Лужников Е. А., 2007]. В результаті проведених біохімічних досліджень 

було показано зниження вмісту загального білка та альбуміну в сироватці крові 

дослідних щурів (таблиця 1). Так, за умов моделювання ЛОС 1, спостерігалося 

поступове зниження  концентрації загального білка на 1 та 7 добу, відповідно, в 1,2 

та 1,5 рази, порівняно з контрольними значеннями. Концентрація цього показника в 

сироватці крові щурів з ЛОС 2 різко знижувалась на 1 добу в 1,5 та рази, у 

порівнянні з інтактним контролем. За розвитку ЛОС 1, показано значне зниження 

концентрації альбуміну на 7 добу у 2 рази, порівняно з контрольними значеннями. 

На 1 добу за розвитку ЛОС 2 у сироватці крові щурів продемонстровано достовірне 

зниження концентрації альбуміну в 1,8 рази. Отже, можна припустити, що отримані 

результати вказують на розвиток гіпопротеїнемії сироватки крові піддослідних 

тварин, яка виникає переважно за рахунок зменшення кількості альбумінів. 

Показано підвищення концентрації сечовини, креатиніну та зміни вмісту К
+
, Na

+
, Cl

-
 

у сироватці крові щурів протягом експерименту, що може вказувати на порушення 

роботи нирок. На 7 добу експерименту за розвитку ЛОС 1 активність АЛТ та АСТ 

підвищувалась в 2,8 та 1,2 рази, відповідно, порівнянні з контрольними тваринами. 

 

1 

2 

4 

3 

2 

3 

1 

4 

А Б 
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Таблиця 1 

Біохімічні параметри сироватки крові щурів за умов розвитку лужного опіку стравоходу різного ступеня 

тяжкості, (M±m, n=10) 

 

 

Показник Контроль 

ЛОС 1 ступеня ЛОС 2 ступеня 

1 доба 7 доба 15 доба 21 доба 1 доба 7 доба 15 доба 21 доба 

Загальний білок, 

( мг/мл) 
65,01±0,1 51,02±2,1* 41,2±1,0* 48,6±1,7* 56,2±1,8* 43,1±1,9* 52,3±1,2* 46,9±2,5* 55,2±2,9* 

Альбумін, 

(мг/мл) 
37,5±0,12 21,9±1,6* 18,3±1,3* 27,0± 1,9* 32,0±1,3* 20,01±0,9* 23,6±1,12* 29,2±0,7* 31,1±0,8* 

Сечовина, 

(ммоль/л) 
8,8±0,2 12,2±1,23* 20,7±1,3* 18,9±0,7* 13,5±0,6* 21,4±1,12* 17,1±0,7* 18,1±0,9* 15,3±1,0* 

Креатинін, 

(мкмоль/л) 
88,0±0,1 130,8±4,2* 178,8±3,98* 130,4±6,9* 100,3±4,3* 153,9±3,01* 145,01±2,1* 120,0±2,9* 110,3±1,9* 

К
+
, (ммоль/л) 5,0±0,1 5,7±0,1* 14,6±0,9* 7,9±0,6* 5,7±0,5 13,8±1,1* 8,0±0,5* 6,9±0,6* 5,9±0,5 

Na
+
, (ммоль/л) 156,2±2,5 145±0,9* 147±1,9* 147±1,2* 153±2,1* 135,1± 0,4* 148±0,7* 141,9±0,8* 150±0,9 

Сl
-
, (ммоль/л) 110,3±2,4 100,6±1,8* 94,2±6,1* 93,0±2,4* 106,3±1,9 98,3±2,5* 93,8±1,9* 97,5±2,3* 106,0±3,8 

АЛТ, ( од/л) 27,7±0,1 68,31±1,03* 78,12±1,33* 70,8±2,5* 68 ±2,2* 86,5±1,87* 71,1±2,2* 69±2,3* 63±1,9* 

АСТ, (од/л) 55,5±0,13 61,3±1,2* 67,1±1,7* 65,1±2,1* 65,4±1,9* 79,7±3,3 70,1±2,3* 69,1±1,9* 71,3±1,8* 

*-p<0,05 відносно контролю 
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Натомість, за розвитку ЛОС 2 на 1 добу експерименту, показники активності 

зазначених ферментів була, відповідно, в 3,1 та 1,4 рази вищими, порівняно з 

контрольними значеннями. Отримані результати можуть вказувати на порушення 

синтетичної функції печінки у щурів дослідних груп. Слід зазначити, що 

найсуттєвіші зміни даних показників спостерігались за розвитку ЛОС 1 на 7 добу та 

за розвитку ЛОС 2 на 1 добу.  

Зміни вказаних показників та результати гістологічних досліджень 

відповідають клінічній картині, що спостерігається за розвитку опікової травми 

стравоходу у дітей [Терновский C.Д., 1963; Ванцян Э.Н., 1991]. Отже, 

використовуючи розчини 10% та 20% NaOH, нами було відтворено моделі ЛОС 1 та 

2, які супроводжувались відповідними морфологічними ураженнями слизової 

оболонки стравоходу та змінами ключових біохімічних показників. 

Експериментально відтворені стани є адекватними моделями ЛОС 1 та 2 у дітей 

віком від 1 до 8 років. 

Аналіз електрофореграм сироватки крові та слизової оболонки стравоходу 

щурів за розвитку ЛОС не виявив якісних змін білкових фракцій, але були 

встановлені їх кількісні зміни. Так, було показано підвищення γ-глобулінової 

фракції протягом експерименту. Встановлено також зниження альбумінової фракції 

впродовж всіх термінів дослідження, що може свідчити про пригнічення білок-

синтетичної функції печінки внаслідок опікової травми. 

Варто відзначити значні кількісні зміни фракцій з м.м. ~ 40 кДа, ~ 25 кДа та 

~ 15 кДа, які можуть бути пов’язані із зростанням процесів деградації білків тканин 

у результаті підвищення активності протеолітичних ферментів різної специфічності. 

Електрофоретичний аналіз білкового складу слизової оболонки стравоходу 

показав у всіх досліджуваних пробах присутність білкових фракцій з 

молекулярними масами від 34 до 126 кДа. На відміну від змін білкового складу 

сироватки крові, для слизової оболонки стравоходу характерна однонаправленість 

змін. Так, показано підвищення вмісту білкових фракцій з м.м. ~ 70 та ~ 90 кДа на 

початкових етапах експерименту, які можуть відповідати білкам теплового шоку – 

Hsp70 та Hsp90. Підвищення синтезу зазначеної групи білків у тканинах після опіку 

може бути обумовлено компенсаторними реакціями спрямованими на підтримку 

клітинного гомеостазу [Diao L., 2000, Zhi-Qiang Y., 2008]. Встановлено збільшення 

вмісту фракцій з м.м. ~ 55 та ~ 52 кДа за розвитку ЛОС 1 та ЛОС 2 на 15 добу 

експерименту. Нами було зроблено припущення, що зазначені фракції можуть 

відповідати кератинам. З літературних даних відомо, що 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 [Ramakrishnan O., 1995, Bruen K., 2004]. Підвищення вмісту 

білкових фракцій ~ 50 кДа та ~ 58 кДа на 15 добу експерименту, ймовірно, свідчить 

про активний процес епітелізації опікової травми. Білкова фракція з м.м. ~ 34 кДа, 

може відповідати фактору росту ендотелію судин (VEGF) [Keisuke O., 2013]. 
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Встановлені зміни вмісту білкових фракцій можуть бути пов’язані зі змінами 

функціонування системи протеолізу. Тому наступним етапом наших досліджень 

було визначення загальної протеолітичної активності плазми крові, а також 

активності ММП та серинових протеїназ за розвитку ЛОС. 

В результаті проведених досліджень показано, що за розвитку ЛОС 1 та ЛОС 2, 

відбувалось підвищення загальної активності протеїназ, а також активності ММП та 

серинових протеїназ на 1 добу експерименту, що може бути пов’язано з виходом 

ферментів з пошкоджених тканин у кров’яне русло. Необхідно зазначити, що на 

більш пізніх етапах розвитку опікової хвороби відмічені зниження даних 

показників. Проте, на 21 добу за розвитку ЛОС 2 показано підвищення активності  

ММП та серинових протеїназ в та 1,2 та 1,5  рази, відповідно, порівняно з 

контрольними даними (рис.3). 
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Рис. 3. Загальна протеолітична 

активність (А), активність 

металопротеїназ (Б) та серинових 

протеїназ (В), відносно контрольної 

групи (100%) у плазмі крові за 

розвитку ЛОС (M±m, n=10) 
 

*-p<0,05 відносно контролю 

 

 

 

Білкові інгібітори протеїназ підтримують протеолітичні процеси на певному 

рівні, забезпечуючи нормальне функціонування організму. Вони беруть участь у 

реалізації протеолітичних каскадів та є ключовими регуляторами численних 

біологічних процесів, таких як запалення, згортання крові, ангіоґенез, апоптоз, 

активація системи комплементу [Sheng Y., 2001]. В плазмі крові за розвитку 
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експериментального опіку стравоходу нами було досліджено активність таких 

інгібіторів протеїназ, як α2-МГ та α1-АТ (рис. 4).  

Продемонстровано різноспрямовані зміни активності інгібіторів за розвитку 

опіку 1 та 2 ступенів. Так, за розвитку ЛОС 1, активність α1-АТ була достовірно 

високою протягом експерименту. Тоді як після моделювання ЛОС 2, показано 

підвищення активності α1-АТ на 1 та 15 добу в 1,4 та 1,3 рази, порівняно з 

контрольними значеннями. На 7 та 21 добу активність показника була на рівні 

контрольних значень. 
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Рис. 4. Рівень α1-антитрипсину (А) та α2-макроглобуліну (Б) у сироватці крові 

щурів за розвитку ЛОС, (M±m, n=10) 
*-p<0,05 відносно контролю 

 

За розвитку ЛОС 1 рівень α2-МГ був максимально високим на 7 добу 

експерименту та перевищував контрольні значення в 1,7 рази. Тоді, як за розвитку 

ЛОС 2 ступеня встановлено прогресуюче зростання рівня α2-МГ протягом всього 

експерименту. Так, на 21 добу експерименту рівень даного показника зростав в 1,9 

рази, порівняно з контрольними значеннями.  

Аналіз отриманих результатів показав, що за розвитку ЛОС 2 відбувається 

підвищення активності α2-МГ, серинових та металопротеїназ на 21 добу 

експерименту, що може свідчити про хронічний запальний процес, який 

розвивається у відповідь на пошкодження. 

У переважній більшості літературних джерел дані щодо співвідношення 

протеїназ та їх інгібіторів на тканинному рівні за різноманітних патологій є 

суперечливими. Тому важливим є проведення комплексної оцінки стану системи 

протеолізу на різних рівнях структурної організації. У зв'язку з цим одним із завдань 

нашого дослідження було встановити зміни активності протеїназ та їх інгібіторів у 

слизовій оболонці стравоходу після хімічного опіку. 

Визначено загальну протеолітичну активність, а також активність ММП та 

серинових протеїназ у слизовій оболонці стравоходу за умов моделювання ЛОС 

(рис. 5). Так, на 1 добу експерименту встановлено підвищення активності ММП та 
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серинових протеїназ за умов розвитку опіку 1 та 2 ступенів. На наступних етапах 

експерименту встановлено зниження загальної активності протеїназ, а також 

активності ММП та серинових протеїназ у слизовій оболонці стравоходу.  

Таким чином, розвиток ЛОС супроводжувався зниженням загальної 

протеолітичної активності, зокрема, активності ММП та серинових протеїназ. 

Розвиток ЛОС 2 характеризується більш суттєвим зниженням активності 

протеолітичних ферментів на 21 добу експерименту. Слід зазначити, що репараційні 

процеси за розвитку опіку стравоходу починаються з 10–15 доби [Velnar T., 2009], 

тому зниження активності основних протеолітичних ферментів, які беруть участь у 

ремоделюванні ЕЦМ, можуть бути основною причиною рубцювання опікової рани 

після ЛОС 2.  
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  Рис. 5. Загальна активність протеїназ 

(А), активність металопротеїназ (Б) та 

серинових протеїназ (В), відносно 

контрольної групи (100%)  у слизовій 

оболонці стравоходу за розвитку 

ЛОС, (M±m, n=10) 
 

*-p<0,05 відносно контролю 

 

 

 

 

Функціонування ММП за нормального та патологічного загоєння ран ШКТ 

активно досліджується [Fang B., 2015, Hästbacka J., 2015]. Разом з цим, на сьогодні 

недостатньо експериментальних та клінічних данних стосовно ролі ММП у загоєнні 

післяопікових ран саме стравоходу. Нами було встановлено значне підвищення 

вмісту ММП-1 та ММП-2 на всіх термінах експерименту в слизовій оболонці  

стравоходу щурів після моделювання ЛОС 1 та ЛОС 2 (рис. 6). 
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Отримані нами результати узгоджуються з літературними даними [Ries С., 

2007; Tandara A. A., 2011]. За декількох типів уражень ШКТ (інфекційні ураження, 

хронічні виразки, післяопікові рани) MMП експресуються базальними 

кератиноцитами дистальних ділянок епідермісу [Dietmar U., 2010]. Слід зазначити, 

що вміст ММП в тканинах стравоходу залишається на досить високому рівні навіть 

після повного загоєння ран. 
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Рис. 6. Вміст ММП-1(А) та ММП-2 (Б), відносно контрольної групи (100%) у 

слизовій оболонці стравоходу щурів за умов моделювання ЛОС, (M±m, n=10)  

*-p<0,05 відносно контролю 

 

Аналіз ензимелектрофореграми слизової оболонки стравоходу після 

моделювання ЛОС 2 та контрольних зразків показав присутність білкових фракції з 

молекулярними масами 75, 72, 57, 53 та 28 кДа, які можуть відповідають ММП-2, 

ММП-1, ММП-8, ММП-10 та ММП-7 (рис.7). 

 

Рис. 7.  Ензим-

електрофореграмма слизової 

оболонки стравоходу за умов 

моделювання ЛОС 2 

ступеню (субстрат желатин, 

1 мг/мл): 

1 – слизова оболонка 

стравоходу;  

2 – контроль;  

3–5 – маркери молекулярної 

маси 
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зазначеного інгібітору протягом всього експерименту, що може пояснювати 

динаміку змін ММП (рис. 8). 

 

 

Рис. 8. Вміст ТІМП-1, відносно 

контрольної групи (100%)  у слизовій 

оболонці стравоходу за розвитку ЛОС 

(М±m, n=8) 
 

*-p<0,05 відносно контролю 

 

 

 

 

 

Отже, в результаті проведених досліджень нами встановлено зміни у 

функціонуванні протеолітичних ферментів та їх інгібіторів, наслідком чого може 

бути підвищення деградації білків та поява нетипових білків, які можуть чинити або 

безпосередній токсичний ефект, або зумовлювати появу аутоантитіл. Тому 

наступним етапом наших досліджень було визначення рівня імуноглобулінів класу 

G у сироватці крові дослідних щурів.  

 

 

 

 

Рис. 9. Концентрація імуноглобулінів 

класу G у сироватці крові щурів за 

розвитку ЛОС (М±m, n=6) 

 
*-p<0,05 відносно контролю 

 

 

 

 

Максимальне підвищення концентрації IgG показано на 1 добу експерименту за 

розвитку ЛОС 2 в 1,7 рази, порівняно з інтактним контролем. За розвитку ЛОС 1 

максимальне підвищення показника спостерігалось в 1,5 рази, порівняно з інтактним 

контролем на 7 добу експерименту (рис.9). На наступних етапах дослідження 

концентрація IgG знижувалась, але залишалась вище контрольних значень. 

В деяких випадках підвищення рівня імуноглобулінів призводить до утворення 

циркулюючих імунних комплексів [Черний В. И., 2007]. Нами було показано 

підвищення вмісту найбільш токсигенних середньо- та низькомолекулярних ЦІК на 

1 та 21 добу після моделювання ЛОС 2 в 1,2 та 1,1 рази, відповідно. Отримані дані 
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можуть свідчити  про розвиток запального процесу (таблиця 2). Таким чином, 

тривале накопичення ЦІК може бути важливим фактором пошкодження тканин та 

пов’язано з розвитком імунокомплексних патологічних процесів. 

 

Таблиця 2 

Вміст циркулюючих імунних комплексів (ум.од.) у сироватці крові щурів за 

розвитку лужного опіку стравоходу (М±m, n=8) 

 Контроль 
ЛОС 1  ЛОС 2 

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* 

*-p<0,05 відносно контролю 

 

До активних компонентів, які утворюються в організмі за патологічних умов, 

зокрема, за рахунок активації протеолітичної системи організму, належать так звані 

«молекули середньої маси». Показано підвищення даного показника в сироватці 

крові щурів на 1 добу експерименту в 1,2 та 1,3 рази за розвитку ЛОС 1 та ЛОС 2, 

відповідно (рис.10).  

 

  

 

Рис. 10. Вміст молекул середньої 

маси в плазмі крові щурів за 

розвитку ЛОС, (M±m, n=10) 

 
*-p<0,05 відносно контролю 

 

 

 

 

 

 

Підвищення вмісту МСМ на 1 добу, яка відповідає стадії опікового шоку, 
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продуктів (в результаті дії на тканину лізосомних протеолітичних продуктів) та 

прямою пошкоджуючою дією хімічних речовин на тканини. 

На 7 добу експерименту встановлено підвищення вмісту МСМ в 1,1 рази за 

розвитку ЛОС 1 та 2. На стадії токсемії відбувається нормалізація та значне 

поліпшення гемодинаміки, судинної проникності, характерних для опікового шоку, 

що сприяє поверненню рідини і токсичних продуктів, які накопичуються в зоні 

некрозу із тканин у кровоносну систему, в результаті чого збільшується рівень 

інтоксикація організму. 

Таким чином, розвиток процесу загоєння післяопікових ран характеризується 

взаємопов'язаними процесами, провідними з яких є: протеоліз, ендогенна 

інтоксикація, імунологічна реактивність організму. Отримані дані дозволяють 

стверджувати, що розвиток рубцевих змін супроводжується порушенням 

співвідношенням протеїназ та їх інгібіторів в ушкоджених тканинах та кровотоці. 

Отримані результати мають наукове і практичне значення для розробки 

патогенетично орієнтованих способів терапії ранового процесу після хімічного 

опіку стравоходу, в залежності від стадії та ступеня опікового процесу. 

 

 

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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АНОТАЦІЯ 

 

Іщук Т.В. Участь процесів протеолізу у розвитку експериментального 

опіку стравоходу. – На правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за 

спеціальністю 03.00.04 – біохімія. – Київський національний університет імені 

Тараса Шевченка МОН України, Київ, 2015. 

Відтворена експериментальні моделі лужного опіку 1 та 2 ступенів, які 

супроводжувалась відповідними змінами біохімічних показників, та 

морфологічними ураженнями тканин стравоходу, що відповідає клінічній картині 

опікового ураження стравоходу у дітей. 

В дисертації висвітлюються питання участі системи протеолізу за розвитку 

експериментального опіку стравоходу у статевонезрілих щурів. Отримані дані 

свідчать, що рубцеві зміни стравоходу за розвитку опіку 2 ступеня 

супроводжуються  суттєвим підвищенням вмісту ТІМП-1 на фоні зниження 

активності ММП в тканинах стравоходу. Також встановлено суттєве  підвищення 

активності α2-макроглобуліну у кровотоці на 21 добу експерименту, що свідчить про 

запальний процес.  

Внаслідок порушення функціонування протеолітичних ферментів розвиток 

опіку стравоходу супроводжується появою в кровотоці аутоантиліл, на що вказує 

підвищення вмісту IgG. Нами також зафіксовано підвищенням концентрації 

середньо- та низькомолекулярних ЦІК, що свідчить  про розвиток запального 

процесу. 

Показано зміни вмісту білкових фракцій тканин стравоходу та сироватки крові 

щурів з лужним опіком. 

Встановлено, що ЛОС 1 та 2 ступенів супроводжується підвищенням вмісту 

МСМ.  

Ключові слова: лужний опік стравоходу, протеїнази, інгібітори 

 

АННОТАЦИЯ  

 

Ищук Т.В. Участие процессов протеолиза в развитии экспериментального 

ожога пищевода. – На правах рукописи. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата биологических наук по 

специальности 03.00.04 – биохимия. – Киевский национальный университет имени 

Тараса Шевченко МОН Украины, Киев, 2015. 

Воссозданы экспериментальные модели щелочного ожога 1 и 2 степеней, 

которые сопровождались соответствующими изменениями биохимических 

показателей, и морфологическими поражениями тканей пищевода, что 

соответствует клинической картине ожогового поражения пищевода у детей. В 

диссертации исследовались вопросы участия системы протеолиза в условиях 

развития экспериментального ожога пищевода у неполовозрелых крыс. 
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 Полученные данные свидетельствуют о том, что рубцовые  раны от ожога 2 

степени сопровождаются существенным повышением содержанием ТИМП-1 на 

фоне снижения активности ММП в тканях пищевода. Установлено существенное 

повышение активности α2-макроглобулина в кровотоке на 21 сутки эксперимента, 

что свидетельствует о воспалительном процессе. 

Вследствие нарушения функционирования протеолитических ферментов, 

развитие ожога сопровождается появлением в кровотоке аутоантител на что 

указывает повышение содержания IgG. Зафиксировано повышением концентрации 

наиболее токсигенных  средне- и низкомолекулярных ЦИК. 

 Показано изменения белковых спектров тканей пищевода и сыворотки крови 

крыс с щелочным ожогом. Установлено, что развитие ЛОС 1 и 2 степени 

сопровождается повышением уровня МСМ. 

 Ключевые слова: щелочной ожог пищевода, протеиназы, ингибиторы 

 

SUMMARY 

 

Ishchuk T.V. The involvement of proteolysis processes in the development of 

experimental burn of the esophagus. – Manuscript copyright 

Thesis for the degree of candidate of biological sciences, specialty 03.00.04 –  

biochemistry. – Taras Shevchenko National University of Kyiv, the Ministry of  Education 

and Science of Ukraine, Kyiv, 2015. 

The presented thesis work is devoted to the research on the involvement of 

proteolysis system in the development of the chemical burn of the esophagus. 

There was displayed the model of experimental alkaline burns of the esophagus of I 

and II degree. The study revealed reduction in the concentration of albumin and total 

protein, as evidenced by the development of hypoproteinemia of blood serum of 

experimental animals under the conditions of the development of esophagus burn. The 

displayed increase in concentration of urea, creatine and metabolic imbalance of 

electrolytes may indicate the renal dysfunction. Increased activity of aminotransferases 

may be indicative of the impaired hepatic synthetic function of rats from the research 

group. Obtained results of the histologic studies and specified changes in key biochemical 

values point out that the experimentally reproduced conditions are adequate models of 

alkaline burn of I and II degree in children aged from 1 to 8 years.  

The thesis work considers the issue of involvement of proteolysis system in the 

development of the experimental burn of the esophagus of immature rats. The obtained 

data pointed out that the cicatrical changes in the esophagus in the process of development 

of the burn of II degree are accompanied by a significant increase in metallopeptidase 

inhibitor-1 (TIMP-1) against the background of decreased activity of  matrix 

metalloproteinases (MMP)  in the mucous coat of esophagus. Also there was established 

the increased activity of α2-macroglobulin, MMP in the bloodstream on the 21
st
 day of 

experiment, which evidences the inflammatory process.  
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As a result of the functional impairment of proteolytic enzymes the development of 

esophageal burns accompanied by the appearance of autoantibodies in the bloodstream, as 

indicated by the increase of the IgG level. We also recorded the increased concentration of 

mid-molecular and low-molecular circulating immune complex, which evidences the 

development of general process.  

The study demonstrated changes in the level of albuminous fraction of the blood 

serum of rats with alkaline burns, which evidences the suppression of protein-synthetic 

function of the liver due to burn injuries. Changes in the level of low molecular fractions 

may be associated with an increase in the degradation processes of tissue proteins as a 

result of increased activity of proteolytic enzymes of different specificity. 

The author established that the alkaline burns of the esophagus of I and II degree are 

accompanied by increased content of middle-mass molecules, which evidences the 

endogenous intoxication of the organism.  

Thus, the development of the healing process of the after-burn wounds is 

characterized by the interrelated processes, and the leading ones are: proteolysis, 

endogenous intoxication, immunological reactivity of the organism. The obtained data 

allow taking up the position that the development of cicatrical changes is accompanied by 

the ratio distortion of proteinases and their inhibitors in damaged tissues and bloodstream. 

The results of the thesis work have scientific and practical value for the development of 

the pathogenetically oriented methods of treatment of the wound process after the 

chemical burn of the esophagus, depending on the stage and degree of the burn process. 

Keywords: alkaline burn the esophagus, protease, inhibitors 

  


