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Останнім часом здійсню-
ються спроби визначення меж
біологічно активних домішок
(БАД) у терапії та корекції ме-
таболічних порушень. Так, на-
приклад, вважається, що вони,
на відміну від патентованих
фармацевтичних препаратів,
можуть бути використані як
додаткове джерело харчових
і біологічно активних речовин
з метою нормалізації обмінних
процесів при різних функціо-
нальних станах (без порушен-
ня структури цих процесів), а
також для поліпшення функ-
ціонального стану органів і си-
стем організму. Крім того, БАД
сприяють відновленню нор-
мальної мікрофлори шлунко-
во-кишкового тракту, ентеро-
сорбції та за допомогою цих
механізмів — зниженню ризи-
ку захворюваності завдяки

нормалізації роботи імунної
системи. Однак сьогодні не-
можливо провести чітку межу
між БАД і патентованими пре-
паратами, оскільки не можна
точно визначити, де закін-
чується коригувальна або за-
гальнозміцнювальна дія й по-
чинається терапевтичний ефект.
Так, неможливо розмежувати,
доки вважати вплив поглине-
них перорально ненасичених
жирних кислот нутритивним і
коригувальним, а з якого мо-
менту — терапевтичним [1; 2].

Існує також низка проблем,
з якими стикаються виробни-
ки БАД і патентованих фарма-
цевтичних засобів. Зокрема,
фармакологічна дія рослинно-
го препарату найчастіше не є
просто сумою ефектів кожно-
го з його компонентів окремо
(так, до складу аскорутину

входять аскорбінова кислота
й рутин у менших концентра-
ціях, ніж при роздільному їх-
ньому застосуванні, тому що
ці вітаміни потенціюють дію
один одного), активні компо-
ненти рослин модифікують
(потенціюють або інгібують)
взаємний вплив. У натураль-
ній рослинній сировині спів-
відношення компонентів є оп-
тимальним і спроба змінити
його на користь одного з них
або збагатити натуральний пре-
парат якимись домішками мо-
же призвести до ослаблення
або збочення ефекту [3]. Не
всі компоненти рослинної си-
ровини можна екстрагувати
навіть найсучаснішими спосо-
бами екстракції: так, при екст-
ракції руйнуються природні
зв’язки, насамперед ненаси-
чені, що особливо важливо
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Таблиця 1
Акумуляція гліцину і глюкози з їхніх 10 ммоль/л розчинів

у присутності «Легалону», ммоль/(л·мг маси препарату), n=5

      Дата Гліцин Гліцин + Глюкоза Глюкоза +
експерименту «Легалон» «Легалон»

22.03.05 39,10 19,75 27,18 21,82
22.03.05 35,20 27,65 23,61 20,95
22.03.05 42,45 31,73 27,45 24,56
22.03.05 42,21 32,11 27,83 21,25
22.03.05 45,35 35,43 21,17 25,29
М±m 41,06±1,86 29,33±2,70* 25,45±1,31 22,77±0,90

Примітка. * — Р = 0,007.

для есенціальних жирних кис-
лот, які мають антиоксидантні
властивості. Крім того, при лі-
куванні захворювань шлунко-
во-кишкового тракту та ко-
рекції порушень обміну речо-
вин велике значення має фак-
тор ентеросорбції, оскільки всі
рослини містять клітковину,
зокрема, лігніни й пектини
(розчинні й нерозчинні). Роз-
чинні пектини проникають у
кров і здійснюють сорбцію на
клітинному рівні, нерозчинні —
виконують роль ентеросор-
бенту всередині кишечнику,
зв’язуючи токсини й продукти
метаболізму, стимулюючи пе-
ристальтику та завдяки тому,
що беруть участь у підтримці
життєдіяльності автохтонної
мікрофлори, а також пере-
шкоджають просуванню тран-
зисторного бактеріального пу-
лу до вищерозміщених відді-
лів кишечнику [4; 5].

Останнім часом частка фі-
топрепаратів і БАД (як екс-
трактів рослин, так і їх спорош-
кованих висушених форм у
корекції метаболічних пору-
шень, що виникають на стадії
передхвороби, істотно зрос-
тає [2; 5; 6].

Метою нашого досліджен-
ня стало порівняння дії патен-
тованого фармакологічного
препарату «Легалон» і БАД із
плодів розторопші плямистої,
які містять силімарин як ос-
новний діючий компонент.

Матеріали та методи
дослідження

Експерименти було прове-
дено на щурах-самцях лінії
Вістар масою (120±5) г (у 1-й
серії) та (90±5) г (у 2-й серії),
позбавлених їжі протягом 18–
24 год. Використано тварин
одного віварію, що утримува-
лися на стандартному раціоні.
Акумулюючий препарат сли-
зової оболонки (АПС) виготов-
ляли за методом О. М. Уголє-
ва і співавторів [7]. Як суб-
страти використовували роз-
чини 10 ммоль/л глюкози та 10
ммоль/л гліцину, які виготов-
ляли на розчині Рінгера рН=7,4.

Інкубували АПС протягом 1 год
при 37 °С в оксигенованому
середовищі. У контрольних
групах АПС  як інкубаційне се-
редовище використовували 10
ммоль/л розчини глюкози та
гліцину відповідно, в інших гру-
пах до них додавали висуше-
ний водно-спиртовий екстракт
плодів розторопші плямистої
Silybum marianum (L.) Gaert-
ner, виготовлений за методом
[8], або «Легалон» (70 мг/120 мл
розчину субстрату) відповідно.
Концентрацію глюкози визна-
чали антроновим методом [9]
колориметрично на КФК-2МП,
λ=625 нм, концентрацію гліци-
ну — за методом О. М. Уголє-
ва і Н. М. Тимофєєвої [10] ко-
лориметрично на КФК-2МП,
λ=540 нм.

Статистичну обробку отри-
маних даних проводили за
програмою “Primer Biostatis-
tics”.

Результати дослідження
та їх обговорення

Наведені дані (табл. 1) свід-
чать про гальмівний вплив
«Легалону» на транспорт глі-
цину і глюкози з їх 10 ммоль/л
розчинів у кишкові препарати,
причому гальмування транс-
порту гліцину було вірогідним
(Р=0,007). Для глюкози цей
ефект не був вірогідним, мож-
ливо, внаслідок того, що по-
казники транспорту в конт-
рольній групі були відносно
невисокими, хоча й перевищу-
вали концентрацію субстрату
в інкубаційному середовищі в
2,5 рази, що є показником

ефективної роботи транспорт-
ної системи в умовах in vitro.

Ці результати спонукали
нас до порівняння ефектів
«Легалону» й екстракту пло-
дів розторопші плямистої на
транспорт гліцину та глюкози
в одній серії експериментів на
тих самих тваринах. Такий ме-
тодичний прийом дозволив
нівелювати внесок індивіду-
альних розбіжностей і сезон-
них коливань в одержувані ре-
зультати, оскільки в цьому ви-
падку дослідження обох ефек-
торів проводили на АПС, отри-
маних від тієї самої тварини.
Дані, наведені в табл. 2, отри-
мані у двох груп тварин з різ-
ницею між експериментами в
2 тиж. Виявилося, що обидва
препарати діяли односпрямо-
вано і вірогідно гальмували як
транспорт гліцину (Р=0,001 у
разі використання екстракту
розторопші та Р=0,001 — при
використанні «Легалону»), так
і транспорт глюкози (Р=0,014
та Р=0,028 для розторопші та
«Легалону» відповідно). Цікаво
відзначити, що екстракт розто-
ропші та «Легалон» практично
однаково гальмували транс-
порт гліцину — на 46 й 47 %
відповідно. Гальмування транс-
порту глюкози було менш іс-
тотним — на 33 й 28 % відпо-
відно, при досить високому
рівні вірогідності розбіжностей
(табл. 2). Можливо, це зумов-
лене більш низькими показни-
ками транспорту глюкози в
контрольній групі АПС по-
рівняно з такими для транс-
порту гліцину — на 37 %:
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Таблиця 2
Акумуляція гліцину і глюкози з їхніх 10 ммоль/л розчинів у присутності екстракту плодів

розторопші плямистої і «Легалону», ммоль/(л·мг маси препарату), n=8

      
 Дата Гліцин Гліцин + Гліцин + Глюкоза Глюкоза + Глюкоза +

експерименту
розторопша «Легалон» розторопша «Легалон»

1 2 3 4 5 6

4.04.05 48,41 34,56 33,42 50,17 41,18 20,49
4.04.05 81,89 39,78 46,54 60,01 22,47 32,25
4.04.05 67,34 33,81 41,83 55,52 22,02 31,13
4.04.05 96,22 46,68 43,80 50,36 23,37 22,53
19.04.05 53,38 44,00 36,05 39,61 31,68 39,22
19.04.05 71,21 37,17 32,40 34,02 33,36 37,04
19.04.05 64,76 34,92 29,32 31,72 30,93 31,70
19.04.05 68,46 27,13 29,50 23,78 25,30 31,77
М±m 68,96±5,35 37,26±2,19 36,61±2,35 43,15±4,51 28,79±2,37 30,77±2,27

Примітка: Р1-2 = 0,001; Р1-3 = 0,001; Р4-5 = 0,014; Р4-6 = 0,028.

(43,15±4,51) ммоль/л проти
(68,96±5,35) ммоль/л (див.
табл. 2).

Проте показники транспор-
ту глюкози в контрольній групі
перевищують дані для конт-
рольної групи АПС у серії екс-
периментів, що наведені в
табл. 1, більш ніж на 40 %
(43,15±4,51 проти 25,45±1,31).
При цьому вони узгоджуються
з даними, отриманими раніше
[11]. Очевидно, ці розбіжності
зумовлені більш високою
транспортною активністю тон-
кої кишки молодих тварин, що
узгоджується з даними літера-
тури [12]. Це припущення зна-
ходить також непряме під-
твердження при зіставленні
показників транспорту гліцину
в контрольних групах АПС: як
і для глюкози, воно становить
приблизно 40 % (68,96±5,35
ммоль/л у більш молодих тва-
рин і 41,06±1,86 — у дорослі-
ших) (див. табл.1 і 2).

Припущення про істотний
вплив вікових відмінностей на
транспортну активність тонкої
кишки щурів підтверджується
даними, отриманими нами ра-
ніше для транспорту гліцину
[13]. Так, у молодих тварин
транспорт гліцину був на по-
рядок вищим, ніж у дорослих,
що зумовлено підвищеною по-
требою в пластичному мате-
ріалі в період інтенсивного рос-
ту.

Отже, нами не виявлено
розбіжностей у моделюваль-
ній активності патентованого
препарату «Легалон» і вису-
шеного водно-спиртового екст-
ракту плодів розторопші пля-
мистої на функціонування
транспортних систем для суб-
стратів, які використовують як
реперні при дослідженні робо-
ти транспортних систем енте-
роцитів. Процес травлення in
vivo — це об’ємна мережа взає-
мопов’язаних реакцій, в якій
кожен процес перебуває під
контролем декількох регулю-
вальних факторів, внесок кож-
ного з яких важко відокремити.
Експерименти in vitro уособ-
люють жорстко детерміновану
систему моделювання, дозво-
ляють спостерігати роботу
фундаментальних процесів
під час відсутності впливу ви-
щих ієрархічних рівнів регу-
ляції [4; 14]. Однак більш по-
вне уявлення про реальні про-
цеси, які відбуваються в тон-
кій кишці, можна одержати
тільки при зіставленні резуль-
татів, отриманих в експери-
ментах in vitro та in vivo. Крім
того, ніякий спосіб екстракції
не може повною мірою заміни-
ти процес перетравлення в
живому організмі за фізіологі-
чних умов. Тому наступним
етапом нашої роботи буде пе-
ревірка отриманих ефектів за
фізіологічних умов.

Висновки

1. Водно-спиртовий екс-
тракт розторопші плямистої та
«Легалон» вірогідно гальмува-
ли транспорт гліцину в акуму-
люючі препарати слизової
оболонки тонкої кишки щурів:
на 46 і 47 % відповідно.

2. Екстракт розторопші пля-
мистої і «Легалон» вірогідно
гальмували транспорт глюко-
зи в акумулюючі препарати
слизової оболонки тонкої киш-
ки щурів: на 33 і 28 % відповід-
но.

3. Не виявлено розбіжнос-
тей в моделювальній актив-
ності патентованого препарату
«Легалон» і висушеного вод-
но-спиртового екстракту пло-
дів розторопші плямистої на
роботу транспортних систем
для гліцину й глюкози.
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