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Вступ
Незаперечним фактом є те, що стресові ситуації для організму, зо-

крема гострі (гепатит, отруєння, інфаркт міокарду) та хронічні (аутоі-
мунні, ниркова недостатність, цироз печінки) захворювання  внутріш-
ніх органів і систем різноманітної етіології призводять до гіпопротеїне-
мії, і як наслідок – функціональних та органічних порушень. Бо відомо, 
що білки скелетних м’язів і частково білки вісцеральних органів при 
стресі піддаються деструкції та подальшому використанні в інших ор-
ганах. Так, після операції за 4 доби розпадається близько 1,5 кг м’язової 
маси, або більше за 300 г білка. Вченими розраховано, що в нормі білко-
вих ресурсів організму людини без поповнення може вистачити на 3-4 
дні, а при вираженому стресі – всього на декілька годин [5, 7].

Для відновлення білкових ресурсів під час таких станів необхідно 
адекватне надходження до організму ззовні структурних компонен-
тів – білків, амінокислот та інших біологічно активних речовин-ко-
ректорів білкового обміну. Джерелом таких речовин на наш погляд 
можуть бути рослини роду  бобових (Fabaceae) люцерна посівна 
(Medicago sativa) та соя щетиниста (Glycin hispida Maxim). Зважаючи 
на це вченими НФаУ отримані екстракти з трави люцерни посівної 
(ЕТЛП) та сої щетинистої (ЕТСЩ) та визначені вміст в них БАР [3, 9].  

Екстракт з трави люцерни посівної містить білки, 17 амінокислот, 
у тому числі 8 незамінних, 8 ферментів, що розщеплюють білки та 
сприяють їх засвоєнню, зокрема – бетаїн; дубильні речовини, сапоні-
ни, кумарини, фітоестрогени, вітаміни А, Д, В1, В12, С, Е, К; мікро- та 
макроелементи Ca, Mg, Mn, Fe, Zn, Cu, K, Si, Na, F; хлорофіл; ізофла-
воноїди генистеїн, дайдзеїн, куместрол; флавоноїди апігенін, люте-
олін, кверцетин, рутин; органічні кислоти кофейну, галову, феру-
лову, метоксикумарову, уронову; алкалоїди; аспарагін; антоциани; 
карбогідрати; моноцукра та полісахариди; пігменти; крохмаль [3].

Екстракт з трави сої щетинистої містить фенольні сполуки в 
тому числі флавоноїди, ізофлавоноїди, дубильні речовини, орга-
нічні кислоти, оксикоричні кислоти, полісахариди, пектини, вільні 
та зв’язані амінокислоти [9].

Присутність у складі ЕТЛП та ЕТСЩ великої кількості білка, 
амінокислот, у тому числі незамінних, ферментів, вітамінів, мі-
кро- та макроелементів сприятиме корекції обміну білка в орга-
нізми і таким чином відновленню його пластичних, структурних, 
енергетичних та інших функцій. Фітоестрогени та ізофлавоноїди, 
стимулюючи синтез ендогенних статевих гормонів, які як відомо 
стимулюють біосинтез білків, також корегуватимуть обмін білка. 
Флавоноїди, органічні кислоти, дубильні речовини, для яких ха-
рактерним є антиоксидантна, протизапальна, мембраностабілізу-
юча та органопротекторна дія, сприятимуть відновленню функ-
ціональної активності життєвоважливих органів, зокрема печінки, 
яка виконує білоксинтетичну функцію, і таким чином теж сприяє 
відновленню білкових ресурсів в організмі. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 
Робота виконана у рамках науково-дослідної програми Національ-
ного фармацевтичного університету з проблеми МОЗ України 
“Створення нових лікарських препаратів на основі рослинної та 
природної сировини, у тому числі продуктів бджільництва, для до-
рослих та дітей” (номер держреєстрації 0198U007008).

Мета даної роботи – експериментально обґрунтувати доціль-
ність пошуку коректора білкового обміну серед екстрактів з рос-
лин роду бобових (Fabaceae) ЕТЛП та ЕТСЩ за впливом на масу 
органів, які більше за інші потребують постійного відновлення біл-
кового ресурсу: печінки, серця та литкового м’яза.

Матеріали та методи дослідження
Вплив ЕТЛП, ЕТСЩ та препарату порівняння калія оротатом на 

обмін білка в організмі проводили з використанням 48 білих стате-
возрілих щурів, з яких було сформовано 6 груп по 8 тварин у кож-
ній: перша група - інтактний контроль (ІК), друга група – тварини, 
що отримували «Калій оротат» (КО) в дозі 180 мг/кг, третя група 
- тварини, що отримували ЕТЛП в дозі 25 мг/кг, четверта група -  
тварини, що отримували ЕТЛП в дозі 50 мг/кг, п’ята група -  твари-
ни, що отримували ЕТЛП в дозі 100 мг/кг та шоста група - тварини, 
що отримували ЕТСЩ в дозі 100 мг/кг.
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Тварини утримувалися на стандартному харчовому раціоні ві-
варію ЦНДЛ НФаУ, відповідно до встановлених норм [2, 6]. Дослі-
дження проведені з дотриманням гуманного поводження з твари-
нами у відповідності до правил «Європейської конвенції з захисту 
хребетних тварин, яких використовують в експерименті та інших 
наукових цілях» (м. Стразбург, 1986) [2].

Препаратом порівняння (ПП) обрано «Калію оротат»  вироб-
ництва ЗАТ НВЦ «Борщагівський ХФЗ» (м. Київ), який є єдиним 
дозволеним в Україні нестероїдним лікарським засобом, що засто-
совують у клініці при порушеннях білкового обміну та як загаль-
ний стимулятор обмінних процесів. Доза калію оротату – 180 мг/
кг – визначена в процесі перерахунку з добової дози для людини 
(згідно з інструкцією максимальна добова доза, що може застосову-
ватись у дорослих, становить 3000 мг) на добову дозу для щура за 
методом Риболовлєва Ю.П. [8]. 

Для вивчення впливу досліджуваних речовин на стан білкового 
обміну їх вводили внутрішньошлунково у дозах, що зазначені вище, 
протягом 28 діб. По закінченню досліду усіх тварин зважували, нар-
котизували тіопенталом натрію (в дозі 50 мг/кг) та виводили із екс-
перименту декапітацією. Далі визначали  масу та масовий коефіці-
єнт (МК) литкового м’яза, печінки, серця [4]. Отримані результати 
обробляли статистично з використанням параметричних та непара-
метричних методів за допомогою програми Statistica 6. Здатність ко-
регувати білковий обмін оцінювали за зміною маси тіла і внутрішніх 
органів та їх МК у тварин дослідних груп в порівнянні з інтактним 
контролем [1]. Результати наведені в таблиці 1 та на рисунках 1 та 2.

Отримані результати та їх обговорення
Результати вивчення впливу ЕТЛП, ЕТСЩ та препарату порів-

няння калія оротату на білковий обмін, наведені в таблиці 1, дозво-
лили нам зробити висновок, що всі вивченні об’єкти сприяли при-
росту маси тіла дослідних тварин в порівнянні з інтактними, що 
вказує на їх здатність до корекції білкового обміну. Приріст маси 
тіла щурів відносно інтактного контролю під впливом ПП «Калію 
оротату» склав 12,5%, ЕТЛП в дозі 25 мг/кг – 46,88%, ЕТЛП в дозі 
50 мг/кг – 28,13%, ЕТЛП в дозі 100 мг/кг – 17,2%, ЕТСЩ – 9,38%, 
але достовірним в порівнянні з групою інтактного контролю був 
абсолютний приріст маси тіла тільки в групі тварин, яким уводили 
ЕТЛП в дозі 25 мг/кг, що становить майже 59 г (табл. 1). 

Таблиця 1
Вплив ЕТЛП, ЕТСЩ та препарату порівняння калію оротату

на масу тіла тварин

Умови досліду
Маса тіла 
початкова, 

г
Маса тіла 
кінцева, г

Абсолютний 
приріст маси 

тіла, г

Приріст 
маси 
тіла 

відносно 
ІК, %

Інтактний контроль 
(ІК) 147,50±5,59 187,50±5,35 40,00±3,41 -

Калію оротат (КО), 
180 мг/кг 147,50±3,66 192,50±8,91 45,00±5,51 12,5

ЕТЛП, 25 мг/кг 139,38±3,33 198,13±4,32 58,75±4,98* 46,88
ЕТЛП, 50 мг/кг 134,38±4,57 185,00±4,53 51,25±4,89 28,13
ЕТЛП, 100 мг/кг 143,75±5,32 190,63±6,01 46,88±2,49 17,20
ЕТСЩ, 100 мг/кг 140,00±4,63 185,00±4,12 43,75±3,09 9,38
Примітки: * – відхилення показника достовірно відносно групи ІК (р≤0,05).

Отже, за здатністю стимулювати приріст маси екстракти рослин 
роду бобових (Fabaceae)  переважають або знаходяться на рівні пре-
парату порівняння «Калію оротату». За зростанням маси тіла від-
носно ІК ЕТЛП в дозі 25 мг/кг переважає «Калія оротат»  у 3,75 разу, 
ЕТЛП в дозі 50 мг/кг – у 2,25 разу, ЕТЛП в дозі 100 мг/кг – у 1,4 разу, 
а зростання маси тіла відносно ІК під впливом ЕТСЩ в дозі 100 мг/
кг знаходиться на рівні препарату порівняння (табл. 1). 

Рис. 1. Вплив ЕТЛП, ЕТСЩ та  препарату порівняння калію оротату  на 
білковий обмін (маса і коефіцієнт маси (MК) литкового м'яза і серця). При-
мітка: * – відхилення показника достовірно відносно групи ІК (р≤0,05).

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1,4

1,6

Маса
литкового
м’яза , г

МК литкового
м’яза, %

Маса серця, г МК серця, %

Інтактний контроль (ІК)

Калію оротат (КО), 180 мг/кг

ЕТЛП, 25 мг/кг

ЕТЛП, 50 мг/кг

ЕТЛП, 100 мг/кг

ЕТСЩ, 100 мг/кг



32 33

Ïðîáëåìè åêîëîã³÷íî¿ òà ìåäè÷íî¿ ãåíåòèêè ³ êë³í³÷íî¿ ³ìóíîëîã³¿ Екологічні аспекти сучасної біології та медичної генетики

На рисунках 1 та 2 показано результати визначення маси та ма-
сових коефіцієнтів литкового м’язу, печінки та серця, що найінтен-
сивніше за інші органи беруть участь в білковому обміні. 

Рис. 2. Вплив ЕТЛП, ЕТСЩ та  препарату порівняння калію оротату  на 
білковий обмін (маса і коефіцієнт маси (MК) печінки).
Примітка: * – відхилення показника достовірно відносно групи ІК (р≤0,05).

Аналіз цих рисунків свідчить про те,  що вивчені об’єкти спри-
яють збільшенню маси литкового м’язу та печінки і не впливають 
на масу серця (рис. 1 та 2). Маса та коефіцієнт маси литкового м’язу 
збільшується в порівнянні з групою інтактного контролю під впли-
вом препарату порівняння «Калію оротату»  на 20%, ЕТЛП в дозі 25 
мг/кг – на 30%, ЕТЛП в дозі 50 мг/кг – на 10% рази, ЕТЛП в дозі 100 
мг/кг – На 14%, ЕТСЩ – на 13%. Достовірні відносно групи ІК змі-
ни маси та масового коефіцієнту литкового м’язу спостерігаються 
тільки під дією ЕТЛП в дозі 25 мг/кг та їх значення переважає таке 
препарату порівняння «Калію оротату» на 11% (рис. 1). 

Установлено, що відбувається зростання маси та масового коефіці-
єнту печінки під впливом ПП «Калію оротату» на 15%, ЕТЛП в дозі 25 
мг/кг – на 14%, ЕТЛП в дозі 50 мг/кг – на 3%, ЕТЛП в дозі 100 мг/кг – на 
3%, ЕТСЩ – на 3% (рис. 2). Визначено, що достовірно відносно групі 
ІК та на одному рівні зростає маса  та масовий коефіцієнт печінки під 
впливом «Калію оротату» та ЕТЛП в дозі 25 мг/кг приблизно на 15%.

Висновки
1. Доведено, що екстракти рослин роду бобових (Fabaceae) ЕТЛП 

в дозі 25 мг/кг та ЕТСЩ в дозі 100 мг/кг мають здатність до корекції 
білкового обміну та відновлення білкових ресурсів організму шля-
хом індукції синтезу білка в органах та тканинах. 
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2. Вивчення ЕТЛП в трьох дозах 25, 50 та 100 мг/кг дозволило ви-
ділити найефективнішу, якою є доза 25 мг/кг. ЕТЛП в дозі 25 мг/
кг проявив найбільш виразну стимулюючу дію на білковий обмін у 
порівнянні з дозами 50 мг/кг та 100 мг/кг. 

3. Установлено, що екстракт з трави люцерни посівної в дозі 25 
мг/кг, за здатністю індукувати накопичення білка в організмі пере-
важає препарат порівняння «Калія оротат» в дозі 180 мг/кг у 1,1-3,75 
рази, що дає підставу вважати ЕТЛП в дозі 25 мг/кг перспективним 
для подальшого вивчення з метою створення на його основі нового 
лікарського засобу для корекції білкового обміну в лікуванні захво-
рювань, що супроводжуються гіпопротеїнемією.
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Резюме
Єрьоменко Р.Ф., Рядних О.К. Експериментальне обґрунтування доцільності 

пошуку коректора білкового обміну серед екстрактів з рослин роду бобових (Fabaceae).
Метою даної роботи стало вивчення 28-денного впливу екстрактів з рослин 

роду бобових (Fabaceae): екстракту з трави люцерни посівної (ЕТЛП) та екстра-
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кту з трави сої щетинистої (ЕТСЩ) в порівняні з відомим коректором білка 
«Калія оротат» на обмін білка та стан білкового ресурсу в організмі статевозрі-
лих щурів. Установлено, що ЕТЛП в дозах 25, 50 та 100 мг/кг,  ЕТСЩ в дозі 100 
мг/кг та препарат порівняння «Калія оротат» в дозі 180 мг/кг  мають здатність 
до корекції білкового обміну шляхом індукції синтезу білка в органах та тка-
нинах, про що свідчить стимуляція приросту маси тіла, збільшення маси й ма-
сового коефіцієнту литкового м’язу та печінки  дослідних тварин відносно ін-
тактних. Вивчення ЕТЛП в трьох дозах 25, 50 та 100 мг/кг дозволило виділити 
найефективнішу, якою є доза 25 мг/кг. ЕТЛП в дозі 25 мг/кг проявив найбільш 
виразну стимулювальну дію на білковий обмін у порівнянні з дозами 50 мг/кг 
та 100 мг/кг. Установлено, що екстракт з трави люцерни посівної в дозі 25 мг/
кг, за здатністю індукувати накопичення білка в організмі переважає препарат 
порівняння «Калія оротат» в дозі 180 мг/кг у 1,1-3,75 рази, що дає підставу вва-
жати ЕТЛП в дозі 25 мг/кг перспективним для подальшого вивчення з метою 
створення на його основі нового лікарського засобу для корекції білкового об-
міну в лікуванні захворювань, що супроводжуються гіпопротеїнемією.

Ключові слова: обмін білка, рослини роду бобових (Fabaceae), екстракт лю-
церни, екстракт сої, корекція білкового обміну.

Резюме
Еременко Р.Ф., Рядных Е.К. Экспериментальное обоснование целесообразности 

поиска корректора белкового обмена среди экстрактов растений рода бобовых (Fabaceae). 
Целью данной работы стало изучение 28-дневного воздействия экстрактов 

растений рода бобовых (Fabaceae): экстракта из травы люцерны посевной 
(ЭТЛП) и экстракта из травы сои щетинистой (ЭТСЩ) в сравнении с известным 
корректором белка «Калия оротат» на обмен белка и состояние белкового ре-
сурса в организме половозрелых крыс. Установлено, что ЭТЛП в дозах 25, 50 
и 100 мг/кг, ЭТСЩ в дозе 100 мг/кг и препарат сравнения «Калия оротат» в 
дозе 180 мг/кг имеют способность к коррекции белкового обмена путем ин-
дукции синтеза белка в органах и тканях, о чем свидетельствует стимуляция 
прироста массы тела, увеличение массы и массового коэффициента икронож-
ной мышцы и печени опытных животных относительно интактных. Изучение 
ЭТЛП в трех дозах 25, 50 и 100 мг/кг позволило выделить эффективную дозу 
25 мг/кг. ЭТЛП в дозе 25 мг/кг проявил наиболее выразительное стимулиру-
ющее действие на белковый обмен по сравнению с дозами 50 мг/кг и 100 мг/
кг. Установлено, что ЭТЛП в дозе 25 мг/кг, по способности индуцировать на-
копление белка в организме, превосходит препарат сравнения «Калия оротат» 
в дозе 180 мг/кг в 1,1-3,75 раза, что дает основание считать ЭТЛП в дозе 25 мг/
кг перспективным для дальнейшего изучения с целью создания на его основе 
нового лекарственного средства для коррекции белкового обмена в лечении 
заболеваний, сопровождающиеся гипопротеинемией. 

Ключевые слова: обмен белка, растения рода бобовых (Fabaceae), экстракт 
люцерны, экстракт сои, коррекция белкового обмена.

Summary
Yeriomenko R.F., Riadnych Ye.K. Experimental rationale for the search of the pro-

tein metabolism corrector among the leguminous plants (Fabaceae).
The aim of this work was to study the 28-day impact of extracts of leguminous 

plants (Fabaceae): extract of Medicago sativa sowing grass (EGMS) and extract of 
Glycine hispida sowing grass (EGGH) in comparison with the known protein cor-
rector “Potassium Orotate” on the protein metabolism and the state of the protein 
resource in sexually mature rats. It was determined that EGMS at doses of 25, 50 and 
100 mg/kg, EGGH at a dose of 100 mg/kg and the comparator drug “Potassium 
orotate” at a dose of 180 mg/kg have the ability to correct protein metabolism by 
induction of protein synthesis in organs and tissues, as evidenced by the stimulation 
of weight gain, and increase in weight and mass coeffi cients of the gastrocnemius 
muscle and the liver of the experimental animals relative to intact. The study of 
EGMS in three doses of 25, 50 and 100 mg/kg  permitted to allocate an effective dose 
of 25 mg/kg. EGMS at a dose of 25 mg/kg showed the more signifi cant stimulating 
effect on protein metabolism in comparison with doses of 50 mg/kg and 100 mg/
kg. It was ascertained that EGMS at a dose of 25 mg/kg, by the ability to induce 
the accumulation of protein in the body, exceeds the comparator drug “Potassium 
orotate” at a dose of 180 mg/kg by 1,1-3,75 times, which gives a reason to consider 
EGMS at a dose of 25 mg/kg to be perspective for the further study in order to cre-
ate a new preparation for the correction of protein metabolism in the treatment of 
diseases, accompanied by hypoproteinemia, on its basis.

Key words: protein metabolism, leguminous plants (Fabaceae), extract of Medi-
cago sativa, extract of Glycine hispida, correction of protein metabolism.
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