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На моделі омепразоліндукованої гіпергастринемії досліджено розвиток патологічних змін у  
тканинах слинних залоз щурів, які нормалізувалися шляхом введення меланіну.
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ВСТУП. Для лікування кислотозалежних 
захворювань шлунково-кишкового тракту ши
роко застосовують антацидні засоби, серед 
яких провідну роль відіграють інгібітори протон
ної помпи. Відомо, що довготривале викори
стання інгібіторів протонноїпомпи має негатив
ні наслідки, це, зокрема, ризик виникнення 
спорадичних пухлин в інших органах травної 
системи, ентеропатій, гіпергастринемії та дис- 
біозу [6]. Встановлення механізмів розвитку 
патологічних змін в органах системи травлення 
дозволить доповнити уявлення про негативний 
вплив інгібіторів протонноїпомпи та розробити 
нові медико-профілактичні засоби запобігання 
цим побічним наслідкам.

Меланін належить до одного з класів кон
денсованих фенольних сполук, які утворюються 
в результаті ферментативного окиснення, 
автоокиснення і поліконденсації багатьох 
простих фенольних попередників [5]. Він має 
виражену цитопротекторну дію на слизову 
оболонку шлунка щурів за умов гострого стре
су, знижуючи активність процесів пероксид- 
ного окиснення ліпідів та збільшуючи активність 
ферментів антиоксидантної системи [2]. Анти
стресова дія меланіну на слизову оболонку 
шлунка щурів повністю або частково зумовлена 
активацією PPAR-гама. Встановлено, що бло- 
катор рецепторів активації проліферації 
пероксисом гама GW9662 усуває захисну дію 
меланіну на стресорне ураження слизової 
оболонки шлунка щурів, це свідчить про те, що 
цитопротекторні властивості меланіну зумов
лені стимуляцією рецепторів активації пролі
ферації пероксисом гама [4].
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Метою даного дослідження були вивчення 
впливу довготривалого введення омепразолу 
на тканини слинних залоз щурів та пошук шля
хів корекції патологічних змін за умов розвитку 
омепразоліндукованої гіпергастринемії.

МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ. Експеримент 
виконано на 35 білих щурах-самцях масою 
180-220 г з дотриманням рекомендацій щодо 
проведення медико-біологічних досліджень 
відповідно до Європейської конвенції. Піддос
лідним тваринам протягом 28 діб внутрішньо
черевно вводили омепразол (“Sigma”, США) в 
дозі 14 мг/кг і перорально меланін (“Sigma”, 
США) у дозі 5 мг/кг маси тіла окремо та в по
єднанні. Контрольним щурам протягом 28 діб 
внутрішньочеревно вводили 0,2 мл води для 
ін’єкцій. Після завершення експерименту щу
рам вранці натщесерце проводили евтаназію 
під уретановим наркозом (50 мг/кг маси тіла 
внутрішньочеревно) шляхом кровопускання та 
збирали кров для визначення вмісту гастрину 
радіоімунологічним методом за допомогою 
аналітичного набору “MP Biomedicals, LLC” 
(США). Об’єктами дослідження були піднижньо- 
щелепні слинні залози, в гомогенаті яких ви
значали загальну активність NO-синтази, вміст 
нітритів [7], активність орнітиндекарбоксилази 
[3] таа-амілази [1]. Отримані результати дослі
дження статистично обробляли з використан
ням U-критерію Манна-Уїтні.

РЕЗУЛЬТАТИ Й ОБГОВОРЕННЯ. Вста
новлено, що вміст гастрину в плазмі крові 
щурів контрольної групи на 28 день склав 
(59,0±35,5) пг/мл порівняно з піддослідними
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тваринами, яким вводили протягом 28 діб 
омепразол, -  (170,7±90,7) пг/мл (р<0,05). 
Таким чином, тривале введення омепра- 
золу викликає гіпергастринемію у відповідь 
на гіпоацидитет, вплив яких на метабо
лізм органів порожнини рота недостатньо 
вивчено.

Досліджуючи NO-ергічну систему слинних 
залоз за умов омепразоліндукованої гіпер
гастринемії, отримали такі результати (табл. 1): 
активність загальної^О-синтази при 28-денно- 
му введенні омепразолу підвищилась в 1,45 ра
за (р<0,05), за умов корекції із застосуванням 
меланіну активність NO-синтази на 28 день

експерименту вірогідно знизилась у 1,23 раза 
(р<0,05) порівняно з щурами без корекції.

Нітрит-аніон -  стабільний кінцевий продукт 
обміну NO в організмі. У вільному стані період 
напівжиття NO перебуває в межах 6-30 с, після 
чого відбувається окиснення газової форми до 
нітрит-аніона та більш високих оксидів. У 
слинних залозах при омепразоліндукованій 
гіпергастринем ії вміст нітритів вірогідно 
підвищився в 1,18 раза (р<0,05), а за умов 
попереднього введення меланіну -  достовірно 
знизився в 1,15 раза (р<0,05) порівняно з 
щурами, в яких моделювали гіпергастринемію 
без корекції (табл. 1).

Таблиця 1 -  Активність NO-синтази та вміст нітритів у слинних залозах щурів 
за умов тривалого використання ІПП та корекціїмеланіном (М ± т )

Група тварин Активність NOS, 
мкмоль/г-хв

Вміст нітритів, 
мкмоль/г

1. Контроль(п=5) 3,97±0,11 0,164±0,007
2. Омепразол 28 діб (п=6) 5,76+0,25 0,194+0,006
3. Омепразол+меланін 28 діб (п=6) 4,66+0,37 0,168+0,004

Статистичний показник р 1_2< 0 ,0 5 р 1_2< 0,0 5
2=17 Р і-з< 0 ,0 5 Р і -з> 0,0 5

р2_3< 0 ,0 5 р2_3< 0,0 5
Примітка. Тут і в наступній таблиці: п -  кількість тварин.

Для оцінки синтезу регуляторних поліамінів 
і білоксинтезувальноїфункціїслинних залоз щу
рів досліджували активність орнітиндекарбок- 
силази та а-амілази за умов тривалого вве
дення омепразолу.

Встановлено, що на 28 день введення 
омепразолу активність орнітиндекарбоксилази 
в слинних залозах вірогідно знизилась в 
1,1 раза порівняно з контролем (р<0,05). 
Використання меланіну на 28 добу введення

омепразолу сприяло вірогідному зростанню в 
1,23 раза активності орнітиндекарбоксилази 
порівняно з тваринами без корекції, в яких 
моделювали омепразоліндуковану гіпергастри
немію (р<0,05). Аналізуючи активність а-амі
лази в тканинах слинних залоз щурів за умов 
введення ІПП, встановили, що вона вірогідно 
зросла порівняно з контролем, а при вико
ристанні меланіну була в 1,06 раза вищою, ніж 
у щурів без корекції (табл. 2).

Таблиця 2 -  Активність орнітиндекарбоксилази та а -амілази в тканинах слинних залоз за умов
гіпергастринемії т а ї ї  корекції меланіном (М ± т )

Г рупа тварин Активність орнітиндекар
боксилази, нмоль/г-хв

Активність а-амілази, 
мг/год-г

1. Контроль(п=12) 269,0+8,0 71,9+2,0
2. Омепразол 28 діб (п= 17) 244,5+10,5 81,7+2,2
3. Омепразол+меланін 28 діб (п=6) 301,2+11,9 86,6+1,7

Статистичний показник р1_2<0,05 р1_2<0,05
Х=35 Р і - з< 0 ,0 5 Р і- з< 0 ,0 5

р,_Г!<0,05 р,_Г!<0,05

Отже, за умов корекції омепразоліндуко
ваної' гіпергастринемії меланіном відбувається 
нормалізація синтезу регуляторних поліамінів 
та білоксинтезувальної функції слинних залоз.

ВИСНОВКИ. Довготривале застосування 
омепразолу'призводить'до'гіпергастринемії'та 
розвитку патологічних змін у слинних залозах

щурів, зокрема дисбалансу NO-ергічної сис
теми і синтезу регуляторних поліамінів. Експе
риментальна корекція омепразоліндукованої 
гіпергастринемії із застосуванням меланіну 
нормалізує активність NOS, вміст нітритів, 
сприяє нормалізації активності орнітиндекар
боксилази, синтезу регуляторних поліамінів у 
слинних залозах тварин.
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