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Á²ÎÕ²Ì²×Í² ÇÌ²ÍÈ Â ÌÎÇÊÓ ÙÓÐ²Â Ç ²ÇÎËÜÎÂÀÍÎÞ
Ã²ÏÅÐÃÎÌÎÖÈÑÒÅ¯ÍÅÌ²ªÞ ÇÀ ÓÌÎÂ ÌÎÄÓËßÖ²¯ ÎÁÌ²ÍÓ
Ã²ÄÐÎÃÅÍÑÓËÜÔ²ÄÓ
Äîñë³äæåíî âïëèâ ìîäóëÿòîð³â îáì³íó ã³äðîãåíñóëüô³äó (H2 S)  àì³íîîêñ³àöåòàòó (³íã³á³òîðà
öèñòàò³îí³í-b-ñèíòàçè) òà NaHS íà á³îõ³ì³÷í³ ïîêàçíèêè ìîçêó ùóð³â ç ³çîëüîâàíîþ ã³ïåðãîìîöèñòå¿íåì³ºþ (ÃÃÖ), ³íäóêîâàíîþ ââåäåííÿì ò³îëàêòîíó ãîìîöèñòå¿íó (200 ìã/êã 14 ä³á). ²íã³áóâàííÿ
ñèíòåçó H 2 S ïîòåíö³þº ÃÃÖ-³íäóêîâàíèé îêñèäàòèâíèé ñòðåñ, åíåðãîäåô³öèò, ðîçëàäè îáì³íó
àäåíîçèíó â ìîçêó òâàðèí. Ââåäåííÿ äîíîðà H2 S (NaHS) ìàº ïðîòèëåæíèé åôåêò: ï³äâèùóº àêòèâí³ñòü
àíòèîêñèäàíòíèõ åíçèì³â òà âì³ñò ÀÒÔ ó ìîçêó ùóð³â ³ç ÃÃÖ. Òàêèì ÷èíîì, ñèñòåìà H2 S ³íòåãðîâàíà â
ìåõàí³çìè ïîøêîäæåííÿ ìîçêó çà óìîâ ÃÃÖ ³ ðîçðîáêà ï³äõîä³â äî ¿¿ êîðåêö³¿ º ïåðñïåêòèâíèì
íàïðÿìêîì ïîäàëüøèõ äîñë³äæåíü.

ÂÑÒÓÏ. Ã³äðîãåíñóëüô³ä (H2S)  á³îëîã³÷íî
àêòèâíèé ìåòàáîë³ò, ÿêèé óòâîðþºòüñÿ â
ïðîöåñ³ ìåòàáîë³çìó öèñòå¿íó ³ ãîìîöèñòå¿íó â
òêàíèíàõ ìîçêó (ã³ïîêàìï³, ìîçî÷êó, êîð³,
ñòîâáóð³ ìîçêó, öåðåáðàëüíèõ ñóäèíàõ) òà
³íøèõ òêàíèíàõ [13, 14]. H2S âèêîíóº ôóíêö³¿
âàçîäèëàòàòîðà, íåéðîìåä³àòîðà, àíòèîêñèäàíòà, àíòèàãðåãàíòà, öèòîïðîòåêòîðà [13, 16].
Äîíîðè H2S çìåíøóþòü ïîøêîäæåííÿ ìîçêó çà
óìîâ åêñïåðèìåíòàëüíî¿ ³øåì³¿-ðåïåðôóç³¿,
ã³ïîêñ³¿, òðàâìè ìîçêó [13, 16]. Ïîðóøåííÿ
îáì³íó H2S ìîæóòü áóòè ³íòåãðîâàí³ â ïàòîãåíåç
ç íåéðîäåãåíåðàòèâíèõ òà íåéðîâàñêóëÿðíèõ
çàõâîðþâàíü, ÿê³ ÷àñòî àñîö³þþòüñÿ ³ç ñèíäðîìîì ã³ïåðãîìîöèñòå¿íåì³¿ (ÃÃÖ) [8, 11].
Ðàçîì ³ç òèì, ðîëü ñèñòåìè H2S ó ðåàë³çàö³¿
íåéðîòîêñè÷íî¿ ä³¿ ÃÃÖ îñòàòî÷íî íå çÿñîâàíî.
Ìåòîþ ðîáîòè áóëî âèâ÷èòè âïëèâ ìîäóëÿòîð³â îáì³íó H2S (NaHS, àì³íîîêñ³àöåòàòó) íà
ñòàí ïðîîêñèäàíòíî¿ òà àíòèîêñèäàíòíî¿ ñèñòåì, åíåðãåòè÷íèé îáì³í, ïîêàçíèêè íóêëåîòèäíîãî îáì³íó â ìîçêó ùóð³â çà óìîâ ³çîëüîâàíî¿ ÃÃÖ.
ÌÅÒÎÄÈ ÄÎÑË²ÄÆÅÍÍß. Äîñë³äè ïðîâåäåíî íà 38 á³ëèõ ëàáîðàòîðíèõ ùóðàõ-ñàìöÿõ
ìàñîþ 220280 ã. Òâàðèíè ïåðåáóâàëè â ñòàíäàðòíèõ óìîâàõ ç ïðèðîäíèì ñâ³òëîâèì ðåæèìîì äåíü/í³÷, âîäó ³ êîðì îòðèìóâàëè ad libitum.
© Ï. Î. Þð÷åíêî, Í. Â. Çà³÷êî, 2015.

Òâàðèí ãîäóâàëè íàï³âñèíòåòè÷íîþ êðîõìàëüíî-êàçå¿íîâîþ ä³ºòîþ ç³ çáàëàíñîâàíèì
âì³ñòîì óñ³õ ìàêðî- òà ì³êðîíóòð³ºíò³â [3].
Äîñë³äæåííÿ ïðîâåäåíî â³äïîâ³äíî äî Çàãàëüíèõ åòè÷íèõ ïðèíöèï³â åêñïåðèìåíò³â íà òâàðèíàõ, óõâàëåíèõ íà Ïåðøîìó íàö³îíàëüíîìó
êîíãðåñ³ ç á³îåòèêè (Êè¿â, 2001), òà ªâðîïåéñüêî¿ êîíâåíö³¿ ïðî çàõèñò õðåáåòíèõ òâàðèí,
ùî âèêîðèñòîâóþòüñÿ äëÿ äîñë³äíèõ òà ³íøèõ
íàóêîâèõ ö³ëåé (Ñòðàñáóðã, 1986). Òâàðèí
âèïàäêîâèì ÷èíîì ïîä³ëÿëè íà ãðóïè ïî 810
îñîáèí ó êîæí³é.
Ìîäåëü ³çîëüîâàíî¿ ÃÃÖ ñòâîðþâàëè øëÿõîì ââåäåííÿ ò³îëàêòîíó D,L-ãîìîöèñòå¿íó
(Sigma, ÑØÀ) âíóòð³øíüîøëóíêîâî â äîç³
200 ìã/êã ìàñè ïðîòÿãîì 14 ä³á. Äâîì ãðóïàì
òâàðèí ç ÃÃÖ ç 10 äî 14 äîáè ââîäèëè ³íã³á³òîð
öèñòàò³îí³í-b-ñèíòåòàçè  àì³íîîêñ³àöåòàò
(ÀÎÀ) âíóòð³øíüî÷åðåâíî â äîç³ 15 ìã/êã 1 ðàç
íà äîáó àáî íåîðãàí³÷íèé äîíîð H2S  íàòð³þ
ã³äðîãåíñóëüô³ä (NaHS) âíóòð³øíüî÷åðåâíî â
äîç³ 3 ìã/êã 1 ðàç íà äîáó. Äîçè òà øëÿõè
ââåäåííÿ ðå÷îâèí çàïîçè÷åíî ç ë³òåðàòóðè, ³
âîíè íå âèêëèêàëè çàãèáåë³ ùóð³â. Çíåæèâëþâàëè òâàðèí ìåòîäîì äåêàï³òàö³¿ ï³ä ïðîïîôîëîâèì íàðêîçîì (Fresenius Kabi, 60 ìã/êã,
âíóòð³øíüî÷åðåâíî).
Ó ãîìîãåíàòàõ ìîçêó âèçíà÷àëè âì³ñò H2S,
àêòèâí³ñòü NADPH-îêñèäàçè (ÊÔ 1.6.3.1), ò³îðåäîêñèíðåäóêòàçè (ÊÔ 1.8.1.9), ñóïåðîêñèä-
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дисм тази (СОД) (КФ 1.15.1.1), S-аденозил омоцистеїн ідролази (КФ 3.3.1.1), метіонінаденозилтрансферази (КФ 2.5.1.6), л таматцистеїнлі ази (КФ 6.3.2.2), ТБК-а тивних прод тів,
арбонільних р п протеїнів, відновлено о
л татіон спе трофотометричними методами,
я описано раніше [1, 2].
А тивність 5’-н леотидази (КФ 3.1.3.5) і
NTPD-ази (апірази, КФ 3.6.1.5) визначали за
швид істю творення неор анічно о фосфат
при ідролізі АМФ та АДФ [5, 6], вміст аденілових н леотидів депротеїнізованом фільтраті моз – хромато рафічним методом [4],
вміст омоцистеїн в сироватці рові – за
допомо ою набор “Homocysteine EIA” (“AxisShield”, Ан лія).
Статистичний аналіз проводили з ви ористанням t- ритерію Стьюдента, для визначення зв’яз ів між по азни ами ви он вали
ореляційний аналіз за Пірсоном. Віро ідними
вважали дані при р<0,05.
РЕЗУЛЬТАТИ Й ОБГОВОРЕННЯ. Введення
тіола тон омоцистеїн (200 м / ) на 14 доб
ви ли ало зростання сироват ово о рівня
омоцистеїн в 3,25 раза, зниження рівня Н2S
моз в 2,0 рази, що з мовило зменшення
відношення Н2S/ омоцистеїн
6,14 раза
(табл. 1). Введення АОА підвищ вало тяж ість
ГГЦ (на 54,7 %), по либлювало дефіцит H2S
моз (на 28,5 %), що спричинило більш значне
зниження відношення H2S/ омоцистеїн (на
42,8 %). Введення NaHS мало протилежний
ефе т – зменш вало виразність ГГЦ, підвищ вало рівень H2S моз (на 34,6 %) та істотно
збільш вало відношення H2S/ омоцистеїн (на
71,4 %).

ГГЦ інд вала розвито о сидативно о
стрес в моз щ рів, про що свідчили зростання а тивності проо сиданта NADPHо сидази, вміст ТБК-а тивних прод тів та
арбонільних протеїнів (на 92,9; 85,2 та 64,8 %),
зниження а тивності антио сидантних ензимів – СОД, тіоредо синред тази, л таматцистеїнлі ази та вміст відновлено о л татіон
(на 57,1; 40,8; 50,3; 48,2 %). Введення АОА
по либлювало пор шення про-антио сидантної
рівнова и та потенціювало розвито о сидативно о стрес в моз тварин з ГГЦ. Водночас
введення NaHS зменш вало (на 18–22 %)
приріст а тивності NADPH-о сидази, вміст
ТБК-а тивних прод тів та арбонільних р п
протеїнів, натомість підвищ вало (на 25–50 %)
а тивність тіоредо синред тази, СОД, л таматцистеїнлі ази та вміст л татіон в моз
щ рів з ГГЦ. Між вмістом Н2S та по азни ами
про-антио сидантної системи в моз тварин
виявляли достовірні зв’яз и: прямі – з а тивністю тіоредо синред тази, л таматцистеїнлі ази, вмістом л татіон (r=0,68; 0,67; 0,45;
р<0,05), обернені – з а тивністю NADPHо сидази, рівнем ТБК-а тивних прод тів,
арбонільних р п протеїнів (r=-0,49; -0,56;
-0,47; р<0,05).
Важливим механізмом розвит нейродеенеративних процесів є пор шення енер етично о обмін в літинах моз . Введення тіола тон омоцистеїн впродовж 14 діб спричиняло розвито енер одефіцит в т анинах
моз , про що свідчило достовірне зменшення
(на 20–30 %) вміст АТФ та енер етично о
заряд (табл. 2). Введення АОА по либлювало
ГГЦ-інд ований дефіцит АТФ та зниження
енер етично о заряд , тоді я введення NaHS
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Таблиця 1 – Вплив мод ляторів обмін H2S на вміст омоцистеїн і стан прота антио сидантної систем моз щ рів з ГГЦ (M±m, n=8–10)
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По азни 
Гомоцистеїн(сироват а),м моль/л
Н2S(мозо ),нмоль/м протеїн 
Н2S/ омоцистеїн
NADPH-о сидаза, нмоль/хв·м протеїн 
Тіоредо синред таза,нмоль/хв·м 
протеїн 
СОД, м.од./хв·м протеїн 
ТБК-а тивніпрод ти,м моль/ т анини
Карбонільні р пи,нмоль/м протеїн 
Гл таматцистеїнлі аза,нмоль/м протеїн 
GSН,м моль/м протеїн 
Приміт и. Т т і в таблиці 2:
1. * – р<0,05 відносно 1-ї р пи.
2. # – р<0,05 відносно 2-ї р пи.
3. § – р<0,05 відносно 3-ї р пи.

онтроль
1-ша
6,58±0,40
2,72±0,19
0,43±0,05
1,70±0,08
6,03±0,46

Гр пащ рів
ГГЦ
ГГЦ+АОА
2- а
3-тя
21,4±1,42* 33,1±2,51*#
1,33±0,15* 0,95±0,06*#
0,07±0,01* 0,03±0,01*#
3,28±0,26* 4,55±0,22*#
3,57±0,32* 2,58±0,31*#

ГГЦ+NaHS
4-та
15,4±0,86*#§
1,79±0,08*#§
0,12±0,01*#§
2,46±0,13*#§
4,51±0,28*#§

5,22±0,44
9,72±0,36
3,29±0,29
3,98±0,52
6,33±0,41

2,24±0,13*
18,0±1,24*
6,05±0,38*
1,95±0,31*
3,28±0,39*

1,60±0,14*#
22,0±0,84*#
7,19±0,37*#
1,09±0,23*#
2,30±0,25*#

3,55±0,15*#§
14,7±0,66*#§
5,18±0,29*§
2,76±0,21*#§
4,41±0,27*#§

Таблиця 2 – Вплив мод ляторів обмін H2S на обмін аденілових н леотидів та ензими
ци л метил вання в моз щ рів з ГГЦ (M±m, n=8–10)

АТФ,м моль/ т анини
АДФ,м моль/ т анини
АМФ,м моль/ т анини
Енер етичнийзаряд
5’-Н леотидаза,нмоль/хв·м протеїн 
NTPD-аза(апіраза),нмоль/хв·м протеїн 
Метіонінаденозилтрансфераза,
нмоль/хв·м протеїн 
S-аденозил омоцистеїнідролаза,нмоль/хв·м протеїн 

онтроль
1-ша
3,12±0,17
0,97±0,04
0,65±0,03
0,76±0,01
7,24±0,48
6,94±0,23
2,05±0,17

Гр пащ рів
ГГЦ
ГГЦ+АОА
2- а
3-тя
1,94±0,14*
1,78±0,09*
1,72±0,07* 1,94±0,05*#
0,97±0,04*
1,07±0,04*
0,60±0,01*
0,57±0,01*
3,35±0,32*
2,73±0,41*
3,36±0,50*
2,67±0,42*
1,18±0,30*
1,15±0,15*

4,18±0,24

2,64±0,48*

підвищ вало вміст АТФ та енер етичний заряд
(на 21,1; 11,6 %), зменш вало диспропорцію
між вмістом аденілових н леотидів моз
щ рів.
У моз
аденілові н леотиди не лише
віді рають важлив роль в енер етичном
обміні, а й сл ють джерелом аденозин , є
ре ляторами нейротрансмісії, нейроде енерації, відповіді на іпо сію/ішемію, вазодилатації, а ре ації тромбоцитів та інших процесів, я і
опосеред ов ються через специфічні п ринові
рецептори нейронів, ендотеліоцитів та інших
літин [15]. За мов ГГЦ сповільнювалися (в
2,07; 2,16 раза) ідроліз аденілових н леотидів
та творення аденозин з частю NTPD-ази
(апірази) та 5’-н леотидази, зниж валась (в
1,73; 1,58 раза) а тивність S-аденозил омоцистеїн ідролази і метіонінаденозилтрансферази. Введення АОА по либлювало, а NaHS –
пом’я ш вало деприм ючий вплив ГГЦ на
в азані процеси в моз щ рів.
Отже, вміст H2S моз є ва омим чинни ом, що детермін є зміни про-антио сидантної системи, зменшення вміст л татіон ,
впливає на енер озабезпечення літин та обмін
аденозин за мов ГГЦ. Зниження вміст H2S,
відновлено о л татіон й а тивності тіоредо синред тази є чинни ом тіол-дис льфідно о
дисбаланс та пор шення ре ляції а тивності
редо с-ч тливих протеїнів моз . По либлення
дефіцит H2S моз збільш є масштабність
ГГЦ-інд овано о о сидативно о стрес , енеродефіцит , а зростання вміст H 2S має
протилежний ефе т – підвищ є а тивність
антио сидантної системи, зменш є дисбаланс
в обміні аденілових н леотидів.
Отримані нами рез льтати з одж ються з
рез льтатами досліджень in vitro та in vivo.
Існ ють дані, що введення донорів H2S ви ли ає
зниження рівня омоцистеїн та прод тів
перо сидації ліпідів плазмі рові, підвищ є

2,51±0,23*

ГГЦ+NaHS
4-та
2,35±0,07*#§
1,35±0,06*#§
0,80±0,02*#§
0,67±0,01*#§
5,27±0,53*#§
4,15±0,16*§
1,46±0,10*
2,73±0,41*

а тивність СОД мітохондріях [9]. Донори H2S
(NaHS) стим люють е спресію СОД, тіоредо синред тази та зменш ють вміст малоново о
діальде ід в льт рі нейрональних літин [10].
NaHS та Na2S мож ть вивільняти л татіон із
змішаних дис льфідів, стим лювати транспорт
цистеїн в літини, зменш вати о сидативний
стрес мітохондріях [14], підвищ вати а тивність л татіонсинтетази [10]. Нормаліз ючий
вплив NaHS на енер етичний обмін моз за
мов ГГЦ можна пояснити здатністю H 2S
стабіліз вати стан мітохондрій, попередж вати
Са2+-інд оване від ривання мітохондріальної
пори і наб хання мітохондрій [7], постачати
еле трони на дихальний ланцю та збільш вати
прод цію АТФ шляхом о исно о фосфорил вання [12].
Та им чином, мод ляція вміст H2S моз
може б ти важливою страте ією нейропроте ції за мов ГГЦ і подальші дослідження в
цьом напрям від ривають нові перспе тиви
фарма отерапії нейроде енеративних захворювань.
ВИСНОВКИ. 1. ГГЦ інд є форм вання
несприятливо о метаболічно о патерн в
моз , я ий в лючає дефіцит H2S; о сидативний стрес, зниження а тивності та вміст
антио сидантів (тіоредо синред тази, СОД,
л таматцистеїнлі ази, л татіон ); енер одефіцитний стан; при нічення творення аденозин .
2. Введення ін ібітора цистатіонін-β-синтази АОА по либлює дефіцит H2S моз та
підвищ є нейрото сичний ефе т ГГЦ. Введення
NaHS зменш є виразність ГГЦ, збільш є вміст
H2S
моз , що асоціюється з ре ресом
о сидативно о стрес , підвищенням а тивності
тіоредо синред тази, л таматцистеїнлі ази,
вміст л татіон та АТФ моз .
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ÂÈÍÍÈÖÊÈÉ ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÌÅÄÈÖÈÍÑÊÈÉ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒ ÈÌÅÍÈ Í. È. ÏÈÐÎÃÎÂÀ

ÁÈÎÕÈÌÈ×ÅÑÊÈÅ ÈÇÌÅÍÅÍÈß Â ÌÎÇÃÅ ÊÐÛÑ Ñ ÈÇÎËÈÐÎÂÀÍÍÎÉ
ÃÈÏÅÐÃÎÌÎÖÈÑÒÅÈÍÅÌÈÅÉ ÏÐÈ ÌÎÄÓËßÖÈÈ ÎÁÌÅÍÀ
ÃÈÄÐÎÃÅÍÑÓËÜÔÈÄÀ
Ðåçþìå
Èññëåäîâàíî âëèÿíèå ìîäóëÿòîðîâ îáìåíà ãèäðîãåíñóëüôèäà (H2 S)  àìèíîîêñèàöåòàòà
(èíãèáèòîðà öèñòàòèîíèí-b-ñèíòàçû) è NaHS íà áèîõèìè÷åñêèå ïîêàçàòåëè ìîçãà êðûñ ñ
èçîëèðîâàííîé ãèïåðãîìîöèñòåèíåìèåé (ÃÃÖ), èíäóöèðîâàííîé ââåäåíèåì òèîëàêòîíà ãîìîöèñòåèíà
(200 ìã/êã 14 ñóòîê). Èíãèáèðîâàíèå ñèíòåçà H2 S ïîòåíöèðóåò ÃÃÖ-èíäóöèðîâàííûé îêñèäàòèâíûé
ñòðåññ, ýíåðãîäåôèöèò, íàðóøåíèÿ îáìåíà àäåíîçèíà â ìîçãå æèâîòíûõ. Ââåäåíèå äîíîðà H2 S
(NaHS) îêàçûâàåò ïðîòèâîïîëîæíûé ýôôåêò: ïîâûøàåò àêòèâíîñòü àíòèîêñèäàíòíûõ ôåðìåíòîâ è
ñîäåðæàíèå ÀÒÔ â ìîçãå êðûñ ñ ÃÃÖ. Òàêèì îáðàçîì, ñèñòåìà H2 S èíòåãðèðîâàíà â ìåõàíèçìû

повреждения моз а в словиях ГГЦ и разработ а подходов
направлением дальнейших исследований.

ее орре ции является перспе тивным

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: омоцистеин, идро енс льфид, моз , аминоо сиацетат, NaHS.
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BIOCHEMICAL CHANGES IN RATS’ BRAIN WITH ISOLATED
HYPERHOMOCYSTEINEMIA IN MODULATION OF HYDROGEN SULFIDE
METABOLISM
Summary
The effect of modulators exchange of hydrogen (H2S) – aminooxyacetate (inhibitor of cystathionine
β -synthase) and NaHS was estimated on biochemical indicators in rats’ brain with isolated
hyperhomocysteinemia, wich was induced by thiolaсtone homocysteine administration (200 mg/kg for 14
days). Inhibition of H2S synthesis potentiates HHC-induced oxidative stress, deficit of energy, disorders
of adenosine metabolism in rats’ brain. Аdministration of H2S donor NaHS has the opposite effect. It
increases antioxidant enzymes activity and content of ATP in rats’ brain with HHC. Thus, the H2S system is
integrated into the brain damage mechanisms in condition of HHC and possible ways of its correction are
perspective direction for the future investigations.
KEY WORDS: homocysteine, hydrogen sulfide, brain, aminooxyacetate, NaHS.
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