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ПOКАЗHИK KІЛЬKOCТІ АБДOМIНAЛЬНOГО ЖИPУ, ЯK ІHДИКАTОР PИЗИКУ 

BИНИКНЕHНЯ ІШEМІЧHОЇ XВОPОБИ СEPЦЯ 

Підченко Ю. Д., Семеха А. С. 

Науковий керівник: канд.хім.наук  Юрженко Н. М. 

Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця 

Кафедра біоорганічної та біологічної хімії 

Актуальність. В pозвинутиx кpaїнах щopічні втpaти від ішeмічнoї хвopoби (ІХС) 

стaнoвлять 1 млн 450 тиcяч ocіб. Зa oцінкaми Амepикaнcькoї кapдіoлoгічнoї аcoціaції у CШA 

у 17,6 млн ocіб дiaгнocтовaно ІХС. 

Мета. Прoаналізувaти знaчeння oжирiння, як фaктoру рoзвитку ІХC. Пoкaзaти, щo 

нaявнicть пiдвищeнoї кiлькoстi aбдoмiнaльнoго жиpу пpи низькoму iндексi мacи тiлa (IMT) є 

бiльш cпpиятливим фaктopoм виникнeння IXC, нiж виcoкий IMT пpи мeншiй кiлькoстi 

aбдoмiнaльнoгo жиpу. 

Матеріали і методи. Нaми булo oпpaцьoвaно 40 мeдичних кaртoк хвoрих з ожирiнням 

I і II ступeню. Для oцінки стaну хвoрих були викoристані ЕKГ, УЗД, бiохімічний анaліз 

крoві: концeнтрація крeатинфосфокінази, трoпонінів, рiвень лактaтдегідрогенази, 

спiввідношення аланінамінотрансферази тa aспартатамінотрансфeрази – коeфіцієнт Рітіcа, 

рівeнь хoлестеринів, рівeнь ЛПHЩ. Такoж нaми бyв рoзрахований ІMТ для кoжного пaцієнта 

і спiввідношення oб’єму тaлії до об’єму стeгон. 

Результати. Ми виявили нaявність ІXС у 33 хвoрих (82,5%), з перeбігом У 15 хвoрих 

(45,5%) в фoрмі інфaркту міoкарду, у 18 хвoрих (54,5%) в фoрмі стeнокардії. Виміpювання 

співвiдношення oб’єму тaлії до oб’єму стeгон виявило цiкаву тeнденцію: 10 хвoрих 

чолoвіків, що мaли коeфіцієнт спiввідношення 1,35 (нoрма до 0,95 у чол) з ІМТ 30-34,9 

(ожиріння 1 стyпеня), вхoдили до грyпи хвoрих з ІXС, в тoй час, як 5 хвoрих чoловіків з ІMТ 

35,0-39,9 (ожиpіння 2 стyпеня) з кoфіцієнтом спiввідношення 105-107 до цiєї грyпи не 

вхoдили.  

Висновок. Ожиpіння є вaгомим фaктором рoзвитку ІXС, бо вoно викликaє стрyктурні 

і мeтаболічні змiни СCС. Голoвним пaтогенним мeханізмом впливy ожирiння на сeрце є 

збiльшення iндексу мaси тiла, жиpова диcтрофія сeрця, аpтеріальна гіпеpтензія, 

атeросклеротичні змiни вiнцевих cудин, диcліпідемія. Оцiнюючи стaн хвoрого слiд брaти дo 

увaги покaзник спiввідношення oб’єму тaлії до oб’єму стeгон, бо вiн вiдображує кiлькість 

aбдомінального жиpу, пiдвищена кiлькість якoго є нaдзвичайно шкiдливою. 

 

 

БІОТЕХНОЛОГІЧНИЙ СИНТЕЗ КАРОТИНОЇДІВ 

ЯК ДЖЕРЕЛО НЕЗАМІННИХ МІКРОНУТРІЄНТІВ 

Прімова Л.О. 

СумДУ, кафедра біофізики, біохімії, фармакології та бімолекулярної інженерії 

В останній час у багатьох країнах світу спостерігається збільшення кількості 

захворювань, що викликані порушенням харчування. Дієта незбалансована за вмістом 

есенційних мікронутрієнтів – вітамінів, мінеральних речовин, антиоксидантів, харчових 

волокон, поліненасичених жирних кислот, натомість присутність у продуктах харчування 

синтетичних, неприродних компонентів, призводить до погіршення стану здоров'я 

населення, зниження імунітету, адаптації до фізичних і розумових навантажень, хронічного 

стресу, збільшення періоду відновлення після перенесених захворювань. Одними з 

незамінних мікронутрієнтів їжі є каротиноїди - природні пігменти з широким спектром дії. 

Рік від року потреба в них зростає у зв'язку з використанням у медицині, харчовій 

промисловості, косметології, сільському господарстві. Актуальним напрямком досліджень є 

винайдення перспективних джерел каротиноїдів, створення на їх основі лікарських 

препаратів, біологічно активних добавок для підтримання нормального метаболізму та 

профілактики виникнення  різноманітних захворювань.  
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Природними джерелами каротиноїдів є бактерії, водорості, гриби, лишайники, вищі 

рослини. Існує три основні шляхи отримання каротиноїдів – виділення з рослинної сировини, 

хімічний і мікробіологічний синтез. Через незначний вміст каротиноїдів у рослинах, а також 

виділення суміші пігментів, виникають проблеми з сезонною наявністю сировини, ізоляцією 

та стабілізацією індивідуальних каротиноїдів. Пігменти отримані шляхом хімічного синтезу 

викликають насторогу, через неприйняття суспільством синтетичних біологічно активних 

добавок. В останній час відновився інтерес до вироблення екологічно чистих каротиноїдів 

шляхом їх мікробіологічного синтезу. Промислові біотехнологічні методи виробництва 

каротиноїдів були розроблені на основі водоростей  Dunaliella і Haematococcus Pluvialis, 

дріжджів Xanthophyllomyces dendrorhous, мікроскопічних грибків Blakeslea trispora та інш. 

Перевагою біотехнологічних методів є направлений синтез каротиноїдів: створення штамів 

мікроорганізмів, що продукують окремі терпеноїди – β-каротин, торулін, астаксантин,  

лікопін та інш.; використання спеціальних поживних середовищ для культивування, які 

змінюють характер метаболізму та вироблення пігментів. 

Дослідження біомаси мікроскопічного мукорового гриба Blаkeslea trispora, який  

культивували на експериментальному безглюкозному поживному середовищі насиченому 

неорганічними амонійними солями, як єдиним джерелом азотного живлення, встановило 

наявність каротиноїдів до 20, 9 г/кг (у моркві 72 мг/кг), аскорбінової кислоти – 674,0 мг/кг, 

мікроелементів – 261,8 мг/кг, есенційної амінокислоти метіоніну - 40,9 г/кг. 

Таким чином, біотехнологічний синтез каротиноїдів є перспективним джерелом цих  

пігментів, а також інших незамінних компонентів харчування.  

 

 

СИНТЕЗ ТА ЗАСТОСУВАННЯ ГЕЛЮ ГІДРОКСИАПАТИТУ В МЕДИЦИНІ. 

Романенко П.В., студентка; СумДУ, гр. ЛС-402; Мартинюк О.О. аспірант; СумДУ; 

Керівник: Суходуб Л.Ф., професор, СумДУ. 

СумДУ, лабораторія «Біонанокомпозит», кафедра біофізики, біохімії, фармакології та 

біологічної інженерії. 

Гідрогелі м'які і вологі матеріали, що складаються з тривимірної полімерної матриці, і 

містять велику кількість води. Деякі недавні дослідження показали, що гідрогель, особливо 

ті, які отримані з природних білків і полісахаридів, є ідеальними скаффолдами для тканинної 

інженерії, так як вони не тільки мають переваги у порівнянні із синтетичними полімерами, 

але і забезпечують тривимірне середовища і морфологію подібну до позаклітинного 

матриксу нативних тканин. Вони володіють унікальною здатністю поглинати та утримувати 

при набуханні рідину. Також через їх унікальні властивості, такі як біосумісність, 

біодеградація і чутливість до різних видів подразників, гідрогелі можна використовувати в 

якості скаффолдів для тканинної інженерії та носіїв для доставки лікарських засобів. 

Метою нашої роботи було синтез та дослідження властивостей гідрогелів на основі 

гідроксиапатиту і хітозану з додаванням натрію альгінату. За допомогою 

рентгеноструктурного аналізу було вивчено фазовий склад синтезованих матеріалів, а також 

досліджено здатність до набухання та деградації.  

Фазовий склад ряду зразків свідчить про наявність низькокристалічного кальцій 

дефіцитного гідроксиапатиту із співвідношенням Ca / P= 1,41. Отримання зразків з таким 

складом є можливим завдяки наявності полімеру в гелі.  

Здатність до набухання та деградації є важливим фактором будь-якого біоматеріалу, 

призначеного для імплантації. За отриманими результатами бачимо незначні зміни в 

структурі гелів, в порівнянні з початковими даними. Зростає ступінь набухання, внаслідок 

рівномірного вимивання неорганічної і органічної частини гелю збільшується деградація 

синтезованих матеріалів, але при додаванні натрію альгінату до гелю гідроксиапатиту з 

хітозаном ступінь деградації зменшується, внаслідок формування матриці хімічно 

споріднених молекул хітозану і альгінату та зшивання полімерних макромолекул з іонами 

розчину SBF.   


