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Вперше виявлено наявність трипсиноподібних протеїназ, виготовлених з організму змій. Встановлено,
що досліджувані препарати характеризуються різною протеолітичною активністю цих ферментів.
Найбільшою активністю трипсиноподібних протеїназ характеризуються препарати, одержані з гадюки
степової (Vipera ursini).
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ВСТУП

Одним з головних напрямків сучасних наукових досліджень є вивчення системи
протеолізу як особливої форми біологічної регуляції. Протеоліз постійно
відбувається в живих організмах та в оточуючому середовищі під впливом
мікроорганізмів, в результаті чого виникають різноманітні біологічно активні
речовини – ферменти, гормони, пептиди, амінокислоти тощо.
Протеолітичні ферменти, які мають високу біологічну активність, приймають
участь в функціонуванні різних органів і систем організму і в регуляції біологічних
процесів. Вони не тільки здійснюють неспецифічний розпад білкових молекул, але і
контролюють функції і системи організму, що реалізується в реакціях загального та
обмеженого протеолізу. За сучасними уявленнями, саме ферменти протеолізу
підтримують рівновагу між загибеллю і деградацією клітин та їх відновленням [1, 2].
Дослідження протеолізу і механізмів його регуляції є актуальним, поскільки
зв’язано з вивченням на молекулярному рівні життєво важливих основ біологічних
процесів, з лікуванням і діагностикою сучасних хвороб[3, 4].
Протеолітичні ферменти та їх інгібітори широко використовуються в медицині.
Так, для поліпшення травлення застосовується травний фермент пепсин, для
виведення відмерших тканин і прискорення їх заживлення використовуються
серинові протеїнази трипсин і хімотрипсин. При лікуванні тромбозів та інфаркта
міокарда – плазмін і активатори плазміногена урокіназа і стрептокіназа.
Тромболітин застосовується при лікуванні хворих на рак гортані [5].
Протеолітичні ферменти та їх інгібітори, одержані із сировини тваринного
походження, займають особливе місце в лікуванні хвороб. Головним джерелом
промислового одержання трипсиноподібних протеїназ є підшлункова залоза великої
рогатої худоби і свиней [6].
Аналіз літературних джерел свідчить, що для одержання лікарських засобів
використовуються також протеїнази, які виділені з риб. Так, серинові протеїнази,
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одержані з риб, застосовуються для лікування або попередження захворювань і
можуть також бути ефективним косметичним засобом [7].
Трипсиноподібні протеїнази і їх інгібітори одержані також з мікроорганізмів [8].
Ферменти, в тому числі і трипсиноподібні протеїнази, виділені із змій. Зокрема, з
отрути змії Agkistrodon contortrix contortrix одержаний новий тромбіноподібний
фермент контортриксобін, який розщеплює фібриноген і компоненти зсідання крові [9].
З отрут змій виділені різноманітні ферменти, але з тканин організму змії
ферменти досліджені недостатньо.
Мета нашого дослідження полягає у вивченні протеолітичної активності
трипсиноподібних протеїназ в препаратах, одержаних з організму різних видів змій
за оригінальною технологією [Патент РФ №2034550 «Спосіб П.М. Орлова
одержування засобу для лікування гнійних ран»].
Трипсиноподібні протеїнази відносяться до пептидгідролаз, сімейства
серинових протеїназ. Це найбільш вивчена група ферментів, головними
представниками якої є трипсин (КФ 3.4.4.4), хімотрипсин (КФ 3.4.4.5), протеїназа
трипсиноподібного типу калікреїн (КФ 3.4.4.6) та карбоксіпептидаза А (КФ 3.4.17.1)
і карбоксіпептидаза В (КФ 3.4.17.1).
Важливою особливістю цих ферментів є селективний характер їх дії на
пептидні зв’язки в білковій молекулі. Трипсин прискорює гідроліз пептидних
зв’язків, утворених аргініном і лізином, хімотрипсин – ароматичними
амінокислотами.
Трипсин і хімотрипсин утворюються клітинами підшлункової залози у вигляді
неактивних проферментів (зімогенів). Тому для трипсиноподібних протеїназ
особливе значення мають реакції обмеженого протеолізу пептидних зв’язків в
зімогенах, які призводять до виникнення активних форм ферментів, гормонів,
пептидів тощо [10].
Завдяки своїй специфічності і різноманітним механізмам дії, трипсиноподібні
протеїнази мають виключне значення в життєво важливих для організму процесах –
обміні речовин і системах регуляції метаболізму, захисних реакціях, процесах росту
і ділення клітин, оплодотворінні, патогеності вірусів, а також в розвитку злоякісних
захворювань [11-14].
МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ

Щоб визначити активність ферментів протеолітичної системи, зокрема,
трипсиноподібних протеїназ в досліджуваних препаратах, в експеримент були взяті
4 зразки препаратів, одержаних з різних видів змій:
1) вужа звичайного (Natrix natrix);
2) гадюки степової (Vipera ursini);
3) жовтобрюхого полоза (Coluber jugularis);
4) гадюки звичайної (Vipera berus).
В ході експерименту використовувались дослідні проби препаратів, розведені
дистильованою водою.
Для визначення активності трипсиноподібних протеїназ в препаратах ми
застосували метод Kunitz в модифікації Веремеєнко. В ролі субстрата
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використовували 2 % розчин казеїну по Гаммерстену в 0,1 М фосфатному буфері
при pH 7,4 [15].
В ході експерименту проводили також визначення вмісту білка в
досліджуваних зразках препарата за методом Lowry [16].
Статистичну значимість відмінностей між дослідними препаратами визначали
за допомогою t-критерія Стьюдента [17].
Ферментативна активність препаратів, виготовлених з різних видів змій, нами
визначалась по активності трипсиноподібних протеїназ в мкмолях тирозину на мг
білка.
РЕЗУЛЬТАТИ ТА ОБГОВОРЕННЯ

Всі проби препаратів, виготовлені з 4-х видів змій, показали наявність в них
активних форм трипсиноподібних протеїназ і характеризувалися різною
протеолітичною активністю.
Результати дослідів представлені на діаграмі.
мкмоль тирозину / мг білка за хв.
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Рис. Активність трипсиноподібних протеїназ в препаратах, виготовлених із
змій: 1 – вуж звичайний (Natrix natrix); 2 – гадюка степова (Vipera ursini); 3 –
жовтобрюхий полоз (Coluber jugularis); 4 – гадюка звичайна (Vipera berus).
При порівняльному аналізі активності трипсиноподібних протеїназ в
препаратах, одержаних з організму змій, ми реєстрували переважну активність
ферментів в препаратах з отруйних змій. Максимальна активність
трипсиноподібних протеїназ спостерігалась в препараті з гадюки степової (Vipera
ursini). Найменша – з жовтобрюхого полоза (Coluber jugularis). Препарат,
виготовлений з вужа звичайного (Natrix natrix), показав середній рівень активності
трипсиноподібних протеїназ порівняльно з іншими препаратами.
В попередніх дослідах ми також вивчали ферментативну активність інших
пептидгідролаз в препаратах, виготовлених з різних видів змій, зокрема, аспартильної
катепсиноподібної протеїнази D і матриксної металопротеїнази (MMP-2) [18].
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На основі проведених нами дослідів можна зробити попередній висновок про
наявність пептидазної активності в препаратах не тільки трипсиноподібних
протеїназ, але і інших видів протеолітичних ферментів – матриксних
металопротеїназ (MMP-2) і катепсин-D-подібних протеїназ. Наявність цих
ферментів в препаратах свідчить про зкоординовану дію специфічних білківферментів в протеолітичному процесі і про їх індивідуальний вклад в загальний
протеоліз. В цьому процесі трипсиноподібні протеїнази відіграють досить активну
роль, значно менший вклад в протеоліз вносять катепсин-D-подібні протеїнази.
Матриксні металопротеїнази (MMP-2) є найбільш активними і вносять найбільший
вклад в протеолітичну активність препаратів, виготовлених із змій.
Продовження досліджень ферментативної активності препаратів із змій
допоможе розкрити інші сторони їх протеолітичної дії.
ВИСНОВКИ

Таким чином, в препаратах, виготовлених з різних видів змій, виявлена
наявність трипсиноподібних протеїназ, ативність яких залежить від виду змій.
Найбільша активність цих ферментів спостерігалась в препараті з гадюки степової
(Vipera ursini).
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Впервые выявлено наличие трипсиноподобных протеиназ в препаратах, изготовленных из организма
змей. Установлено, что исследуемые препараты характеризуются различной протеолитической
активностью этих ферментов. Наибольшей активностью трипсиноподобных протеиназ
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