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Резюме
В оглядовій статті наведено результати аналізу ефективності вісмутовмісної субстанції в умовах патології шлунковокишкового тракту. Встановлено антидіарейну активність даної сполуки, а також її протинабрякові й протинудотні
властивості. Додатково розглянуто адсорбуючі властивості субстанції вісмуту при введенні ендотоксинів збудників
бактеріальних кишкових інфекцій і екзотоксину холерного вібріона, а також її вплив на репродукцію ротавірусів
і перебіг неінфекційних діарей. Окрім того, показана гастропротекторна активність субсаліцилату вісмуту при
впливі шлункових чинників агресії, що доповнюється його вираженою антисекреторною і протизапальною
активністю на тлі запальних захворювань кишечника.
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Вісмут (Bi) — відносно рідкісний елемент,
що має не тільки металеві властивості, але й
характеристики, близькі до напівпровідників та
ізоляторів, тому іноді класифікується як напівметал або металоїд. Bi (III) легко гідролізується
у водних розчинах і має високу спорідненість
до кисню, азоту та сірковмісних ліганд. Bi (V) є
потужним окислювачем у водному розчині і нестійкий у біологічних системах [1].
Сполуки вісмуту увійшли в медичну практику з часів середньовіччя, а перша наукова
доповідь про використання препаратів вісмуту для лікування диспепсії була зроблена ще
в 1786 році [1]. На сьогодні найбільш широке застосування сполуки вісмуту знайшли в гастроентерології, а саме вісмуту субсаліцилат і колоїдний
вісмуту субцитрат (вісмуту трикалій дицитрат,
ВТД) [2, 3].
У минулому столітті сполуки вісмуту широко використувалися в лікуванні різних шлунково-кишкових розладів і мікробних інфекцій,
включаючи сифіліс, діарею, гастрити і коліти.
Лікарське застосування, а також біокоординаційна хімія вісмуту і його сполук стали предметом
багатьох оглядових статей [2-6]. Вісмут взаємодіє
з нуклеотидами, амінокислотами, пептидами,
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білками і ферментами, тісно пов’язаний із їх надходженням, накопиченням, транспортом і виведенням з організму людини, антимікробною
і протипухлинною ефективністю [7].
Колоїдний вісмуту субцитрат знайшов застосування насамперед для лікування захворювань, асоційованих із хелікобактерною
інфекцією, а також як плівкоутворюючий гастропротектор. Саме цей препарат становить
найбільший інтерес із точки зору фармакологічних властивостей і клінічного застосування в гастроентерології.
Перспективним є застосування радіонуклідів
вісмуту (наприклад, 213Bi) для діагностики та лікування різних пухлин — лімфом, лейкемії [4, 5].
Ці методи проходять клинічні випробування
і стають складовими майбутніх терапевтичних
стратегій.
На поверхні слизової ВТД утворює глікопротеїн-вісмутові комплекси, які, по суті, є дифузійним
бар’єром для HCl, що посилюється за рахунок
додаткового підвищення в’язкості пристінкового
слизу [6, 7]. Цей процес є рН-залежним і слабшає
з підвищенням рН [8]. Якщо при нейтральному
рН ВТД переважно перебуває в колоїдному стані,
формуючи структури [Bi6O4(cit)4]6 і [Bi12O8(cit)8]12–,
то при рН<5 він швидко утворює тривимірні по-
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лімерні преципітати оксихлориду і цитрату вісмуту, оптимум утворення яких спостерігається
при рН≈3,5 [6, 9].
Розподіл ВТД по слизовій шлунка є нерівномірним — значна частина його виявляється
в ділянці дна виразки, а решта розподіляється
по неушкодженій слизовій [l0]. У ділянці пошкодженої слизової преципітати мають значно
більші розміри і формують своєрідну «полімерну плівку», що, як передбачається, забезпечує більш виражений захисний ефект [4].
Вважається, що завдяки негативному заряду
мікропреципітати вісмуту особливо активно осідають на уражених ділянках слизової, що мають
через велику кількость білків позитивний заряд.
Утворені мікропреципітати можуть проникати
в мікроворсинки і шляхом ендоцитозу потрапляти в клітини епітелію [11].
Одночасно під впливом ВТД відбувається перерозподіл продукції муцинів — рівень кислих
муцинів, підвищений в ураженому епітелії, знижується при одночасному зростанні кількості
нейтральних муцинів [12].
Дослідження in vitro показали, що ВТД властива й антипепсинова активність. У концентрації 25 і 50 г/л препарат (після преінкубації із
шлунковим соком при рН=4) інгібував протеолітичну активність пепсину (при рН=2) відповідно
на 29 і 39% [13]. У пацієнтів із виразкою дванадцятипалої кишки ВТД (120 мг 4 рази/добу) зменшував як базальну, так і стимульовану продукцію пепсину більше ніж на 30% [14].
Передбачається, що ці ефекти опосередковані як безпосередньою інактивацією пепсину
внаслідок утворення комплексів із вісмутом, так
і зниженням активності головних клітин [15].
Феномен зв’язування жовчних кислот ВТД
був описаний після досліджень in vitro, і дотепер його клінічна значущість до кінця не визначена. Проте при рН=2 ВТД пов’язує різні жовчні кислоти, особливо глікохенодеоксихолеву
(до 50%), різко втрачаючи цю активність при
рН=4 [16].
Препарати вісмуту мають вплив на продукцію
простагландинів і бікарбонату. Цей компонент
механізму дії розглядається як важливий у реа
лізації гастропротекторної дії ВТД і прискоренні загоєння виразкового дефекту. Дозозалежне
збільшення продукції простагландину Е2 було
показано в експериментальних і клінічних дослідженнях [17, 18]. Так, у хворих із виразковим
ураженням слизової шлунка після трьох тижнів терапії ВТД концентрація простагландину Е2
в слизовій антрального відділу шлунка збільшувалася на 54%, а в слизовій дванадцятипалої
кишки — на 47% [18].
Одночасно із секрецією простагландинів
зростає і простагландинзалежна продукція бі-
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карбонату, що збільшує буферну ємність слизу [19, 20]. Цей ефект значно знижується під
впливом нестероїдних протизапальних засобів.
У дослідженні M.G. Moshal і співавт. (1979)
у хворих із виразкою дванадцятипалої кишки
застосування ВТД протягом шести тижнів приводило до епітелізації дефекту з формуванням
нормального епітелію без зміни структури мікроворсинок (на відміну від циметидину) [21].
Передбачається, що поряд із дією класично
описуваних фармакологічних ефектів вісмуту,
що забезпечують захист і відновлення слизової,
позитивний вплив має прискорення репарації
епітелію в зоні виразкового дефекту за рахунок
зниження епідермального фактора росту від
гідролітичного руйнування [17].
Поряд із цим обговорюється здатність ВТД
стимулювати мембранний Са2+-чутливий рецептор (CaSR), що активується в нормі позаклітинним Са2+ і забезпечує підвищення внутрішньоклітинного Са2+, MAP-кіназної активності
і, нарешті, проліферацію епітеліальних клітин
слизової шлунка [22].
В експериментальних дослідженнях на слизовій товстої кишки мишей показана здатність
іонів Bi (III) за рахунок антагонізму з іонами Fe
(III) пригнічувати активність неамідованого гастрину і, таким чином, можливість зниження
надлишкової гастрин-зумовленої проліферації
клітин [23].
Бактерицидна дія ВТД має дуже важливе
значення. Під дією іонів вісмуту H. pylori втрачає здатність до адгезії, знижується рухливість
мікроорганізму,
відбувається
вакуолізація
і фрагментація клітинної стінки, придушення
ферментних систем бактерій тощо. Досягається
бактерицидний ефект (відносно як вегетативних, так і кокових форм H. pylori) [24-26]. Цей
ефект при монотерапії ВТД хоча і незначний
(перебуває в межах 14-40%), але не схильний до
розвитку резистентності і різко потенціюється
при одночасному призначенні з антибіотиками.
Вісмут проникає в H. pylori, переважно локалізуючись у ділянці клітинної стінки мікроорганізму. Він активно взаємодіє з нуклеотидами та амінокислотами, пептидами і білками
H. pylori. Хоча молекулярні механізми антихелікобактерної дії сполук вісмуту вивчені в повному обсязі, зрозуміло, що основними мішенями в мікроорганізмі все ж є білкові молекули
(у тому числі ферменти). Експресія приблизно
восьми білків піддається up- або down-регуляції
при дії іонів вісмуту [27, 28].
J.R. Lambert і Р. Midolo сформулювали основні молекулярні механізми антихелікобактерної
дії препаратів вісмуту [29], згодом доповнені
іншими дослідниками [27]: 1) блокада адгезії H. pylori до поверхні епітеліальних клітин;
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2) пригнічення різних ферментів, які продукуються H. pylori (уреаза, каталаза, ліпаза/фосфоліпаза, алкілгідропероксидредуктаза тощо),
і трансляційного фактора (Ef-Tu); 3) пряма взаємодія з білками теплового шоку (HspA, HspB),
нейтрофіл-активуючим білком (NapA), порушення структури і функції інших білків; 4) порушення синтезу АТФ та інших макроергів; 5) порушення синтезу, структури та функції клітинної
стінки і функції мембрани; 6) індукція вільнорадикальних процесів.
Одним із механізмів антибактеріальної дії іонів вісмуту є їх взаємодія з комплексом клітинної
стінки/глікокаліксу, наявним у деяких мікроорганізмів (у тому числі в H. pylori), із витісненням
двовалентних катіонів Mg2+ і Ca2+, необхідних
для побудови полісахаридних ланцюжків. При
цьому відбувається локальне ослаблення ділянок глікокаліксу і випинання клітинної стінки/мембрани, через що утворюються «вікна»,
що призводить до порушення функціонування
мікроорганізму і може активувати автолітичні
процеси, які призводять до його загибелі [30].
Передбачається, що потрапляння вісмуту в
H. pylori опосередковується через Fe-транспортний
шлях, а проникнувши, він взаємодіє з ділянками
зв’язування Zn (II), Ni (II) і Fe (III) білків і ферментів,
порушуючи їх функцію [31, 32].
H. pylori характеризується незвичайною версією шапероніну GroES (тобто HpGroES), який
має унікальний C-кінець, багатий гістидином,
цистеїном, і три метал-зв’язуючих залишки
(із Zn (II)), що забезпечує згортання поліпептидних ланцюгів із формуванням четвертичної
структури білка. Препарати, які містять вісмут,
міцно прикріплюються на цьому сайті, витісняючи пов’язаний цинк і, отже, викликаючи різке
порушення функції шапероніну HpGroES [34].
Препарати вісмуту, проникаючи в H. pylori,
здатні індукувати потужний окислювальний
стрес у мікроорганізмі, що призводить до гальмування діяльності багатьох ферментів у цілому.
Потенціюється прооксидантна дія пригніченням
активності тіоредоксину та алкілгідропероксид
редуктази (TsaA) мікроорганізму [27, 28].
Інгібування таких важливих для мікроорганізму ферментів, як протеаза та уреаза, є доведеним фактом у розвитку антихелікобактерного
ефекту ВТД [4]. У мінімальній інгібуючій концентрації ВТД пригнічує загальну протеазну активність мікроорганізму приблизно на 87% [28].
Великого значення надається взаємодії вісмуту з ферментами циклу трикарбонових кислот H. pylori (фумаратредуктази, фумарази), що
забезпечує утворення низки біохімічних прекурсорів (α-кетоглутарат, сукциніл-КоА, оксалоацетат) і працює як джерело постачання АТФ.
У результаті зменшується продукція макроергів
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і пригнічуються енергозалежні процеси (у тому
числі репаративні, рухові), що відбивається, наприклад, на швидкості колонізації мікроорганізмів різних відділів шлунка [34-36]. Підсилюється
цей ефект за рахунок блокади локалізованого
в мікробній стінці/мембрані дитіольного ферменту Na+/K+-АТФази, з яким іони Bi утворюють
стабільний комплекс [24].
Як ферментна мішень препаратів вісмуту
розглядається алкогольдегідрогеназа, що бере
участь у продукції ацетальдегіду, який секретується мікроорганізмом, чинить переважно дію на
локальні захисні фактори слизової, пригнічуючи
секрецію білка і порушуючи зв’язування піридоксальфосфату із залежними ферментами [37].
Важливе значення має також пригнічення вісмутом активності фосфоліпаз С і А2
H. pylori [38, 39]. Серед нових мішеней для
антихелікобактерного впливу ВТД називають
S-аденозилметіонінсинтазу, альдолазу, фруктозобісфосфат і протеїн S6 30S-субодиниці рибосоми [39].
Після перорального приймання ВТД концентрація вісмуту в слизу шлунка і слизової зберігається в межах трьох годин, після чого різко падає
внаслідок нормального поновлення слизу [40].
Незважаючи на те, що невелика частина мікропреципітатів ВТД може проникати в мікроворсинки і шляхом ендоцитозу потрапляти в клітини епітелію, точні механізми транспорту вісмуту
в системний кровотік дотепер невідомі. Однак
очевидно, що цей процес відбувається переважно у верхньому відділі тонкої кишки [41].
Біодоступність препаратів вісмуту низька
і у ВТД становить 0,2-0,5% від введеної дози [42,
43]. Н2-гістаміноблокатори та інгібітори протонної помпи можуть збільшувати цей показник [44]. Після потрапляння в кров препарат
більше ніж на 90% зв’язується з білками плазми.
Вимірювання концентрації вісмуту в крові
і сечі після курсового застосування ВТД у дозі
360 мг/добу протягом 4-6 тижнів показало велику варіабельність цього показника. Так, концентрація вісмуту в крові варіювала від 9,3 до
17,7 мкг/л і виходила на плато приблизно на
4-му тижні застосування препарату [45]. В окремих дослідженнях були зафіксовані більш високі рівні препарату в крові (33-51 мкг/л), проте це
не супроводжувалося розвитком побічних ефектів [46, 47]. Концентрація вісмуту в крові, як і площа під фармакокінетичною кривою, вища в тому
випадку, якщо препарат приймається вранці, порівняно з раннім вечірнім прийманням [48].
У дослідженнях на тваринах було виявлено,
що переважне накопичення препарату відбувається в нирках, і в значно меншій концентрації
він виявляється в легенях, печінці, мозку, серці
і скелетних м’язах [49].
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Особливості метаболізму та елімінації вісмуту вивчені недостатньо. Період напіввиведення
вісмуту з крові і сечі в пацієнтів з інтоксикацією
становить відповідно 5,2 і 4,5 дня [50]. У здорових добровольців і пацієнтів із гастритом
кліренс становить приблизно 22-102 мл/хв (медіана 55 мл/хв), що свідчить про тканинне депонування препарату і його повільної мобілізації
звідти [51]. На виведення препарату впливає
функція нирок, і при її погіршенні нирковий кліренс препарату може знижуватися.
ВТД є важливим компонентом клінічних схем
антихелікобактерної терапії або в складі традиційної квадротерапії, або як додатковий компонент потрійної терапії першої лінії, що дає приріст ефективності ерадикації на 15-20% [52-54].
Насамперед це зумовлено здатністю ВТД долати
резистентність H. pylori до антибіотиків (особливо до кларитроміцину), а не власною бактерицидною активністю препарату вісмуту [55-57].
Інтерес становить також включення ВТД у схеми
послідовної антихелікобактерної терапії [58].
Незважаючи на статус важкого металу, вісмут та його сполуки вважаються нетоксичними. Нетоксичність сполук вісмуту пояснюється
переважно за рахунок їх нерозчинності в нейтральних водних розчинах і біологічних рідинах
і вкрай низькою біодоступністю. Більшість сполук вісмуту є навіть менш токсичними, ніж хлорид натрію [59].
A.C. Ford і співавт. у рамках метааналізу, проведеного за публікаціями баз MEDLINE і EMBASE,
що включає 35 рандомізованих контрольованих
досліджень і 4763 пацієнтів, дійшли висновку,
що терапія виразкової хвороби шлунка з використанням препаратів вісмуту безпечна і добре
переноситься. Найбільш частим побічним ефектом є потемніння стільця за рахунок утворення
сульфіду вісмуту [60].
У дуже невеликої частини хворих може спостерігатися легке короткочасне підвищення
рівня трансаміназ, однак воно зникає після закінчення курсу терапії. Унікальність ВТД полягає
в тому, що він поєднує в собі властивості гастропротекторного й антибактеріального препарату.
Його багатокомпонентний механізм дії забезпечує захист слизової від впливу різних факторів,
а антихелікобактерна активність дозволяє долати стійкість H. pylori до антибіотиків, підвищу
ючи ефективність фармакотерапії.
Цікаві дані були отримані при проведенні
плацебо-контрольованого клінічного дослідження, у якому оцінювався терапевтичний
вплив субцитрату вісмуту на симптоми та якість
життя дорослих пацієнтів із синдромом подразненого кишечника (СРК), яке було проведено
протягом липня 2015 року по січень 2016 року
в Ірані. У кожний із трьох підтипів (СРК-закреп,
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СРК-діарея та СРК-змішаного типу) включались
пацієнти із СРК у віці 18-70 років. До цього дослідження було зараховано 129 пацієнтів, які мали
право на участь, із них 119 продовжили участь
у протоколі до кінця дослідження. Їх розподіляли в групу плацебо (група А) або групу втручання (група В). Пацієнтів групи В лікували мебеверином та вісмутом субцитратом, а пацієнтів
групи А — мебеверином та плацебо. Спочатку
пацієнти обох груп заповнювали опитувальники, пов’язані із СРК (якість життя при СРК, система оцінювання тяжкості СРК), після чого вони
отримували ліки протягом 4 тижнів (перший період індукції). Надалі обидві групи отримували
лише мебеверин гідрохлорид у капсулі 200 мг
протягом ще 4 тижнів. Нарешті група А та група В отримували ліки (2-й період індукції) такі
самі, як у 1-й період індукції. Що стосується
якості життя, то тенденція оцінки значно змінилася протягом періоду дослідження як у групі
втручання, так і в групі плацебо; однак суттєвих
відмінностей між двома групами не спостерігалося (р<0,005). Тенденції зміни вираженості
болю під час дослідження між групою втручання та плацебо суттєво відрізнялися (р=0,018).
Згідно з отриманим результатом дослідження,
симптоми хворих на СРК-діарею значно покращилися в результаті терапії з включенням вісмуту субцитрату. Було встановлено, що додавання
вісмуту субцитрату в низькій дозі до мебеверину в пацієнтів із СРК на тлі стандартного лікування є доцільним [61].
У статті Голденберг і співавт. описана протидіарейна дія субсаліцилату вісмуту в мишей
і щурів. Двом видам лабораторних тварин вводили різні дози касторової олії, які спочатку значно прискорювали переміщення древесного вугілля вздовж тонкого кишечника мишей і щурів,
а також збільшували як кількість фекалій, так
і частоту діареї в мишей. Субсаліцилат вісмуту
значно запобігав посиленню транспорту древесного вугілля, викликаного касторовою олією,
у мишей і щурів. Підвищений фекальний викид
і підвищена частота діареї в мишей також значно знижувались субсаліцилатом вісмуту дозозалежним чином. Результати цих експериментів
приводять авторів до остаточного висновку про
те, що субсаліцилат вісмуту проявляє антидіарейну активність у мишей і щурів, і підтримують
його застосування в загальній терапії клінічних
станів, що проявляються діареєю [62].
Була проведена ретроспективна оцінка лікування хронічної діареї з використанням пер
оральної форми вісмуту субцитрату. Завдяки
загальновідомим антидіарейним властивостям
вісмутові сполуки протягом століття використовуються для лікування епізодичної діареї в дітей і дорослих. Два дослідження повідомили
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про ефективність лікування вісмутовою клізмою
при дистальному виразковому коліті. Відкрите
дослідження з пацієнтами, резистентними до
звичайного лікування, показало 60% частоту
клінічної відповіді та 40% повну швидкість ремісії після 8 тижнів терапії. Друге багатоцентрове
подвійне сліпе рандомізоване контрольне дослідження, яке порівнювало вісмутову клізму
з клізмами 5-аміносаліцилової кислоти, показало еквівалентну терапевтичну користь із вісмутовими клізмами для лікування лівобічного
виразкового коліту [63].
У 1976 році Голденберг і співавт. виявили протинабрякові і протинудотні властивості субсаліцилату вісмуту в собак і підтвердили їх у людей.
Доклінічні та клінічні дослідження проводилися для визначення ефективності субсаліцилату
вісмуту для пом’якшення нудоти і запобігання
блювоті. У здорових собак, які перебували у свідомості, введення субсаліцилату вісмуту викликало зниження числа позивів при введенні
блювотної дози сиропу іпекакуани (блювотного
кореня). У здорових людей введення суспензії
субсаліцилату вісмуту, на відміну від композиції
плацебо, успішно пригнічувало нудоту і блювоту в 66,7 і 80% суб’єктів відповідно у відповідь
на сироп іпекакуани. Обидва експерименти показують, що субсаліцилат вісмуту може забезпечити протиблювотну дію і що зменшення кількості блювоти в людей і собак супроводжується
зменшенням нудоти [64].
У 1979 році італійські вчені Сцевола і співавт.
продемонстрували можливість використання
ВСС у рамках антиендотоксинової терапії при
захворюваннях печінки [65].
Вард та співавт. у 1985 році проаналізували
in vitro активність солей вісмуту, у т.ч. ВСС, проти ротавірусів та інших кишкових вірусів. Солі
вісмуту пригнічували розмноження всіх тестованих кишкових вірусів, які включали чотири
штами ротавірусу та один штам кожного з еховірусу, реовірусів і поліовірусів. Сполуки не мали
прямого віруцидного ефекту при концентраціях від 0,025 до 2,5 мг/мл, а інгібуючі ефекти
спостерігалися тільки при концентраціях трохи
нижче від тих, які викликали велику цитотоксичність. Таким чином, зрозуміло, що противірусна
активність була результатом втручання вісмуту
у функції клітин-господарів із вторинним інгібуванням продукції вірусів [66].
У 1990 році були опубліковані результати продовженого Еріксоном і співавт. дослідження властивостей ВСС, що стосуються його
антисекреторної і протизапальної активності. Антисекреторні властивості пепто-бісмолу
і його активного інгредієнта, субсаліцилату вісмуту, вивчалися на моделях лігованих сегментів кишечника (кролики і свині) і нелігованих
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(щури). Коли пепто-бісмол вводили в сегменти перед інокуляцією кишечника термічно лабільними ентеротоксинами Escherichia coli або
Vibrio cholerae, інгібування накопичення рідини
становило 74-94% і 60-91% відповідно. У свиней
відсоток інгібування пепто-бісмолом акумуляції
рідини, що продукується організмами або токсинами, становив 69% для E. coli P57, що продукує
термостабільний ентеротоксин, 89-95% — для
E. coli P155, яка продукує термостабільний і термолабільний токсини, 52% — тільки для стабільного, 95% — тільки для лабільного. Коли пептобісмол вводили свиням відразу після інокуляції
E. coli P57, E. Coli P155, тільки термостабильного
токсину, тільки термолабільного токсину або їх
суми, відсоток інгібування накопичення рідини
становив 76, 80, 56, 97 і 69% відповідно.
Терапевтичний ефект субсаліцилату вісмуту
(пепто-бісмол) вивчався при коліті, викликаному Clostridium difficile, у золотих сірійських
хом’яків. C. difficile вводили хом’ячкам через
орогастральну інтубацію через 2-3 дні після їх
прибуття. Кліндаміцин (1,5 мг на тварину) вводили внутрішньочеревно через 4 дні. Через
24 години після зараження кліндаміцином тварини отримували ВСС у дозах 5, 10 і 15 мг два
рази на день протягом 5 днів через орогастральну інтубацію. Затримка під час смерті спостерігалася у всіх тварин, які отримували ВСС, і була
статистично значущою на 4-6 днів у хом’яків, які
отримували 15 мг два рази на день. Ванкоміцин
викликав більшу затримку смерті, ніж ВСС. Дане
дослідження показує, що ВСС у дозі 15 мг два
рази на день справляє терапевтичний вплив на
коліт, викликаний C. difficile, у хом’ячків [67].
Ханін у дослідженні, проведеному в 1990 році,
оцінював ефективність ВСС на мишах щодо запобіганню росту Campylobacter jejuni в кишечнику.
За трьома схемами дозування було проведено
безперервне лікування до і після бактеріального зараження, імітований спосіб терапевтичного
використання ВСС для профілактики діареї мандрівників був найбільш ефективним. Інгібування
росту залежить від дози: висока доза (2000 мкг/
добу) була більш ефективною, ніж 300 мкг/добу.
Після припинення лікування кількість кампілобактерів збільшувалася до рівня, зазначеного
в контрольних тварин [68].
Грінфілд і співавт. опублікували дані про
ефективність ВСС як засобу профілактики інфекції, опосередкованої Cryptosporidium parvum,
у імунодефіцитних мишей [69].
У статті Багчі і співавт. продемонстровано
порівняння захисної активністі солей вісмуту
при хімічно індукованому оксидативному пошкодженні тканин шлунково-кишкового тракту.
Кисневі вільні радикали беруть участь у патогенезі стресу, хімічно індукованих ураженнях
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шлунково-кишкового тракту. Слизові оболонки
як шлунка, так і кишечника були індивідуально
піддані in vitro впливу цих вільнорадикальних
систем та залежать від концентрації захисних
властивостей вісмутовмісних сполук проти перекисного окислення ліпідів. Ступінь пошкодження
тканини в слизових визначався шляхом оцінки
ПОЛ, фрагментації ДНК і мікров’язкості мембран.
Також оцінювали дозозалежні захисні властивості in vivo КВС (100 мг/кг). Результати показують,
що ВСС можуть прибирати реактивні види кисню
і запобігати пошкодженню тканини [70].
Петерсон і співавт. показали терапевтичну
ефективність ВСС, КВС і 5-аміносаліцилової кислоти на моделі хронічного запалення товстої
кишки в самців щурів, викликаного введенням
5-6,6-тринітробензолсульфонової кислоти у вигляді клізми [71].
Препарати вісмуту, що слабо всмоктуються,
можуть принести користь при різних хронічних
захворюваннях товстої кишки, включаючи виразковий коліт. Вісмут-індукована нейротоксичність
є потенційним ускладненям тривалого використання цих препаратів, тож потрібна мінімально
абсорбована форма вісмуту. Якщо абсорбція вісмуту проходить переважно у верхній кишці, то лікарський засіб вісмуту з уповільненим вивільненням може зменшити поглинання. Суарез і співавт.
досліджували сайт абсорбції вісмуту ВСС у щурів.
Протягом 15 днів ВСС (50 мг/добу) вводили всередину або безпосередньо в сліпу кишку через
хронічно імплантовану канюлю. Пероральне введення ВСС призводило до збільшення рівня вісмуту в сироватці і сечі в рази вище (3,5±0,3 мкг/л
і 1,570±286 мкг/г креатиніну відповідно), ніж при
введенні в сліпу кишку (невизначений (<1,5 мкг/л)
і 75±25 мкг/г креатиніну). Таким чином, поглинання вісмуту ВСС відбувається майже повністю
у верхній частині кишечника. Ці результати дають

підставу для аналогічного дослідження препаратів вісмуту з уповільненим вивільненням у людей [72].
У 2008 році вийшла стаття Аткінса і співавт.
про ефективність ВСС при діареї в гепардів.
Мамастровірус був ідентифікований на початку
діареї в гепардів (Acinonyx jubatus). П’ять молодих дорослих і два дорослих гепарди протягом
11-денного періоду демонстрували сонливість,
анорексію, водянисту діарею і зригування. Зразки
фекалій були представлені для електронної мікроскопії та посіву. Результати електронної мікроскопії виявили частинки, морфологічно сумісні
з астровірусами, і ніяких інших вірусних патогенів
або значущих бактеріальних патогенів не виявлено. Астровірус був підтверджений і секвестрований із використанням консенсусної астравірусної
ПЛР. Усі тварини отримували таблетки ВСС (524 мг
перорально двічі на день протягом 5 днів) і відновилися без додаткового втручання [73].
У 2015 році в статті Пітц і співавт. описали як
протимікробну, так і противірусну активність
ВСС щодо збудників, які викликають діарею [74].
Нові напрямки створення препаратів вісмуту
для лікування гастроентерологічних захворювань
включають розробку вісмутовмісних наноструктур (bismuth-containing nanoparticles, Bi NPs).

Висновки

Використання препаратів вісмуту в гастроентерологічній практиці є патогенетично обґрунтованим, ефективним і перспективним напрямком
терапії гастроентерологічної патології, яка носить
високий профіль безпеки та ефективності.
В Україні препарати ВСС представлені декількома виробниками, але особливу увагу слід
звернути на Вис-Нола (АТ «Фармак», Україна),
форма випуску якого (капсули по 120 мг Ві2О3) є
зручною та забезпечує швидку дію.
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THE POSSIBILITIES OF BISMUTH PREPARATIONS USAGE IN GASTROENTEROLOGY PRACTICE: NEW VIEWS ON APPLICATION
ASPECTS
L.V. Zhuravlyova, Yu.O. Shekhovtsova
Abstract
The analysis of efficiency of bismuth substance in the conditions of the digestive tract pathology has been made in the review. The
antidiarrheal activity of this combination as well as its antiedematous and antiemetic properties have been determined. The adsorbing
properties of the substance on administration of endotoxins of causative agents of bacterial intestinal infections and exotoxin of cholera
vibrion have been considered and also its influence on the reproduction of rotaviruses and the course of noninfectious diarrheas.
Besides, the gastroprotective activity of bismuth subsalicylate on the influence of gastric factors of aggression has been shown which
was complemented by its expressed antisecretory and anti-inflammatory activity against the background of inflammatory diseases of
the intestines.
Keywords: bismuth, digestive tract, inflammatory diseases of the intestines.
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