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ки проявляється електростатичне відштовхування між 
аніонами�� Ентеросгель за величиною сорбції перевер-
шує силікс, однак демонструє у 4,6 разів меншу актив-
ність порівняно з композитом НДК+ПГМГ-ГХ��

Головними адсорбційними центрами кремнеземної 
поверхні для білка є гідроксильні групи – як неіонізо-
вані, так і в іонізованій формі (меншою мірою)�� У кис-
лому середовищі певним внеском в адсорбцію є вод-
невий зв’язок�� Найвищий показник сорбції білка серед 
усіх сорбентів має ентеросгель�� оскільки основними 
патогенними чинниками у багатьох захворюваннях є 
саме токсини білкової природи, силікс стає незамін-
ним засобом для проведення вульнеро- й ентеросорб-
ції�� Препарат виводить з організму токсини екзогенно-
го й ендогенного походження, харчові й бактеріальні 
алергени, мікроби, ендотоксини, продукти гниття біл-
ків у кишечнику��

Ентеросгель, маючи у своїй структурі певну кіль-
кість вільних гідроксильних груп, виявляє високу 
білоксорбційну активність, яку можна оцінити як 
50-100 % від показника силіксу, а синтезований нано-
композит НДК+ПГМГ-ГХ демонструє помірні сорб-
ційні властивості щодо білків, що становить 50-20 % 
від показника силіксу (залежно від умов адсорбції, ти-
пу білка тощо)�� Зниження величини сорбції білків ком-
позитом НДК+ПГМГ-ГХ пояснюється тим, що части-
на гідроксильних груп зайнята молекулами ПГМГ-ГХ, 

тому стає неможливим їхня повна участь у зв’язуванні 
білків��

Суттєву інформацію про взаємодію адсорбентів з 
білками можна одержати з аналізу відповідних графіків 
адсорбції, залежної від рН середовища�� На них чітко 
продемонстроване зміщення максимуму поглинання 
білків композитом НДК+ПГМГ-ГХ у кисле середовище 
(рис��)��

Важливим показником, що має клінічне значення, є 
швидкість сорбції токсинів білкової природи�� Кінети-
ку адсорбції модельних білків ентеросгелем, силіксом 
та нанокомпозитом НДК+ПГМГ-ГХ вивчали, вимірю-
ючи величину адсорбції через фіксовані проміжки ча-
су (табл�� 4)�� Встановлено, що силіксу достатньо 10 хв�� 
для повного зв’язування білків�� Ентеросгель перші 
10 хв�� сорбує приблизно 90 % білка, а потім поступово 
зв’язує решту�� Попри низькі показники сорбції, ком-
позит НДК+ПГМГ-ГХ демонструє значну швидкість 
зв’язування сорбату, аналогічно силіксу, 96 % сорбату 
зв’язується за 5 хв��, через 10 хв�� – 100 %�� Ці розбіж-
ності пояснюються непористою структурою первин-
них частинок силіксу і пористою – ентеросгелю, для 
якого в механізмі адсорбції певну роль відіграє ди-
фузійна складова�� отримані дані також зумовлюються 
природою синтезованого нанокомпозиту, в основі син-
тезу якого використано субстанцію високодисперсно-
го кремнезему��

Таблиця 4
Швидкість сорбції білків силіксом, ентеросгелем та композитом НДК+ПГМГ-ГХ

Час, хв.
Желатин Сироватковий альбумін людини

СИЛ, */# ЕНТ, */# НДК+ПГМГ-ГХ, */# СИЛ, */# ЕНТ, */# НДК+ПГМГ-ГХ, */#

1 231/93 157/80 26,5/93 193/76 225/75 24/92
5 239/96 167/85 27/94 228/90 258/86 25/96
10 249/100 175/89 28/99 253/100 261/87 25,9/99
20 249/100 183/93 28,5/100 253/100 300/100 26/100
30 249/100 196/100 28,5/100 253/100 300/100 26/100

Примітка: СИЛ – силікс; ЕНТ – ентеросгель; НДК+ПГМГ-ГХ – композит НДК+ПГМГ-ГХ; * – величина сорбції; # – ступінь 
сорбції, %.
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