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Глава 1. Увод. 
 
Триглицеридите (ТГ) са основния компонент на растителните и животински 

мазнини и са един от основните източници на енергия в човешкото тяло. Химически, те 
представляват естери на глицерола с три молекули дълговерижни (C12-C18) мастни 
киселини. Един от основните процеси при тяхното храносмилане е ензимната им 
хидролиза до мастни киселини, моно- и диглицериди, наричана още липолиза. 

Липолизата на мазнините протича в стомашно-чревния тракт (СЧТ), като започва 
още в стомаха под действието на стомашната липаза, където се трансформират между 
10 и 30 % от всички триглицериди (Armand et al. 1968, 1996; Carriere et al. 1993) и 
продължава в тънките черва, където се изливат соковете от жлъчката и панкреаса и се 
трансформират от 70 до 90 % от триглицеридите (ТГ). Панкреатичният сок съдържа 
голям брой ензими, единият от които е човешката панкреатична липаза, отговаряща за 
липолизата на ТГ. Панкреатичният сок съдържа още бикарбонатни йони с висока 
концентрация (около 120 mM), чиято роля е да неутрализират ниското pH на 
стомашното съдържимо и да поддържат pH близко до неутралното (между 5.5 и 7.5). 
Жлъчният сок съдържа жлъчни киселини (ЖК), фосфолипиди и холестерол, както и 
ниски концентрации на мастни киселини (МК). ЖК са от съществено значение за 
храносмилането на ТГ, като улесняват едновременно тяхната хидролиза и абсорбцията 
на получените продукти. 

Класическият подход за изследване на кинетиката на липолиза е монослойният 
метод (Panaiotov & Verger 2000), който се състои в образуването на монослой от 
субстрата на ензимното действие (ТГ, фосфолипид) на повърхността на разтвор, 
намиращ се в Лангмюирова вана и инжектиране на ензим в обема под слоя. Най-
голямото предимство на монослойния метод е, че осигурява добре дефинирани 
експериментални условия (повърхностна концентрация и организация на субстрата, 
концентрация на ензим), което позволява прецизно количествено охарактеризиране и 
теоретичнa интерпретация на резултатите. На базата на резултати, получени по този 
метод, са разработени кинетични модели за хидролизата на късоверижни фосфолипиди 
от панкреатична фосфолипаза. Чрез този подход е изследван механизма на липолизата 
и са определени редица кинетични константи, контролиращи процеса. Недостатък на 
монослойните изследвания е, че те не позволяват създаване на условия, близки до 
реалните ин виво условия. Причината за това е, че в реалните условия на човешкия СЧТ 
действат едновременно голям брой липолитични ензими, в присъствие на различни 
биогенни ПАВ (ЖК, фосфолипиди, продукти на липолизата). Използването на всички 
тези компоненти в монослойно изследване би направило интерпретацията на 
получените данни много сложна задача. 

За изследването на липолизата на ТГ при условия, близки до тези в СЧТ, се 
използват ин витро модели с обемни емулсии на ТГ. Най-разпространеният от тези 
методи е т. нар. ”pH-STAT метод”, при който pH се поддържа постоянно, чрез 
титруване с NaOH на получените в хода на липолизата мастни киселини (МК). Ин виво 
обаче, контролът върху pH се осъществява посредством секреция на бикарбонатни 
йони, които имат голям буферен капацитет (Rune et al. 1969; Mccloy et al. 1984). 
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Методът pH-stat, обаче, не позволява използването на бикарбонатни йони, тъй като 
буферният им ефект би попречил на измерването на МК. От друга страна, наличието на 
бикарбонатни йони в реакционната смес може да е важно в редица случаи, например 
когато се изследва влиянието на Ca2+ върху липолизата на мазнините и върху 
разпределението на продуктите на реакцията, поради силното взаимодействие между 
Ca2+ и карбонатните йони. 

Влиянието на повърхностно-активни вещества (ПАВ) върху липолизата на ТГ и 
тяхното взаимодействие с молекулите на жлъчните киселини са широко изследвани в 
литературата (Gargouri et al. 1983; Wickham et al. 1998, 2002; Zangenberg et al. 2001; Chu 
et al. 2010; Maldonado-Valderrama et al. 2008; Li et al. 2011; Torcello-Gomez et al. 2011). В 
резултат на тези изследвания е показано, че ПАВ могат да инхибират действието на 
панкреатичната липаза в присъствие и отсъствие на жлъчни киселини в разтвора. В 
литературата не са формулирани ясни обяснения относно механизма, отговорен за 
наблюдаваните ефекти на ПАВ върху липазната активност.  

Солюбилизацията на водо-неразтворими вещества в колоидните агрегати от ЖК и 
фосфолипиди е необходима стъпка за тяхната абсорбция в червата и предопределя 
бионаличността им в кръвта. Поради тази причина, солюбилизацията на хидрофобни 
вещества в разтвори на ЖК и фосфолипиди е широко изследвана (Hofmann et al. 1961, 
1963; Simmonds et al. 1967; Borgström et al. 1967; Smith et al. 1976; Montet et al. 1979; 
Hofmann et al. 1964; Hernell et al. 1990). Въпреки това, съществуват сравнително малък 
брой изследвания на ефекта на калциевите йони върху солюбилизацията на холестерол 
и продукти на ТГ липолизата (Patton & Carey 1979; Devraj et al. 2013). Предишните 
изследвания не обясняват какъв е ефектът на калциевите йони върху солюбилизацията 
на холестерол по време на ин витро храносмилане. Освен това, в проведените преди 
нас изследвания за ефектите на Ca2+ йони не е използван бикарбонатен буфер, който 
може да взаимодейства силно с тези йони. Концентрацията на бикарбонатен буфер в 
червата ин виво е висока (110-150 mM; Ball et al. 1930; Whitcomb et al. 2004; Sohma et al. 
2001), което може много силно да намали концентрацията на свободни калциеви йони и 
да повлияе върху различните процеси, в тази сложна по състав система. 

 

Цел, задачи и структура на дисертацията. 

Основната цел на дисертацията е да се изяснят най-важните фактори, които 

контролират липолизата на триглицериди в присъствие на ниско-молекулни ПАВ и да 

се изясни ефекта на калциевите йони върху фазовото разпределение на холестерола и 

продуктите на липолизата, при ин-витро условия, наподобяващи ин-виво условията в 

човешкия храносмилателен тракт . 

Конкретните изследователски задачи могат да се формулират по следния начин: 

(1) Да се охарактеризира влиянието на типа на ПАВ върху ТГ липолизата в 

отсъствие на жлъчни киселини и да се изясни механизма на инхибиране на 

панкреатичната липаза от нискомолекулни ПАВ. 
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(2) Да се изследва влиянието на взаимодействията ПАВ-жлъчни киселини върху 

степента на ТГ липолиза и да се установи механизма на реактивиране на 

панкреатичната липаза в присъствие на ЖК и ПАВ. 

(3) Да се разработи нов ин витро модел на липолиза, в който могат да се варират 

в широки граници концентрациите на бикарбонатни и калциеви йони, като се 

симулират условията в човешкия храносмилателен тракт. 

(4) С помощта на разработения ин витро модел да се изследва влиянието на 

калциевите йони върху ТГ липолизата и фазовото разпределение на холестерола и 

продуктите на реакцията. 

Дисертацията е структурирана по следния начин: 
В Глава 2 са представени основните материали и методи, използвани в 

дисертацията.  
В Глава 3 са описани резултатите от изследванията, насочени към изясняване на 

влиянието на типа и концентрацията на нискомолекулни ПАВ върху степента на ТГ 
липолиза в отсъствие на жлъчни киселини. Получените резултати са интерпретирани от 
гледна точка на влиянието на адсорбционния слой от ПАВ върху липолизата. 
Проведени са допълнителни моделни експерименти за доказване на предложения 
механизъм на инхибиране на ензимното действие от ПАВ. 

В Глава 4 са представени резултатите от изследванията, проведени в присъствие 
на жлъчни киселини в реакционната смес.  

В Глава 5 е описан разработеният нов ин витро модел, който позволява 
използването на бикарбонатен буфер. Моделът е използван за изследване влиянието на 
калциеви йони върху степента на ТГ липолиза и върху разпределението на продуктите 
на реакцията и холестерола между различните фази в реакционната смес. 

Основните резултати от всяка част на изследванията са описани след всяка глава, 
а основните приноси от проведените изследвания са сумирани в края на дисертацията. 



4 
 

 
Глава 2. Използвани материали и методи. 

 

2.1. Използвани материали. За провеждане на експериментите и направата на 
стандарти използвахме слънчогледово масло марка „Папас”. Маслото пречиствахме от 
полярни компоненти чрез многократното му преминаване през хроматографска колона, 
пълна с адсорбент Флорисил.  

Използвахме следните ензими и ензимни смеси: (1) Панкреатин от свински 
панкреас (Sigma-Aldrich, кат. ном. P8096), съдържащ панкреатична липаза и колипаза, 
които са в молно отношение 1:1 в панкреатичния сок (Patton et al. 1978). Активността 
му беше 4.9 USP units/mg, т.е. 1 mg от панкреатина освобождава 4.9 микроеквивалента 
мастни киселини от субстрат зехтин за минута при pH = 9.0 и температура 37 ˚С; 
(2) Пепсин от свинска стомашна лигавица (Fluka, кат. ном. 77160), който съдържа само 
пепсин (протеаза) като ензим. Активността му е 643 U/mg. За инхибиране на 
панкреатичната липаза използвахме съеднинението тетрахидролипстатин, известно още 
като orlistat (Drent et al. 1995), което закупувахме под формата на лекарствения продукт 
Xenical (Roche). 

За да изследваме ефект на ПАВ върху липолизата на ТГ, използвахме общо 6 

вида ПАВ: две нейонни (Tween 80 и Tween 20), две анионни (α-олефинсулфонат, AOS 
и натриев лаурил етер сулфат, SLES) и две катионни ПАВ (цетилтриметил амониев 
бромид, CTAB и додецилтриметил амониев бромид, DTAB). Освен по заряд, 
използваните ПАВ се различаваха и по дължината на хидрофобната опашка: C12 за 
SLES, DTAB и Tween 20 и C16-18 за Tween 80, AOS и CTAB. 

2.2. Методи и експериментални процедури. 

2.2.1. Процедури за ин витро липолиза. 

(А) Процедура с намаляващо pH в хода на експеримента (използвана в Глава 3 
от дисертацията). Процедурата започвахме с приготвяне на следните изходни 
разтвори, които в последствие смесвахме, за да получим крайните разтвори, които 
използвахме за провеждане на експериментите: солеви разтвор 1, съдържащ 150 mM 
NaCl + 5 mM KCl във вода, и солеви разтвор 2, съдържащ 5 mM Tris + 15 mM CaCl2 + 
40 mM NaCl във вода. Тези разтвори бяха приготвяни и съхранявани при стайна 
температура. Преди да бъдат използвани в реалните експерименти, ги термостатирахме 
при T = 37 °C. 

Разтворът на панкреатин получавахме като разтваряхме 30 mg панкреатин в 5 
mL солеви разтвор 1 (затоплен до T = 37 °C), което съответства на 0.6 wt % панкреатин 
+ 150 mM NaCl + 5 mM KCl. Този разтвор приготвяхме при T =  37 °C непосредствено 
преди всеки експеримент. В експериментите, целящи да определят влиянието на 
концентрацията на повърхностно-активно вещество върху ензимната хидролиза, 
разтваряхме допълнителното количество от ПАВ в солеви разтвор 1. 

Последователността на смесване на разтворите е представена схематично на 
Фигура 2.2. Първоначално към 17.5 ml от солеви разтвор 1 добавяхме с микропипета 
емулсията, като количеството емулсия бе изчислено така, че крайната концентрация на 
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маслената фаза в реакционната смес да бъде 0.2 wt %. В зависимост от обемната част на 
слънчогледово масло в приготвената от нас емулсия слагахме различни количества от 
нея в реакционната смес (217 µL от 30 vol % емулсия, 109 µL от 60 vol % емулсия, 93 
µL от 70 vol % емулсия и 82 µL от 80 vol % емулсия). След това добавяхме 2.5 mL 
разтвор на натриев хлорид, NaCl, с концентрация 250 mM и получената смес 
разбърквахме 10 min на магнитна бъркалка. Следваше добавяне на 5 mL от солеви 
разтвор 2 и нагласяне на pH на системата на 7.5 с помощта на разтвори на солна 
киселина и натриева основа. Накрая прибавяхме разтвора на панкреатин и така 
получената проба разбърквахме 0.5, 2 или 4 ч. Поради освобождаването на мастни 
киселини по време на ТГ липолизата, pH на реакционната смес намаляваше до 6.5-7.0 в 
хода на експеримента.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фигура 2.2.Схематично представяне на използваната експериментална процедура, имитираща условията 
в храносмилателния тракт и крайния състав на компоненти и електролити в реакционната смес. 

 

(Б) Процедура за липолиза в присъствие на жлъчни киселини (използвана в Глава 
4 от дисертацията). Използвахме същите солеви разтвори като описаните в 
предходния подраздел, като допълнително приготвяхме 0.25 M разтвор на HCl. 
Непосредствено преди всеки експеримент приготвяхме разтворите на пепсин, жлъчни 
киселини и панкреатин. За разтвора на пепсин разтваряхме 12.5 mg пепсин в 2.5 mL 
0.25 M HCl и разбърквахме в продължение на 5 min при T = 37 °C. За жлъчните 
киселини разтваряхме 250 mg жлъчен екстракт в 5 mL солеви разтвор 2, а разтворът на 
панкреатин приготвяхме както е описано в предишния  подраздел.  

Последователността на смесването на различните разтвори е представена 
схематично на Фигура 2.3. Първо добавяхме 109 μL от 60 vol % емулсия на 
слънчогледово масло към 17.5 mL солеви разтвор 1 с помощта на микропипета. След 

това прибавяхме 2.5 mL от разтвора на пепсин и получената смес с pH = 2.0 ± 0.1 

разбърквахме в продължение на 1 ч. После нагласяхме pH на 7.5 с NaOH и добавяхме 5 

 Състав на реакционната смес 
Компонент Концентрация 

Панкреатин 

Tris 

CaCl2 

NaCl 

KCl 

0.1 wt % 

0.83 mM Tris 

2.5 mM CaCl2 

140 mM  

3.75 mM  
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mL разтвор на жлъчни киселини. Тъй като последният етап води до леко понижение на 
pH, нагласяхме pH на разтвора до 7.5 чрез добавяне на NaOH. Накрая прибавяхме 
разтвора на панкреатин и така получената проба разбърквахме 0.5, 2 или 4 ч.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фигура 2.3. Схема на експериментална процедура, имитираща условията в храносмилателния тракт . 

 
2.2.8. Степен на ТГ липолиза. Хидролизата на ТГ до ДГ и МГ се осъществява 

чрез последователни химични реакции (Verger 1984). Следователно, можем да 
дефинираме три количествени характеристики на ТГ липолизата: обща степен на ТГ 
липолиза, α; степен на липолиза на ТГ до ДГ, β, и степен на липолиза до МГ, γ. Тези 
три характеристики са свързани чрез следното уравнение: α = β + γ. 

Общата степен на ТГ липолиза се дефинира като: 

INI
TG

TG
INI
TG

C

CC −=α      (2.3) 

където INI
TGC е началната моларна концентрация на ТГ (която е предварително известна), 

и CTG е моларната концентрация на остатъчния, нехидролизиран ТГ в края на 

реакцията. α може да приема стойности от 0 до 1 и отразява относителното количество 
ТГ, което е хидролизирано до МГ и ДГ. Степента на ТГ липолиза до МГ се дефинира 
като: 

INI
TGMG CC=γ       (2.5) 

където CMG моларната концентрация на образувания МГ. 
Степента на ТГ липолиза до ДГ се дефинира аналогично на тази до МГ. 

Стойността на β отразява количеството ТГ хидролизирано до ДГ, без по-нататъшна 

хидролиза до МГ. На практика, определяхме стойността на α от началната и крайната 

концентрация на ТГ, у-e (2.3), а стойността на γ от CMG, използвайки у-e (2.5). 
Стойността на β беше определяна от връзката β = (α-γ), тъй като концентрацията на МК 
беше определяна с по-голяма точност от тази на ДГ. Концентрацията на ДГ беше 
използвана само за проверка дали масовият баланс на глицеридите е изпълнен. 
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Глава 3. Механизъм на инхибиране на панкреатичната липаза от 
повърхностно-активни вещества в отсъствие на жлъчни киселини.  
 

Цел на изследването. 
Целта на изследванията, представени в тази глава от дисертацията, е да се 

установи механизма на инхибиране на панкреатичната липаза от нискомолекулни ПАВ. 
Изследването е проведено в отсъствие на жлъчни киселини, което опростява състава на 
системата и позволява по-добро теоретично описание на наблюдаваните ефекти. 
Получените на тази база резултати и заключения са използвани като отправна точка в 
следващата глава 4 от дисертацията, където изследвахме как взаимодействията между 
жлъчните киселини и ПАВ влияят върху ТГ липолизата. 

За да постигнем поставената в настоящата глава цел, проведохме системни 
експерименти за определяне влиянието на заряда, дължината на хидрофобната опашка 
(варирана между 12 и 16 въглеродни атома) и концентрацията на ПАВ върху 
липолизата на емулсии от слънчогледово масло във вода. Използвахме две нейонни 
ПАВ (Tween 80 и Tween 20), две катионни ПАВ (CTAB и DTAB) и две анионни ПАВ 
(AOS и SLES).  

 

3.2. Експериментални резултати и дискусия. 

  
3.2.1. ТГ трансформация като функция на концентрацията на ПАВ. Тази 

серия от експерименти бе проведена с цел установяването на зависимостта на степента 
на триглицеридната трансформация от концентрацията на ПАВ, α(CS). Всички 
експерименти са проведени при реакционно време от 30 min по процедурата, описана в 
раздел 2.2.1 (A). Средните диаметри обем/повърхност на емулсионните капки в 
приготвените емулсии бяха много близки, което ни позволи да изследваме влиянието 
на типа и концентрацията на ПАВ при една и съща площ на междуфазовите граници 
вода-масло. 

Получените експериментални резултати за зависимостта на степента на 
триглицеридна трансформация, α, като функция от концентрацията на изследваните 
ПАВ, CS, са представени на Фигура 3.1. Най-важните резултати от тези експерименти 
могат да бъдат обобщени по следния начин: 

• За всички изследвани ПАВ се наблюдават три ясно изразени области в 

зависимостта α(CS) – при ниски концентрации на ПАВ α ≈ const (област 1); в 

междинната концентрационна област α намалява с увеличаване на CS (област 2); след 

определена критична концентрация, триглицеридната трансформация става нула 
(област 3). 

• Стойността на критичната концентрация, при която α ≈ 0, зависи силно от 

типа на използваното ПАВ. Тя е най-ниска за емулсиите стабилизирани с CTAB и 

Tween 20 (CTR ≈ 0.3 mM), има междинна стойност за емулсиите стабилизирани с DTAB, 

Tween 80 или SLES (CTR ≈ 1-3 mM) и е най-висока за АOS (CTR ≈ 10 mM). 
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За всички изследвани ПАВ при α < 20 % се образуват само мастни киселини и 

диглицериди в хода на реакцията, което означава, че при ниска степен на хидролиза 
нямаме образуване на моноглицериди в реакционната смес. 

 
 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Фигура 3.1. Степен на триглицеридната трансформация като функция на концентрацията на ПАВ, за 
(A) катионни; (Б) анионни и  (В) нейонни ПАВ. Експерименталните резултати за степента на 
триглицеридна трансформация са определени 30 min след започване на реакцията. 

 

3.2.2. Кинетика на липолизния процес. Всички резултати, представени в 
предходния раздел, са получени 30 min след започване на реакцията (т.е. след 
поставянето на ензима и субстрата в контакт), което предполага, че част от 
наблюдаваните ефекти могат да се дължат на по-бавна кинетика на ензимната реакция 
и/или намаление на активността на ензима при понижаване на pH на средата, поради 
образуването на продукти на реакцията (Wieloch et al. 1982; Alvarez et al. 1989; Pasquier 
et al. 1996).  

За да проверим за влияние на реакционното време и pH на средата върху 

зависимостта на α от CS проведохме два типа експерименти. В първата серия от 

експерименти използвахме процедурата описана в 2.2.1 (А) (с намаляващо pH в хода на 
реакцията) и определяхме триглицеридната трансформация с тънкослойна 
хроматография (ТСХ) като функция на реакционното време, за реакционни времена до 
360 min. Във втората серия от експерименти поддържахме pH на реакционната смес 
постоянно с pH-stat и чрез ТСХ определяхме триглицеридната трансформация след 120 
min. 
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За да проверим влиянието на реакционното време върху степента на 
триглицеридна трансформация за системите, попадащи в област 3 (висока 
концентрация на ПАВ, нулева трансформация след 30 min) проведохме допълнителни 
експерименти, с емулсии стабилизирани с 0.55 mM CTAB, 14 mM AOS и 3.8 mM Tween 
80. Тези концентрации бяха подбрани да са значително по-високи от критичната 
концентрация на инхибиране на ензима за всяко ПАВ, CS > CTR (т.е. над 

концентрацията, при която α = 0 след 30 min). Получените резултати за 0.55 mM CTAB 

и 3.8 mM Tween 80 показват пълно инхибиране на панкреатичната липаза дори и след 6 
часа. Този резултат демонстрира, че липолизният процес е напълно блокиран при тези 
условия (съпоставими с физиологичната времева рамка). Експерименталните резултати 
за емулсии, стабилизирани с AOS показват образуването на реакционни продукти с 
много ниска концентрация, като степента на триглицеридна трансформация остава 
много ниска (по-малка от 3%). Отново след 6 ч на хроматографските плаки се 
забелязват петна само за мастни киселини и диглицериди, а петна за моноглицериди 
отсъстват. От проведените експерименти можем да направим заключението, че 
ензимната активност е почти напълно блокирана за всички изследвани ПАВ при CS > 

CTR (α < 5 % дори след 6 часа).  

 

3.2.4. Дискусия на получените резултати и допълнителни експерименти за 
изясняване механизма на инхибиране на панкреатичната липаза. В този раздел от 
дисертацията са използвани експерименталните резултати, описани в предходните 
раздели, за да се изяснят физико-химичните явления, които водят до наблюдаваните  
различни степени на триглицеридна трансформация, в зависимост от концентрацията 
на ПАВ. За изясняване на механизма на блокиране на ензима проведохме 
допълнителни експерименти. 

Първо нека обсъдим потискането на ензимната активност, наблюдавано при 
високи концентрации на ПАВ (CS > CTR). Има два принципно различни възможни 
механизми, които могат да обяснят наблюдаваното явление. Те са показани схематично 
на Фигура 3.8.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Фигура 3.8. Схематично представяне на двата възможни механизма на инхибиране на ензима при 
използване на ПАВ: (A) Образуване на плътен адсорбционен слой върху повърхността на маслените 
капки, което не позволява на ензима да стигне до субстрата. (Б) Адсорбция на ПАВ около активния 
център на ензима и/или денатуриране на ензимните молекули, което дезактивира ензима. 

(A) (Б) 

ПАВ блокира ензима ПАВ блокира повърхността 
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Основната разлика между тези два механизма е начина на блокиране на липазата 
от молекулите на ПАВ. Единият механизъм предполага, че ПАВ се адсорбира върху 
повърхността на емулсионните капки, при което образува плътен адсорбционен слой и 
по този начин препятства адсорбцията на ензима върху повърхността на капките. 
Другият механизъм предполага, че ПАВ се адсорбира около активния център на ензима 
и/или денатурира ензимните молекули, като по този начин деактивира ензима. С други 
думи, и двата механизма ще доведат до съществено намаление на степента на 
триглицеридна трансформация. 

За да изясним по кой от тези два механизма се блокира действието на ензима 
спрямо масления субстрат, проведохме допълнителни експерименти с трибутирин. 
Трибутиринът притежава значителна молекулна разтворимост във вода и може да се 
използва като модел на разтворим субстрат. Посредством експериментите с трибутирин 
проверихме дали ПАВ деактивира активния център на ензима или ензимът остава 
активен, но не може да се адсорбира върху повърхността на емулсионните капки, които 
са покрити с плътен адсорбционен слой на ПАВ при CS > CTR. Експериментите 
проведохме с pH-stat, като разтворът на трибутирин и ензим (и соли в концентрациите, 
в които са в експериментите със слънчогледово масло) титрувахме с NaOH, чието 
количество използвахме, за да определим степента на хидролиза на трибутирина. 

Получените експериментални резултати са представени на Фигура 3.9. Вижда се, 
че ензимът е активен и хидролизира трибутирина дори и при концентрации, които са 
доста по-високи от CTR

 и за трите изследвани ПАВ - AOS, CTAB и Tween 80. Тези 
резултати недвусмислено показват, че ензимните молекули не са денатурирани или с 
блокирани активни центрове при високи концентрации на ПАВ (CS > CTR). От тук 
можем да направим заключението, че механизмът, по който ПАВ блокира действието 
на ензима, е показаният на Фигура 3.8А. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Специфичните стойности на критичната концентрация на инхибиране на ензима, 

CTR, също подлежат на дискусия.  Според общоприетата интерпретация на изотермите, 

σEQ(CS), адсорбцията на ПАВ и стойността на равновесната степен на запълване 

адсорбционния слой, θ, трябва да са постоянни след ККМ (Kralchevsky 2001, 2008). 

Поради тази причина, ако плътността на адсорбционния слой върху маслена капка 
беше единствения фактор, влияещ върху степента на триглицеридна трансформация 
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Фигура 3.9. Степен на триглицеридна 
трансформация за емулсии със 
слънчогледово масло (пълните символи) и 
с водоразтворимия триглицерид 
трибутирин (празните символи) като 
функция на концентрацията на Tween 80 
(триъгълници), CTAB (квадрати) и AOS 
(кръгове). 



11 
 

α(CS), трябва да очакваме, че α ще остава постоянна величина при CS > ККМ. За да 

проверим дали това е основното обяснение за наблюдаваното инхибиране на липазата, 
изчертахме експерименталните резултати за AOS, CTAB, Tween 20 и SLES като 
функция на CS/ККМ, виж Фигура 3.11. От тази графика се вижда, че ензимната 
активност е напълно блокирана при концентрации значително надвишаващи ККМ, като 

CTR ≈ 5×ККМ за катионен и нейонен ПАВ и 50×ККМ за анионен ПАВ. Следователно, 

освен равновесната степен на покритие на маслената повърхност с молекули ПАВ, θ, 

трябва да отчетем влиянието и на други фактори върху инхибирането на липазата при 
високи концентрации на ПАВ, CS > ККМ. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Резултатите от направените измервания на междуфазовите напрежения показват, 

че динамиката на адсорбция на ПАВ е друг важен фактор за реализиране на пълното 
инхибиране на ензима. По време на липолизата разбъркваме реакционната смес с 
електромагнитна бъркалка, което съответства на деформация на площта на капките с 
около 1 %. По време на тези моментни нараствания на повърхността на капките, 
ензимните молекули биха могли да се адсорбират върху новообразуваната 
междуфазова повърхност при конкуренция с молекулите на ПАВ. Когато 
концентрацията на ПАВ е висока, адсорбцията на ензима е малко вероятна, защото 
молекулите на ПАВ винаги ще са по-бързи в адсорбцията си на междуфазовата граница 
(ПАВ е с по-висока повърхностна активност). Но при ниски и средни концентрации на 
ПАВ, има вероятност за образуване на свободни участъци на междуфазовата граница, 
където е възможна адсорбция на ензимни молекули. За проверка на тази хипотеза 
сравнихме кинетиката на намаление на междуфазовото напрежение на разтворите на 
ПАВ около ККМ и при концентрация 5 пъти по-висока от ККМ (Фигура 3.12). Вижда 
се, че кинетиката на адсорбция на ПАВ е значително по-ниска около ККМ за 
изследваните ПАВ. Характерното време за адсорбция на ПАВ е повече от 12 sec около 
ККМ, което означава, че има дълъг период, позволяващ адсорбция на ензимни 
молекули върху вакантните места в адсорбционния слой. Когато концентрацията на 

ПАВ нарасне до 5×ККМ за CTAB и 10×ККМ за анионни ПАВ, кинетиката на 

адсорбция на ПАВ става много бърза и ние не можем да измерим характерното време 
за адсорбция с използваните методи, тъй като характерните времена стават по-кратки 
от секунда. С други думи, вероятността за адсорбция на ензимни молекули на 
междуфазовата граница става много ниска при CS → CTR. 
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Фигура 3.12. Кинетика на намаляване на междуфазовото напрежение за (A) концентрации около ККМ и 
(B) концентрации около CTR. 

 

3.3. Основни резултати и заключения от изследванията в глава 3. 

Проведени са системни експерименти за установяване влиянието на (1) типа 
използвано ПАВ, (2) концентрацията на ПАВ, CS, и (3) реакционното време върху 

степента на триглицеридна хидролиза, α, на емулсии от слънчогледово масло, 

стабилизирани с различни емулгатори. Изследвани са три типа ПАВ - анионни (SLES и 
AOS), нейонни (Tween 20 и Tween 80) и катионни (DTAB и CTAB). От проведените 
изследвания можем да направим следните заключения: 

За всички изследвани системи се наблюдават три добре дефинирани 
концентрационни области на ПАВ, по отношение на ензимната активност: 

• Област 1: При концентрации CS ≤ ККМ, за всички изследвани ПАВ, α достига 

0.4 ÷ 0.6 след 30 min и нараства до 0.8 ÷ 0.9 след 240 min реакционно време. 

• Област 2: При CS ≈ 3×ККМ, α ≈ 0.1 ÷ 0.2 след 30 min за всички изследвани 

ПАВ и нараства стъпаловидно до 0.8 ÷ 0.9 след 120 min за всички катионни и нейонни 

ПАВ, докато за анионните ПАВ остава сравнително ниска (α ≈ 0.2). 

• Област 3: При CS по-висока от критичната концентрация за инхибиране на 

панкреатичната липаза, CTR, α ≈ 0 за всички ПАВ, дори и за реакционни времена от 480 

min. CTR ≈ 5×KKM за нейонни и катионни ПАВ, докато CTR ≈ 50×ККМ за анионните 

ПАВ, Фигура 3.11. 

Експериментите с водоразтворимия триглицерид трибутирин показаха, че  
ензимът е способен да хидролизира този субстрат дори и при концентрации на ПАВ 
много над CTR, Фигура 3.9. По този начин доказахме, че молекулите на ензима не са 
денатурирани и не са с блокирани активни центрове при концентрации на ПАВ CS ≥ 
CTR. Това означава, че основният механизъм на инхибиране на панкреатичната липаза е 
образуването на плътен адсорбционен слой от молекули на ПАВ на междуфазовата 
граница вода-масло. Този плътен адсорбционен слой не позволява на ензима да влезе в 
директен контакт със субстрата. 
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Глава 4. Влияние на взаимодействията между ПАВ и жлъчни 

киселини върху степента на триглицеридна липолиза.  
 

Цел на изследването.  
Целта на изследванията, описани в тази глава от дисертацията, е да се установи 

влиянието на ПАВ върху липолизата на триглицериди (ТГ), в присъствие на жлъчни 
киселини. За целта използвахме екстракт от жлъчка, който съдържа в себе си всички 
компоненти на жлъчния сок: различни видове жлъчни киселини, фосфолипиди, 
холестерол и мастни киселини. Изследваните ПАВ бяха същите, като в глава 3: 
нейонните Tween 80 и Tween 20, катионното CTAB и анионните AOS и SLES.  

 

4.2. Експериментални резултати и дискусия. 
 

4.2.2. Ефект на жлъчните киселини върху ТГ трансформация при наличие на 
различни ПАВ. Основната цел на описаните в този раздел експерименти е да сравним 
степента на ТГ трансформация за различни емулгатори (SLES, AOS, CTAB, Tween 20 и 
Tween 80) при дадена концентрация на ПАВ (CS = 0.005 wt %) в присъствие и отсъствие 
на жлъчни киселини (CB = 9.5 mM) в реакционната смес. В експериментите, проведени 
без жлъчни киселини, тази концентрация на ПАВ отговаря на различна степен на 
покритие на повърхността на емулсионните капки и в резултат на това степента на ТГ 
трансформация се мени между 0 (за CTAB) и 40 % (за емулсии стабилизирани с Tween 
20 и Tween 80), виж празните символи на Фигура 4.2. 

За разлика от експерименталните резултати в отсъствие на жлъчни киселини, 
експериментите в присъствие на жлъчни киселини показаха, че стойността на ТГ 

трансформация е една и съща за всички използвани ПАВ, α ≈ 50 % ± 10 % - виж 

пълните символи на Фигура 4.2. Получените експериментални резултати показват, че 
ензимът успява да се адсорбира на междуфазовата граница при наличие на жлъчни 
киселини в разтвора, дори когато образуваният плътен адсорбционен слой препятства 
неговата адсорбция в отсъствие на жлъчни киселини (както е в случая с емулсиите 
стабилизирани с AOS, SLES и CTAB). Следователно, ензимното действие се 
възстановява при наличие на жлъчни киселини в реакционната смес, което е в 
съответствие с резултатите, представени в литературата за подобни системи, 
съдържащи смес от ПАВ и жлъчни киселини (Gargouri et al. 1982).  

Трябва да отбележим, че еднаквата тегловна концентрация на емулгаторите в 
тази серия от експерименти (0.005 wt %) съответства на различни моларни 
концентрации на ПАВ, които се менят в диапазона от 0.04 mM (за Tween 80 и Tween 
20) до 0.15 mM (за SLES). За всички изследвани емулгатори, обаче, моларната 
концентрация на ПАВ е много по-ниска от тази на жлъчните киселини в разтвора, CB = 
9.5 mM и отношението fS = CS/CB, е по-ниско от 0.02 за всички използвани ПАВ в тази 
серия от експерименти. Следователно, при fS < 0.02, типът на ПАВ не влияе върху 
степента на ТГ трансформация, което е в добро съгласие с данните публикувани в 
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литературата от други автори (Gargouri et al. 1982; Li et al. 2011; Wickham et al. 1998, 
2002; Zangenberg et al. 2001; Chu et al. 2010; Maldonado-Valderrama et al. 2008). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Фигура 4.2. Зависимост на степента на ТГ трансформация от типа на използвания ПАВ в отсъствие 
(празни символи) и в присъствие на жлъчни киселини (пълни символи). Концентрацията на ПАВ е 0.005 
wt % и реакционното време е 30 min за всички системи. Експериментите в присъствие на жлъчни 
киселини са проведени при концентрация 9.5 mM. Резултатите за системите без жлъчни киселини са 
взети от глава 3. 
 

 

4.2.3. Влияние на отношението на концентрациите на ПАВ и жлъчни киселини 
върху триглицеридната хидролиза. Следващите серии от експерименти целяха да бъде 
определена степента на ТГ трансформация, α, като функция от концентрацията на 
ПАВ, CS, при фиксирана концентрация на жлъчни киселини (9.5 mM). Концентрацията 
на емулгаторите меняхме в интервала между 0.005 и 2 wt %. 

Получените резултати за различните ПАВ са представени на Фигура 4.3. В 
зависимост от концентрацията на ПАВ се наблюдават три основни области:  

(1) При ниски концентрации на ПАВ CS = 0.005 wt %, степента на липолиза не е 

повлияна от типа ПАВ и α ≈ 0.5 ± 0.1 (Област 1);  

(2) При всички емулгатори, зависимостта α(CS) минава през максимум α ≈ 0.8-
1.0 (Област 2) като концентрацията, при която се наблюдава максимум в зависимостта 
на α(CS), зависи от типа на използваното ПАВ.  

(3) Последващото повишение на концентрацията на ПАВ води до значително 
намаление на степента на ТГ хидролиза и пълното инхибиране на ензима, α = 0 (Област 
3). Трябва да отбележим, че граничната концентрация, необходима за пълно 
инхибиране на ензимното действие, зависи съществено от типа на използваното ПАВ и 
е много по-висока за анионните в сравнение с катионните и нейонните ПАВ. 
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Фигура 4.3. Степен на триглицеридна трансформация, α, като функция на концентрацията на ПАВ в 
реакционната смес за емулсии, стабилизирани с CTAB (пълни квадрати), Tween 80 (пълни триъгълници), 
Tween 20 (празни триъгълници), AOS (пълни кръгове) или SLES (празни кръгове). Концентрацията на 
жлъчни киселини е 9.5 mM и реакционното време е 30 min. 
 

За изясняване влиянието на концентрацията на жлъчни киселини, CB, върху 
наблюдаваната зависимост α(CS), проведохме допълнителна серия от експерименти с 
емулсии, стабилизирани с Tween 20, в които повишихме двойно CB до 19 mM. 
Получените резултати при двете концентрации на жлъчни соли са сравнени на Фигура 

4.4. Вижда се, че зависимостта α(CS) е много подобна по форма при двете 

концентрации на жлъчни соли, но стойностите на α при ниски и междинни 

концентрации на ПАВ са по-високи за системите с по-висока концентрация на жлъчни 
киселини. Граничната концентрация на ПАВ, при която се осъществява пълно 
инхибиране на ензима е около 2 пъти по-висока за реакционната смес, съдържаща 19 
mM жлъчни киселини. Следователно, физикохимичният параметър, който определя 
поведението на системата при наличие на ПАВ и жлъчни киселини е отношението 
ПАВ/жлъчни киселини, fS, поне що се отнася до граничната концентрация, при която 
имаме пълно инхибиране на ензима. 
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За да проверим последното твърдение, построихме зависимостта α(fS) като 
използвахме данните от Фигури 4.3 и 4.4. Получената зависимост е представена на 
Фигура 4.5. Вижда се, че отново имаме три добре очертани области: (1) При голям 
излишък на жлъчни киселини, отговарящ на fS < 0.02, степента на хидролиза не зависи 
от типа на ПАВ, но зависи съществено от концентрацията на жлъчни киселини, α ≈ 0.6 
при CB = 9.5 mM и α ≈ 0.75 при CB = 19 mM; (2) При междинни отношения 

ПАВ/жлъчни киселини, зависимостта α(fS) минава през максимум, като стойността на 

fS, при която се наблюдава максимална трансформация, fMAX, зависи от типа на 
използвания емулгатор, докато стойността на α в максимума зависи слабо от типа на 
ПАВ и концентрацията на жлъчните киселини. (3) В третата област (високи 
концентрации на ПАВ), степента на ТГ трансформация става 0 при дадена стойност на 
fS, която ще означаваме с fTR. Граничната стойност fTR зависи значително от типа на 

ПАВ, който използваме, fTR ≈ 0.4 за нейонните ПАВ, fTR ≈ 1.4 за катионния CTAB и fTR 

≈ 7.5 за анионните ПАВ, като fTR зависи слабо от тоталната концентрация на жлъчните 

киселини в разтвора. Следователно, общата концентрация на жлъчни киселини в 

реакционната смес влияе съществено върху стойността на α при ниски fS, но не оказва 

влияние върху отношението fTR, което зависи най-вече от типа на използвания ПАВ.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Фигура 4.5. Степен на ТГ трансформация, α, като функция на молното отношение ПАВ/жлъчни 
киселини за емулсии стабилизирани с CTAB (пълни квадрати), Tween 80 (пълни триъгълници), Tween 20 
(празни триъгълници), AOS (пълни кръгове) или SLES (празни кръгове). Концентрацията на жлъчните 
киселини е 9.5 mM при всички експерименти, с изключение на една серия с Tween 20, където CB = 19 mM 
(звезди). Реакционното време е 30 min. 
 

За да проверим дали ТГ трансформация при fS > fTR е блокирана постоянно или 
временно, проведохме експерименти с Tween 80 и СТАВ, при които времето за реакция 
беше 240 min.  Получените резултати показаха, че α = 0 и за двете емулсии, дори и след 
240 min. Трябва да отбележим, че освен липсата на промяна в концентрацията на 
началния триглицерид, в хроматограмата не се наблюдава появата на петна за 
реакционните продукти (диглицериди, моноглицериди и киселини), което ясно показва, 
че нямаме трансформация на ТГ в тази времева скала. 
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Липсата на реакционни продукти (моноглицериди, диглицериди, мастни 
киселини) недвусмислено показва, че инхибирането на процеса на липолиза при fS > fTR 
не е в резултат на натрупване на реакционни продукти, а се дължи на блокиране на 
ензимното действие при достатъчно високо отношение ПАВ:ЖК в реакционната смес. 

 
4.2.4. Ефект на отношението на ПАВ към жлъчни киселини върху състава на 

междуфазовата граница вода-масло. За да проверим как зависимостта α(fS) за 

различните ПАВ е свързана със състава на адсорбционния слой, който се формира на 
повърхността на емулгираните маслени капки, измерихме междуфазовото напрежение, 

σ, на сместа жлъчни киселини–ПАВ при CB = 9.5 mM. Тези измервания бяха проведени 

чрез метода на висящата капка при Т = 37 ºC. Получените експериментални резултати 
са представени на Фигура 4.6. 

Вижда се, че има качествена разлика във вида на кривите σ(fS) за анионните 

ПАВ (AOS и SLES) от една страна, и катионните и нейонните ПАВ от друга. 
Междуфазовото напрежение за сместа жлъчни киселини-анионни ПАВ, нараства от 5 

до 6.5 mN/m с увеличаване на fS, достига максимум при fS ≈ 1 и след това се понижава 

до σ ≈ 3.5 mN/m при fS > 8. От друга страна, междуфазовото напрежение за смесите на 

жлъчни киселини-CTAB и жлъчни киселини-нейонен ПАВ, намалява монотонно с 

повишаване на fS в целия изследван диапазон от концентрации. Стойностите на σ 

измерени за тези смеси са ≈ 3 mN/m при fS ≈ 1 (т.е. при равни молни отношения на ПАВ 

и жлъчни киселини). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
При ниски молни отношения ПАВ/жлъчни киселини, fS < 0.01, измерените 

междуфазови напрежения за всички изследвани смеси (съдържащи анионно, катионно 

и нейонно ПАВ) са почти еднакви, σ ≈ 5.1 mN/m и практически съвпадат със 

стойността на σ за чистите жлъчни киселини. Фактът, че σ ≈ 5.1 mN/m за всички 

изследвани ПАВ при fS < 0.01 може лесно да се обясни като се приеме, че 
адсорбционните слоеве, при тези молни отношения на ПАВ към жлъчни киселини, са 
доминирани от молекулите на жлъчните киселини. 
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като функция на молното отношение 
ПАВ/жлъчни киселини за разтвори на 
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триъгълници, непрекъсната линия), Tween 
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9.5 mM в тези експерименти. 
Експерименталните данни са усреднени 
от две независими серии експерименти.



18 
 

Последният резултат не е тривиален, тъй като стойностите на σ за CTAB и 

Tween 80 в отсъствие на жлъчни киселини при тези концентрации на ПАВ са много 
различни - 1.4 mN/m и 8.4 mN/m за за CTAB и Tween 80, съответно. С други думи 
молекулите на жлъчните киселини са способни да изместят от повърхността на капките 

не само молекулите на Tween 80, които дават по-високо σ отколкото жлъчните 

киселини, но и молекулите на CTAB, които дават много по-ниски стойности на σ в 

сравнение с жлъчните киселини (1.4 спрямо 5.1 mN/m). Последният резултат може да 
се обясни като се отчете факта, че мицелите на жлъчните киселини могат да 
солюбилизират ефективно молекулите на ПАВ, които в реакционната смес трябва да се 
разпределят между адсорбционния слой върху маслените капки и агрегатите от жлъчни 
киселини, виж Фигура 4.7. Получените резултати показват, че при голям излишък от 
жлъчни киселини, молекулите на ПАВ се солюбилизират в мицелите и така се изтеглят 
от адсорбционните слоеве. В следствие на това, адсорбционните слоеве са доминирани 
от молекулите на жлъчните киселини и степента на ТГ трансформация е много близка 
до тази без добавен ПАВ. Горният механизъм е в сила само при ниски молни 
отношения ПАВ/жлъчни киселини. 

 

 
Фигура 4.7. Механизъм на реактивиране на панкреатичната липаза от жлъчни киселини при ниски 
молни отношения ПАВ/жлъчни соли: (A) В отсъствие на жлъчни киселини, молекулите на ПАВ се 
адсорбират на повърхността масло-вода и блокират директния контакт на молекулите на липазата с 
маслените капки. (Б) При същата концентрация на емулгатор, в присъствие на жлъчни киселини, 
молекулите на ПАВ са солюбилизирани в агрегати от жлъчни киселини и повърхността на капките е 
покрита от молекули на жлъчни киселини (соли), които не блокират адсорбцията на ензима и ТГ 
хидролиза. 

 

При по-високи молни отношения (fS > 0.01), междуфазовото напрежение зависи 

от типа използван емулгатор – σ намалява за нейонните ПАВ (Tween 20 и Tween 80) и 

катионния ПАВ (CTAB), докато за анионните ПАВ (AOS и SLES) расте, виж Фигура 
4.6 по-нагоре. Степента на ТГ трансформация расте в този регион за всички изследвани 
ПАВ, виж Фигура 4.5 по-нагоре. Следователно няма директна корелация между 
междуфазовото напрежение и степента на липолиза за смесите на жлъчни киселини с 
емулгатор. 

От получените експериментални данни за зависимостта на междуфазовото 
напрежение от fS не можем да кажем каква е причината за наблюдавания максимум на 
ТГ трансформация в междинната област от молни отношения, виж Фигура 4.5. За да 

(А) (Б) 
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изясним причината за наблюдавания максимум проведохме допълнителни 
експерименти, резултатите от които са описани в раздел 4.2.5. 

Когато молното отношение на ПАВ/жлъчни киселини е над fS > 1, 
солюбилизационният капацитет на жлъчните киселини е достигнат и молекулите на 
ПАВ се съревновават с тези на жлъчните соли за включване в адсорбциония слой. В 
следствие на това, междуфазовото напрежение се понижава съществено, виж Фигура 
4.6. При fS > 8 се формират смесени адсорбционни слоеве от ПАВ и молекули на 

жлъчни киселини на повърхността на капките (σ ≈ 3.5 mN/m), които блокират напълно 

ензимната активност и ТГ трансформация е изцяло потисната.  
От всички тези експерименти можем да направим заключението, че в Област 1, 

fS < 0.01, междуфазовите свойства се контролират от жлъчните молекули за всички 
изследвани емулгатори. При високи молни отношения ПАВ/жлъчни киселини се 
формира смесен адсорбционен слой от жлъчни соли и ПАВ, който предотвратява 
директната адсорбция на ензима върху повърхността на капките. Този смесен 
адсорбционен слой има междуфазово напрежение около 3.5 mN/m за всички 
изследвани емулгатори. В междинния интервал от молни отношения се наблюдава 

максимум в зависимостта α(fS). За анионните ПАВ този максимум в ТГ трансформация 

отговаря на максимум в стойността на междуфазовото напрежение, докато за 
нейонните и катионните емулгатори се наблюдава постепенно понижение на 
междуфазовото напрежение.  
 

4.2.5. Ефект на молното отношение ПАВ/жлъчни киселини върху формирането 
на преципитати на повърхността на капките. За да получим информация за 
условията, при които се формират твърдите преципитати на повърхността на маслените 
капки и за разтворимостта на реакционните продукти при различните ПАВ, 
наблюдавахме процеса на хидролиза чрез оптична микроскопия. В първата серия от 
експерименти наблюдавахме емулсионни капки, поставени в контакт с разтвор на 
ензим при три концентрации на CTAB – 0.005 wt % (когато α ≈ 0.5), 0.2 wt % (когато α 
≈ 0.9) и 0.5 wt % (α ≈ 0). 

На Фигура 4.9 са показани илюстративни снимки, показващи състоянието на 
капките след 30 min контакт с разтвора на ензим. Вижда се, че при най-ниската 
концентрация на CTAB, на повърхността на капките се формират твърди обвивки от 
преципитати в хода на реакцията. Наличието на твърди преципитати на повърхността 
на капките е причината за нагънатата им повърхност и несферичната им форма. 
Формирането на тези преципитати забавя ТГ трансформация, така че α ≈ 0.5 след 30 
min (с малка промяна при по-дълги времена). Не се наблюдават такива преципитати в 
разтвори на 0.2 wt % CTAB, в които процесът на хидролиза е почти приключил след 30 
min (α ≈ 0.9). При най-високата концентрация на CTAB (α ≈ 0), всички капки остават 
сферични и непроменени от ензима по време на наблюдението. Можем да обобщим, че 
твърдите преципитати се формират на повърхността на маслените капки при ниски 
концентрации на ПАВ, докато при междинни и високи концентрации на ПАВ не се 
наблюдават такива преципитати. Допълнителни експерименти в отсъствие на Са2+-йони 
показаха липса на формиране на преципитати във всеки един от тези разтвори 
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(включително и тези при най-ниската концентрация на CTAB). Следователно, можем 
да направим заключение, че тези преципитати са Са-соли на мастните киселини, 
образувани по време на липолизата. 

 

 

 
 
Фигура 4.9. Илюстративни снимки на капки от слънчогледово масло след 30 минутен контакт с 
разтвори, съдържащи CTAB с различна концентрация: (A) 0.005 wt %; (Б) 0.2 тегл %; (В) 0.5 тегл %. 
Разстоянието между двете вертикални марки в долната страна на снимките е 20 μm. 
 

За да изясним защо се формират Ca-преципитати на повърхността на маслените 
капки при най-ниската концентрация на CTAB, докато при междинните стойности (0.2 
wt % CTAB) това не се случва (където липолизата е много бърза и скоростта на 
образуване на мастни киселини е по-висока), проведохме експерименти с маслени 
капки, в които в началото разтворихме олеинова киселина. Концентрацията на 
киселината в капките беше 90 wt %, което имитира съдържанието на маслена капка при 

≈ 90 % степен на хидролиза. Оптичните наблюдения с разтвор на електролити (без 

ензими) показаха много бързо разтваряне на олеиновата киселина във водната фаза, 
съдържаща 0.2 wt % CTAB, докато този трансфер беше много по-бавен при ниската 
концентрация на ПАВ. Снимки, илюстриращи двата процеса, са показани на Фигура 
4.10. От проведените наблюдения можем да заключим, че максимумът в зависимостта 
α(CS) съответства на концентрацията на ПАВ, която е оптимална за бърза 
солюбилизация на реакцонните продукти във водния разтвор, без формиране на твърди 
преципитати на повърхността на капките. 

 

(А) (Б) 

(В) 
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Фигура 4.10. Снимки на маслени капки (90 wt % Олеинова киселина + 10 wt % Слънч. масло) след 2 min 
в контакт с разтвор на електролити, съдържащ (A) 9.5 mM жлъчни соли и (Б) 0.2 wt % CTAB + 9.5 mM 
жлъчни киселини. В (Б) се вижда бърз трансфер на Олеинова киселина от маслената капка във водния 
разтвор, свързано с формирането на течно-кристална фаза в околноста на маслената капка. Разстоянието 
между двете вертикални марки в долната страна на снимките е 20 μm. 
 

Липсата на преципитати при най-високата концентрация на ПАВ показва, че 
механизмът на потискане на хидролизата в тези системи е невъзможността за 
адсорбция на ензим върху повърхността на капките (както в системите без жлъчни 
киселини, описани в глава 3), а не блокиране на междуфазовата граница от реакционни 
продукти, както е случая при ниски концентрации на ПАВ в присъствие на жлъчни 
киселини. 

 

4.2.6. Три основни режима на действие на панкреатичната липаза в 
присъствие на ПАВ и жлъчни киселини. От всички проведени експерименти можем да 

заключим, че наблюдаваните режими в кривата α(fS) могат да се обяснят по следния 

начин, виж Фигура 4.11: (1) В Област 1, при CS << CB, отговарящо на fS < 0.01, 
адсорбционният слой съдържа основно жлъчни киселини и затова ТГ трансформация 
не е повлияна от наличието на ПАВ в реакционната смес. В тези системи реакцията на 
хидролиза спира, когато реакционните продукти формират преципитати върху 
повърхността на капките, при което се блокира достъпа на ензим до междуфазовата 
граница и се възпрепятства преноса на реакционни продукти към водната фаза; (2) При 
0.02 < fS < fTR се осъществява бърз пренос на реакционни продукти през границата 
масло-вода, което е резултат от бързата солюбилизация на тези продукти във водния 
разтвор и не се формират преципитати на повърхността на капките; (3) При fS > fTR се 
образува смесен адсорбционен слой от молекули на ПАВ и на жлъчни соли на 
междуфазовата граница, който препятства адсорбцията на ензим на повърхността на 
капките и така потиска ензимното действие. Горните обяснения са в съответствие с 
всички експериментални резултати, получени в нашето изследване. 

На основата на това разбиране за механизмите на процеса на хидролиза, ще 
обобщим физикохимичните фактори, които повлияват ТГ трансформация в тези 
режими. Доколкото всички характеристики в Област 1 (мицели и състав на 
адсорбционния слой) се определят основно от жлъчните соли, може да очакваме, че 

концентрацията на жлъчните киселини ще влияе значително на α. Действително, както 

се вижда от Фигура 4.4, стойността на α расте с повишаване на CB, което се дължи на 

(А) (Б) 
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нарастване на концентрацията на мицели от жлъчни соли, които солюбилизират 
реакционните продукти и предотвратяват формирането на Са-преципитати на 
повърхността на капките. Типа на използвания емулгатор няма съществено влияние 
върху трансформацията на ТГ в тази област. 

 

 
Фигура 4.11. Схематично представяне на системата, когато маслената капка е поставена в разтвор с: (A) 
ниски молни отношения ПАВ/ЖК; (Б) междинни отношения ПАВ/ЖК; (В) високи молни отношения 
ПАВ/ЖК. 

 

В съответствие с предложения механизъм и получените резултати, жлъчните 
киселини и ПАВ, имат голямо значение в област 2. Смесените мицели от ПАВ и 
жлъчни соли имат по-голяма солюбилизираща способност отколкото тези на жлъчните 

киселини (без ПАВ) и липолизата е почти пълна след 30 min, α е между 90 и 100 %. 

Стойността на fMAX, при която ТГ трансформация е максимална, зависи значително от 
типа на използвания емулгатор, виж Фигура 4.5. Този експериментален факт е свързан 
със солюбилизационния капацитет на смесените мицели, които са очевидно различни 
за различните ПАВ – най-ниска стойност има при нейонните ПАВ (Tween 20 и Tween 
80), междинна за CTAB и най-висока за AOS и SLES. Необходими са допълнителни 
експерименти, за да изясним детайлния молекулен механизъм, който стои зад тези 
интересни наблюдения и тенденции. 

Област 3 е свързана с образуването на смесени адсорбционни слоеве, 
съдържащи молекули на ПАВ и жлъчни киселини в сравнима концентрация. Тези 

смесени адсорбционни слоеве имат междуфазово напрежение ≈ 3.5 mN/m, което е 

между стойността характерна само за жлъчните соли (5.1 mN/m) и само за ПАВ (които 
могат да достигнат стойности от 1.8 mN/m). В тази област има известно количество 
адсорбирани молекули жлъчни киселини, но те не са достатъчни, за да осигурят 
адсорбция на ензима. В резултат ТГ хидролизата е блокирана. 

 

(А) (Б) (В) 
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4.3. Основни резултати и заключения от изследванията в глава 4. 
Проведени са системни експерименти с няколко нискомолекулни повърхностно-

активни вещества (две анионни, две нейонни и едно катионно) за определяне на 
влиянието на типа и концентрацията на ПАВ върху степента на ТГ трансформация в 
присъствие на жлъчни киселини. Получените експериментални резултати разкриха три 
режима на триглицеридна хидролиза, в зависимост от отношението ПАВ/жлъчни 
киселини (виж Фигура 4.12): 

При концентрация на ПАВ по-ниска от 0.1 mM, съответстваща на молно 
отношение между ПАВ и жлъчни киселини по-малко от 1:50, адсорбционният слой на 
повърхността на маслените капки е доминиран от молекулите на жлъчните киселини. 
Това се дължи на факта, че молекулите на емулгатора са включени (солюбилизирани) в 
мицелите на жлъчните киселини. В резултат, процесът на липолиза зависи основно от 
концентрацията на жлъчните киселини в реакционната смес. 

При междинни концентрации на ПАВ от 0.2 до 2 mM, съответстващи на молно 
отношение ПАВ/жлъчни киселини между 1:50 и 1:5, солюбилизационната способност 
на мицелите е повишена, което води до бърз пренос на реакционни продукти към 
водната фаза и до предотвратяване на формирането на слой от преципитати на 
повърхността на маслените капки. В резултат, степента на триглицеридна 
трансформация минава през максимум при тези междинни концентрации на ПАВ. В 
тази област, степента на ТГ трансформация зависи както от концентрацията на жлъчни 
киселини, така и от типа и концентрацията на използваното ПАВ. 

При по-високи концентрации на ПАВ, съответстващи на отношения 
ПАВ/жлъчни киселини по-големи от 1:5, молекулите на ПАВ преобладават в 
адсорбционния слой и липазната активност е напълно потисната, подобно на системите 
без жлъчни киселини (виж глава 3). 

Анионните емулгатори показват някои специфични свойства – по-високо 
междуфазово напрежение (по-ниска адсорбция), при междинни отношения 
ПАВ/жлъчни киселини (между 1:3 и 3:1). В резултат, степента на липолиза е много 
висока в този концентрационен интервал. При още по-високи концентрации на анионни 
ПАВ, повърхностният слой е доминиран от техните молекули и хидролизата на 
мазнини е напълно потисната, както при останалите типове ПАВ. 

 Получените резултати ясно показват, че молното отношение между ПАВ и 
жлъчните киселини в разтвори, които съдържат и двата типа вещества, е основният 
параметър, от който се влияе системата. От друга страна, междуфазовата активност на 
ПАВ (често смятана за определяща при тези смесени системи) няма директна връзка с 
липазната активност.  
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Глава 5. Влияние на калциевите и бикарбонатните йони върху 
триглицеридната липолиза и фазовото разпределение на холестерола и 
на продуктите на реакцията.  

 

Цели на изследването. 
Две са основните цели на настоящото изследване: (1) Да разработим 

относително прост ин витро модел, който да позволява използването на бикарбонатен 
буфер за поддържане на подходящ pH профил на реакционната смес и (2) Използвайки 
този модел, да оценим ефекта на калциевите йони върху степента на липолиза на 
триглицеридите и върху разтворимостта на продуктите на липолизата и холестерола 
във водната фаза, като се концентрираме върху механистичното обяснение на 
наблюдаваните ефекти. 

 

5.2. Ин витро модел на липолиза в присъствие на бикарбонатни и калциеви 
йони. 

Да се възпроизведе pH профила в червата е нетривиална задача. Както беше 
отбелязано по-горе, киселото съдържимо на стомаха се неутрализира от бикарбонат, 
който се секретира в червата, когато стомашният сок навлезе в дванадесетопръстника. 
На този етап, pH е около 5.5, като то достига до 7.5 при преминаването на съдържимото 
през йеюнума и илеума, което продължава около 6 часа (Carey et al. 1992). 

Ин витро, pH на кисел разтвор нараства много по-бързо при неутрализация с 
бикарбонат: достига се pH ≈ 8 за минути при разбъркване на разтвора, ако 
реакционният съд е отворен към атмосферата. Следователно, за да бъде забавено 
покачването на pH на бикарбонатните разтвори, е  нужна специална процедура. Един 
възможен начин е да се използва процедурата на Miller et al. 1981, при която 
бикарбонатът навлиза в системата бавно, през стената на диализно черво. Нашето 
изследване обаче е концентрирано върху липолизата в тънките черва и затова 
повишаваме pH от 1.3 (стомашно) до 5.5 (в дванадесетопръстника) чрез директно 
добавяне на натриев бикарбонат към реакционната смес. За да подсигурим 
постепенното повишаване на pH от 5.5 до 7.5 в подходящата времева скала, намалихме 
освобождаването на въглероден диоксид от реакционната смес, както е обяснено по-
долу. 

Известно е, че процесът на неутрализиране на киселини от карбонати води до 
образуването на въглена киселина, която се разпада на вода и въглероден диоксид, като 
последният се освобождава под формата на газ. Този процес може да бъде забавен, ако 
бъде увеличено парциалното налягане на въглеродния диоксид над реакционната смес, 
което води до по-високи равновесни концентрации на въглена киселина в разтвора 
(Butler 1998). За целта ограничихме обема на газовата фаза над реакционния разтвор, 
при което парциалното налягане на въглеродния диоксид над разтвора се повишава 
след освобождаване на относително малко количество въглероден диоксид и това води 
до забавяне на разпадането на въглена киселина и свързаното с това повишаване на pH.  
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Последователността на смесване на различните разтвори при тази процедура е 

показана схематично на Фиг. 5.1. Общият обем на разтворите след смесването е ≈ 30 

mL, поради което за смесването използвахме стъклени контейнери с обем 30 mL, което 
ни позволява постепенно покачване на pH от 6.2 (веднага след добавяне на натриевия 
хидрогенкарбонат към реакционната смес) до 6.8 или 7.5 в рамките на 4 часа, в 
зависимост от това дали разбърквахме реакционната смес в затворени контейнери или 
през част от времето контейнерите бяха отворени (така че да се отделя по-ефективно 
въглеродният диоксид от реакционната смес).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Фигура 5.1. Схематично представяне на процедурата за смесване на разтвори и провеждане на ин витро 
липолиза в присъствие на бикарбонатен буфер. Таблицата от дясно показва моларните концентрации на 
основните компоненти в крайната реакционна смес. 

 

За да започнем експериментите по липолиза, първо добавяхме 8.5 mL солеви 
разтвор към 6.5 mL разтвор на пепсин. При експериментите, чиято цел беше изследване 
ефекта на Ca2+, на тази стъпка добавяхме нужния обем от разтвор на 1 M CaCl2 (между 
0 и 300 µL). След това, към смесения разтвор на соли и пепсин, добавяхме 200 µL от 60 
vol. % емулсия на слънчогледово масло, стабилизирана  с 1 wt % Tween 80. На този 
етап от експеримента, pH е ≈ 1.3. Така приготвената смес разбърквахме 30 min на 
магнитна бъркалка. След това, внимателно добавяхме 5 mL от разтвор на 720 mM 
NaHCO3 и хомогенизирахме пробата на ръка, много внимателно, за да предотвратим 
преливането на пробата в резултат на отделения газ CO2. На следващата стъпка 
добавяхме 5 mL от разтвор на 90 mM жлъчни киселини към 5 mL разтвор на 
панкреатин (съдържащ 0.6 wt % панкреатин), смесвахме ги на ръка и ги добавяхме към 
реакционната смес. Основните компоненти в крайната реакционна смес имат следните 
концентрации: 4.2 mM слънчогледово масло (0.4 vol. %), 15 mM жлъчни киселини, 0.1 
wt % панкреатин, 0.0417 wt % пепсин, 1 mM Ca2+, 10 mM K+, 137 mM Na+, 83 mM Cl-, 
66 mM HCO3

-. Тези разтвори съдържат също 0.6 mM холестерол, 1 mM фосфолипиди и 
1.9 mM МК, които се съдържат в използвания жлъчен екстракт. Проведохме 
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експерименти при два pH профила. В първата серия от експерименти pH нарастваше 
постепенно от 6.2 до 6.8 за 4 часа, при постоянно затворен контейнер. При втората 
използвана процедура, pH нарастваше от 6.2 до 7.5, което беше постигнато чрез 
разбъркване за 2 часа при затворен контейнер, последвано от махане на капачката и 
разбъркване за още 30 min при отворен контейнер (по време на този етап pH се 
повишаваше от 6.5 до 7.4) и накрая затваряне на контейнера и разбъркване за още 1.5 
часа (pH достигаше 7.5). 

След края на реакционното време, което е 4 часа и при двете процедури, 
добавяхме 24 mg гранули orlistat, за да инхибираме ензимното действие и разбърквахме 
за 10 min. След това, липофилните компоненти в реакционната смес бяха екстрахирани 
с хлороформ или пробата беше филтрувана или центрофугирана, за да отделим бистра 
водна фаза за анализ (виж глава 2, раздел 2.2.2). 

 

5.3. Експериментални резултати и дискусия. 
 

5.3.1. Сравнение между предложения ин витро модел и условията ин виво. 
Експерименталните условия в предложената от нас ин витро процедура са подбрани 
така, че да наподобяват възможно най-точно концентрациите на електролити в стомаха, 
дуоденума и йеюнума, които са известни от литературата, виж Таблица 5.1 (Watson et 
al. 1996; Lindahl et al. 1997; Schimdt et al. 1981; Meeroff et al. 1973; Lohse et al. 1984; 
Temple et al. 1975; Turnberg et al. 1974; Ball et al. 1930; Whitcomb et al. 2004; Sohma et al. 
2001; Armand et al. 1996; Tangerman et al. 1986; Ladas et al. 1984; Fausa et al. 1974). В 
първата серия експерименти измерихме pH на реакционната смес като функция на 
времето, като получената зависимост беше добре възпроизводима, ± 0.15 pH единици. 
Както се вижда на Фиг. 5.2, pH профилът в предложената от нас ин витро процедура 
наподобява много добре pH профила, определен в ин виво експериментите. 
Концентрацията на панкреатични ензими е избрана да бъде в излишък по отношение на 
субстратите на ензимното действие, както е ин виво. Следователно, от Таблицa 5.1 и 
Фигура 5.2 можем да направим заключение, че pH профилът и концентрациите на 
електролити, жлъчни киселини и ензими в нашия ин витро модел наподобяват много 
добре тези, измерени ин виво. 

Таблица 5.1. Сравнение на концентрациите на основните компоненти в стомаха и в тънките черва ин 
виво, с тези в нашия ин витро модел, в присъствие на бикарбонатен буфер (вж. Фигура 5.2). 

Част от СЧТ 

Концентрация, mM 

Ca2+ Na+ K+ HCO3
- 

Жлъчни 
киселини 

Стомах 
ин-виво 0.6 11-68 14-17 0 0 

ин-витро 2 33 20 0 0 

Тънки 
черва 

ин-виво 0.5-1 140-150 4.5-10 110-150 10-15 

ин-витро 1 136 10 120 15 
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Фигура 5.2. pH в част от стомашно-чревния тракт (СЧТ), като функция на времето (A) ин виво, 
адаптирано от Daugherty et al. 1999 и (Б) в предложената от нас ин витро процедура. Плътните линии 
означават средните стойности от 8 независими измервания, докато прекъснатите линии показват 
минималните и максималните стойност при измерванията. Различните части на СЧТ са отделени чрез 
вертикални прекъснати линии и са означени цветово, както следва: стомах – червени линии; 
дванадесетопръстник – розови линии; йеюнум – сини линии; илеум – зелени линии. 
 

 

5.3.3. Ефект на pH профила върху хидролизата на ТГ, при различни 
концентрации на Ca2+. Резултатите за липолизата на ТГ, получени по процедурите 
описани в раздел 5.2 (високо и ниско крайно pH), са сравнени на Фиг. 5.4. Вижда се, че 
стойностите на α следват много сходни тенденции като функции от CCa. Основната 
разлика е, че степента на хидролиза на ТГ е малко по-висока при по-високото pH. Този 
ефект може да бъде обяснен с по-добрата разтворимост на реакционните продукти 
и/или по-високата ензимна активност при по-високото pH. Трябва да се отбележи също, 
че при физиологичната концентрация на Ca2+ от 1 mM, стойността на α за двете 
процедури е сходна – това означава, че варирането на pH във физиологичния диапазон 
не влияе съществено върху хидролизата на ТГ. Все пак, при по-ниското pH, в диапазона 
от 3 до 6 mM Ca2+, се наблюдава забележимо по-ниска степен на хидролиза. 
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Всички експериментални резултати, представени по-долу са получени при 
процедурата водеща до крайно рH от ≈ 6.8. Тази процедура е избрана за по-голямата 
част от експериментите, тъй като наблюдаваните ефекти са по-изразени при нея, 
отколкото при другата, където крайното pH достига ≈ 7.5. 

Следователно, на базата на тези експерименти можем да заключим че: (1) 
Степента на хидролиза на ТГ минава през плитък минимум при 3.5 mM Ca2+; (2) по-
високото pH води до нарастване на хидролизата на ТГ при CCa ≥ 3.5 mM и не влияе 
значително на хидролизата на ТГ при 1 mM Ca2+. 

 

5.3.4. Влияние на Ca2+ върху състава на водните фази. 
В този раздел от дисертацията представяме резултати за концентрацията на 

продуктите на липолизата (мастни киселини, моноглицериди, диглицериди) и 
холестерола във водната фаза, отделена след центрофугиране или след филтруване през 
200 nm филтър на реакционната смес. В автореферата са включени резултатите за 
общите мастни киселини и холестерола, докато резултатите за солюбилизацията на 
моноглицеридите и наситените мастни киселини са описани подробно в пълния текст 
на дисертацията. Всички експерименти са проведени използвайки процедурата описана 
в раздел 5.2, с крайно pH ≈ 6.8, а водните фази са отделени както е описано в глава 2, 
раздел 2.2.2. 

 

 (В) Ефект на Ca2+ върху количеството на солюбилизирани продукти на 

реакцията и холестерол. 

Свободни мастни киселини (МК). Резултатите за концентрацията на МК, измерена 
в пълната проба (преди фазово разделяне), в серума и в пермеата са сравнени на Фиг. 
5.11. Вижда се, че общата концентрация на МК в пълната проба минава през плитък 
минимум при 3.5 mM Ca2+, което е в съответствие с наблюдавания минимум в степента 
на ТГ хидролиза. Зависимостите на МК от CCa, измерени в пермеата и в серума, са 
различни. В пермеата, концентрацията на МК намалява постепенно с нарастване 
концентрацията на Ca2+, докато в серума тази концентрация нараства значително при 6 
и 11 mM Ca2+ (и почти достига стойността на МК в пълната проба). 
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Фигура 5.11. Концентрация на 
мастните киселини като функция на 
концентрацията на калциеви йони в 
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независими експеримента. 
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При най-ниската изследвана концентрация на Ca2+ от 1 mM, концентрациите на 
МК в серума и пермеата съвпадат, като и двете се различават с 3 mM (което е около 30 
% от всички МК в системата) от тоталната концентрация в пълната проба, виж Фиг. 
5.11. Това означава, че около 30 % от всички МК не се намират във водната фаза при 1 
mM Ca2+. Тези „липсващи“ МК могат да се намират или в маслените капки, заедно с 
нехидролизираните ТГ и ДГ, или в седимента, където МК могат да преципитират с 
Ca2+. За краткост, оттук нататък ще използваме термина „водо-неразтворими“ МК за 
тези МК, които липсват от водната фаза. 

От измерения разтворим Ca2+ в пробите знаем (резултатите са представени 
подробно в раздел 5.3.4 Б в пълния текст на дисертацията), че преципитираният Ca2+ е 
само около 0.3 mM. Ако приемем, че преципитираният Ca2+ свързва две молекули МК 
на всеки Ca2+ йон, можем да оценим максималното количество ко-преципитирали МК 
на около 0.6 mM. Следователно, основното количество от МК (около 2.4 mM), което 
липсва от водната фаза при 1 mM Ca2+, се намира в маслените капки. 

При 3.5 mM Ca2+ бяха измерени различни концентрации на МК в серума и в 
пермеата, което означава, че част от МК (около 1 mM) са солюбилизирани в големите 
агрегати с размер над 200 nm. Водо-неразтворимата част от МК е около 2.2 mM (това е 
разликата между МК в пълната проба и в серума) и е много близка до тази измерена 
при 1 mM Ca2+. Забележете, че докато общият Ca2+ нараства от 1 на 3.5 mM, 
преципитираният Ca2+ остава около 0.3 mM, което означава че само около 0.6 mM от 
2.2 mM МК могат да са ко-преципитирани от Ca2+ (т.е. 30 % от всички МК). 
Следователно отново можем да заключим, че основната част от водо-неразтворимите 
МК се намират в маслените капки. 

При 6.5 mM Ca2+, концентрацията на МК в серума е 8.3 mM, докато в пермеата е 
само 4.8 mM. Тази значителна разлика показва, че 3.5 mM МК се намират в 
молекулните агрегати с размер над 200 nm. Водо-неразтворимата част от МК намалява 
от 2.4 до 0.7 mM, докато количеството на маслените капки (съдържащи ТГ и ДГ) е 
почти едно и също при 1 и 6 mM Ca2+. Този резултат показва, че големите молекулни 
агрегати могат ефективно да извлекат МК от маслените капки. 

По-нататъшното нарастване на концентрацията на Ca2+ намалява значително 
количеството на МК, солюбилизирани в мицелите (в пермеата), до 3.7 mM. 
Концентрацията на МК свързани с големите агрегати нараства до 4.6 mM, докато водо-
неразтворимата част от МК е около 1.6 mM. 

На базата на всички тези резултати можем да направим заключението, че 
нарастването на концентрацията на Ca2+ води до образуване на големи молекулни 
агрегати, които солюбилизират много добре МК. Основната част от МК е включена в 
малките мицели при най-ниската концентрация на Ca2+, докато при най-високата 
концентрация на Ca2+ е включена в големите агрегати. Намаляването на МК, 
солюбилизирани в малките мицели, което се наблюдава с нарастване концентрацията 
на Ca2+, е в качествено съгласие с клиничните изследвания, които показват, че 
екскрецията на МК нараства при висок прием на калций (Denke et al. 1993; Bendsen et 
al. 2008). 
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Холестерол. Концентрацията на холестерол, измерена в пълната проба, в серума и 
в пермеата, е представена на Фиг. 5.14. В проведените експерименти, холестеролът 
идва само от източника на жлъчни киселини (екстракт от свинска жлъчка) и тъй като 
концентрацията на жлъчни киселини е държана постоянна, такава трябва да бъде и 
концентрацията на холестерол. Наистина, измерената концентрация на холестерол във 
всички пълни проби (преди да бъдат филтрувани или центрофугирани) е една и съща, ≈ 
0.6 mM. Това показва, че използваните аналитични методи имат добра 
възпроизводимост. 

От данните на Фигура 5.14 се вижда, че зависимостите на концентрацията на 
холестерол в пермеата и в серума показват същите тенденции като зависимостите за 
концентрацията на МК: холестеролът в пермеата намалява с нарастване 
концентрацията на Ca2+, докато в серума се увеличава при концентрации на Ca2+ над 6 
mM. Тези резултати показват, че подобно на МК, холестеролът е свързан 
преференциално в големите агрегати (в сравнение с малките мицели). По-високата 
концентрация на големи агрегати, образувани при високи концентрации на Ca2+, води 
до по-високи концентрации на холестерол в серума, в сравнение с неговата 
концентрация в пермеата. Разликата между серума и пермеата нараства с нарастване 
концентрацията на Ca2+, поради образуването на още големи агрегати, които свързват 
по-добре холестерола. 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
Фигура 5.14. Концентрация на холестерола като функция на концентрацията на калциеви йони в пълната 
проба (зелени триъгълници), в серума след центрофугиране (червени точки) и в пермеата след 
филтруване (сини квадрати). Всички стойности са усреднени от поне три независими експеримента. 

 

Експериментите показаха, че даже и при най-ниската концентрация на Ca2+, само 
60 % от общото количество холестерол е в разтворима форма, което е в добро съгласие 
с данните от ин виво експерименти (Yao et al. 2002; Kossena et al. 2003). Следователно, 
при тези условия около 40 % от холестерола се намира в преципитатите и/или е 
разтворен в маслените капки от ТГ и ДГ. 

За да проверим дали има корелация между концентрацията на солюбилизираните 
МК и холестерол, построихме зависимостта на концентрацията на холестерол, като 
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функция на концентрацията на МК, измерени в двете водни фази – след филтруване и 
след центрофугиране. От данните на Фиг. 5.15 се вижда, че има много добра корелация 
между концентрациите на холестерол и МК, което означава че тези две вещества са ко-
солюбилизирани в малките мицели и в големите агрегати на жлъчните киселини. От 
тези данни можем да пресметнем, че около 22 молекули МК са ко-солюбилизирани с 1 
молекула холестерол, при използвана концентрация на жлъчни киселини от 15 mM и 
концентрация на холестерол от 0.6 mM. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Фигура 5.15. Концентрация на солюбилизирания холестерол като функция на солюбилизираните мастни 
киселини в пермеата след филтруване (квадрати) и в серума след центрофугиране (точки). 

 

5.4. Основни резултати и заключения от изследванията в глава 5. 

Изследвана е липолизата на ТГ от панкреатична липаза и фазовото разпределение 
на реакционните продукти и холестерола, при условия наподобяващи тези в стомашно-
чревния тракт. За целта е разработена нова ин витро процедура, която позволява 
използването на бикарбонат и сравнително добре наподобява pH профила определен в 
ин виво изследванията. Процедурата е относително проста, не изисква специално или 
скъпо оборудване и позволява изследването на няколко проби на ден. За отделяне на 
водната фаза от хетерогенната реакционна смес, след края на липолизната реакция е 
използвано филтруване и центрофугиране.  

Основните заключения относно степента на хидролиза на ТГ са както следва: 

• Степента на хидролиза на ТГ минава през плитък минимум при 3.5 mM Ca2+. 

• Наличието на бикарбонат в реакционната смес води до по-висока степен на 
хидролиза, особено при по-високи концентрации на Ca2+. 

• Сравнението на степента на хидролиза на ТГ при два pH профила, достигащи 
pH = 6.8 и 7.5, съответно, показа, че степента на ТГ хидролиза нараства с pH. 

• ТГ са хидролизирани основно до МГ, като само малка част остава като ДГ. 
 
По отношение на фазовото разпределение на липофилните вещества, основните 
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• Холестеролът солюбилизиран във водната фаза нараства линейно с 
концентрацията на солюбилизирани МК, с наклон от 46 mg/g холестерол-МК. 
Следователно, около 22 молекули МК са необходими за ко-солюбилизацията 
на 1 молекула холестерол в агрегатите на жлъчни киселини при изследваните 
условия (фиксирани концентрации на холестерол и жлъчни киселини в 
реакционната смес – 0.6 mM и 15 mM, съответно). 

• Нарастването на концентрацията на Ca2+ над 3 mM води до образуване на 
големи агрегати, които не могат да преминат през филтър от NYLON с 
големина на порите 200 nm. 

• Холестеролът и наситените МК са свързани преференциално в големите 
агрегати (образувани при високи концентрации на Ca2+), докато 
моноглицеридите са солюбилизирани преференциално в малките мицели на 
жлъчните киселини. 

 
Описаната ин витро процедура е подходяща за изучаване и на други явления, като 

например фазово разпределение и бионаличност на липофилни лекарствени вещества, 
ефект на хранителни съставки и хранителни добавки върху формата и размера на 
агрегатите от жлъчни киселини, преципитация на жлъчни и мастни киселини при 
условия близки до физиологичните и много други. Това я прави гъвкав инструмент за 
изследването на явления, свързани с липидите и липидната липолиза в СЧТ. 
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Основни приноси от дисертацията 
 

1. Експериментално е установено, че всички изследвани ПАВ (общо 6 нейонни, 
анионни и катионни ПАВ с 12 или 16 въглеродни атома в хидрофобната опашка) 
инхибират ензимната липолиза на триглицеридите при достатъчно висока 
концентрация, в присъствие и отсъствие на жлъчни киселини в реакционната смес. 
Показано е, че основният механизъм, посредством който ПАВ блокират действието 
на панкреатичната липаза, е  образуването на плътен адсорбционен слой на 
междуфазовата граница масло-вода, който не позволява на ензима да влезе в 
директен контакт с триглицеридния субстрат.  

2. Доказано е, че реактивирането на панкреатичната липаза при добавяне на жлъчни 
киселини се дължи на изместване на молекулите на ПАВ от повърхността масло-
вода, поради солюбилизирането на ПАВ в мицелите на жлъчните киселини. 
Експериментално е установено съществуването на оптимално отношение между 
концентрациите на ПАВ и на жлъчни киселини, при което се наблюдава 
максимална степен на триглицеридна липолиза. Демонстрирано е, че ефектът се 
дължи на повишаване на скоростта на пренос на реакционни продукти към водната 
фаза, което предотвратява образуването на твърди преципитати по повърхността на 
маслените капки и улеснява ензимното действие.  

3. Предложена е нова ин витро процедура, която възпроизвежда добре pH профила и 
електролитните концентрации в стомашно-чревния тракт, определени в ин виво 
изследвания на други автори.  

4. С помощта на предложената процедура е  установено експериментално, че 
солюбилизацията на холестерол нараства линейно с увеличаване на 
солюбилизираните мастни киселини, т.е налице е ко-солюбилизация на холестерол 
и мастни киселини в смесените мицели. Експериментално е показано, че калциевите 
йони намаляват солюбилизацията на холестерола в молекулните агрегати на ЖК с 
размер по-малък от 200 nm. Последният ефект е обяснен с утаяването на 
солюбилизираните мастни киселини при добавяне на калциеви йони (под формата 
на калциеви сапуни), което от своя страна намалява и концентрацията на ко-
солюбилизирания холестерол. 
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