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Вступ

Новому вітчизняному спаз-
молітику вінборону (2-феніл-3-
карбетокси-4-диметиламіноме-
тил-5-оксибензофурану гідро-
хлорид) притаманний комплекс
фармакологічних властивос-
тей — вазодилатуюча, анти-
оксидантна, антиагрегантна,
протигіпоксична дія, а також
активуючий вплив на мікро-
циркуляторні та репаративні
процеси [1; 7]. Оцінюючи ре-
зультати експериментального
та клінічного вивчення вінбо-
рону як спазмолітика [6; 8],
можна припустити, що вазо-
дилатуюча дія препарату на
гладком’язові структури має
комплексний характер, її не
можна пояснити виключно міо-
тропним ефектом [2; 5]. Ме-
ханізм впливу, цілком ймовір-
но, пов’язаний з ендотелійза-
лежною каскадною дією само-
го препарату, пусковим момен-
том якої, можливо, є підвищен-
ня синтезу NO ендотелієм,
внаслідок чого відбуваються
розслаблення судинного глад-
кого м’яза і вазодилатація та
поліпшення реологічних влас-
тивостей крові [10]. Однак клі-
тинні механізми вазодилата-
торної активності цього похід-
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ного фуранхромону вивчено
недостатньо, що і спонукало
нас дослідити вплив вінборону
на продукцію NO в клітинах
кровоносних судин.
Мета даного дослідження:

вивчити ендотелійзалежні та
NO-залежні механізми дилата-
торних реакцій ізольованих
фрагментів аорти щурів під
дією вінборону.

Матеріали та методи
дослідження

Досліди проведено на ізольо-
ваних кільцевих фрагментах
аорти у 15 щурів-самців лінії
Вістар масою 160–210 г. Тва-
рин декапітували під ефірним
наркозом через 5 хв після внут-
рішньовенного введення гепа-
рину (10 ОД/кг у хвостову ве-
ну). Грудний відділ аорти ви-
діляли негайно після розтину
грудної клітки, поміщали його
в охолоджений розчин Кребса
— Рінгера, який містить у
мілімолях: 132 NaCl; 4,7 KCl;
1,4 NaH2PO4; 1,0 MgCl; 1,8
CaCl; 12,5 NaHCO3; 5,6 глю-
кози; рH 7,4 підтримували
шляхом продування газової
суміші 5 % СО2 / 95 % повітря).
Ізольовані судини очищували
від жирової та сполучної тка-
нини на зовнішній поверхні,

розрізали на фрагменти шири-
ною 1–2 мм і зберігали при
+4 °С. Механографічні дослі-
дження м’язових скорочень ізо-
льованих судин проводили на
експериментальній установці,
яку збирали з використанням
багатофункціонального вимі-
рювального комплексу (Multi-
purpose polygraph R85, Nihon
Kohden, Японія).
Фрагменти судин розміщу-

вали у проточній горизонталь-
ній тефлоновій камері (0,5 мл),
яку перфузували зі швидкістю
1,5 мл/хв підігрітим до 36 °С
розчином Кребса. Кільця аор-
ти розтягували на двох стале-
вих гачках з постійним наван-
таженням 2,0 г. Один з гачків
був рухомим і прикріплював-
ся до ємнісного тензометрич-
ного датчика (FTK-0,1). Силу
скорочувальних реакцій кілець
аорти реєстрували в ізомет-
ричному режимі після стабілі-
зації амплітуди скорочень, які
викликали періодичною сти-
муляцією гіперкалієвим розчи-
ном Кребса (KCl, 80 мM) про-
тягом 40–60 хв. Рівень ендоте-
лійзалежних реакцій оцінюва-
ли за здатністю кілець аорти,
передскорочених мезатоном
(МЕЗ, 10–6 М), розслаблюва-
тись у відповідь на ацетилхо-
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лін (AХ, 10–6 М). У всіх експе-
риментах з вивчення скорочу-
вальних відповідей ізольова-
них судин до розчину Кребса
додавали індометацин (Індо,
5⋅10-6 M) — інгібітор ендоген-
ного синтезу вазоактивних про-
станоїдів [16]. В окремій серії
дослідів дилататорні реакції
передскорочувальних гладких
м’язів аорти досліджували на
деендотелізованих фрагмен-
тах судин. Для цього ендоте-
лій видаляли з інтимної по-
верхні кілець аорти механічно
за допомогою ватного тампо-
на, що підтверджувалося пов-
ною відсутністю дилататор-
них відповідей на ацетилхолін
[17].
Основні солі кваліфікації х. ч.

і препарат мезатон (фенілеф-
рин) вітчизняного виробни-
цтва використовували без додат-
кового очищення. Зразки він-
борону для клінічних дослі-
джень були виготовлені НВЦ
«Борщагівський ХФЗ» (Київ).
Хімічний акцептор позаклітин-
ного NO– Нітоксидел (Ніто,
залізосірчаний комплекс) от-
римували безпосередньо перед
використанням за методом [3].
У роботі також використову-
вали NaHCO3, ацетилхолін,
індометацин, інгібітори фер-
ментативного синтезу NO в
клітинах: метиловий ефір NG-
нітро-L-аргініну (L-NAME) —
конкурентний субстратний
інгібітор NOS та S-метилізо-
тіосечовину (SMT) — інгібітор
iNOS (усі від фірми Sigma
Chemical Co, USA). Статис-
тичну обробку результатів
вимірювань виконано з вико-
ристанням програмного про-
дукту Origin (версія 6.1, Origin-
Lab Co., USA) на IBM-ПК [3].

Результати дослідження
та їх обговорення

Вазодилататорна
активність вінборону
Особливості вазодилататор-

ної дії вінборону на фрагмен-
тах грудного відділу аорти щу-
рів вивчали у відповідності з
двома експериментальними
протоколами. Попереднє ско-

рочення ізольованих судин спри-
чинювали мезатоном (10-6 М)
— агоністом α1-адренорецеп-
торів гладком’язових клітин.
Середня сила скорочення кі-
лець аорти, яку вимірювали за
вказаних експериментальних
умов, становила (0,78±0,10) г
для судин з ендотелієм і
(0,94±0,12) г — для деендотелізо-
ваних судин. У присутності
ацетилхоліну (10-6 М) судини
з інтактним ендотелієм зво-
ротно розслаблювалися на
(72,5±4,6) % від вихідного рів-
ня скорочення, спричиненого
мезатоном. Деендотелізовані
судини не реагували на аце-
тилхолін або відповідали неве-
ликим скороченням — при-
близно 10–15 % від рівня ско-
рочення, яке спричиняли меза-
тоном, внаслідок прямої сти-
муляції мускаринових рецеп-
торів гладких м’язів [13]. До
першого протоколу досліду
вносили результати визначен-
ня динаміки та тривалості ефек-
ту розслаблення кілець аорти
під впливом терапевтично дію-
чих концентрацій вінборону

10-6–10-5 М відповідно до клі-
нічних даних. Препарат періо-
дично додавали разом з меза-
тоном у сольовий розчин Креб-
са, за допомогою якого перфу-
зували камеру з ізольованою
судиною. В іншому протоколі
реєстрували дозозалежні зміни
сили ізометричного напружен-
ня скорочених мезатоном кі-
лець аорти при збільшенні кон-
центрації вінборону в розчині
Кребса від 10-8 до 10-4 М (6–
8 концентрацій, послідовно по
15–20 хв).
Введення вінборону в оми-

ваючий розчин Кребса спричи-
нило стійке та дозозалежне
розслаблення скорочених ме-
затоном кілець аорти. Як по-
казано на рис. 1, а, б, знижений
рівень скорочувальної актив-
ності судин тривало зберігав-
ся і після відміни препарату.
На кільцях аорти з інтактним
ендотелієм спостерігалося по-
вільне і поступове відновлен-
ня сили м’язового скорочення.
Навпаки, розслаблення деен-
дотелізованих фрагментів ма-
ло незворотний характер в ін-
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Рис. 1. Типові криві зміни скорочувальної активності ізольованих фраг-
ментів грудного відділу аорти щурів з інтактним ендотелієм (а) та деен-
дотелізованих фрагментів (б, в) під впливом мезатону (МЕЗ), ацетилхо-
ліну (АХ), вінборону (ВБ) та нітоксиделу (Ніто)
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тервалі більше 2 год після від-
міни препарату. Встановлена
кореляція між тривалістю ре-
акції релаксації фрагментів
аорти та функціональною ці-
лісністю ендотеліального ша-
ру може бути ознакою певної
вибірковості дії препарату, що
досліджувався. Можна припус-
тити, що за терміном розвитку
й амплітудою вазодилататор-
ний ефект вінборону буде більш
виразним на уражених ділянках
судинного русла, які вирізня-
ються, як відомо, високою спа-
стичною готовністю [16; 17].
З другого боку, відновлення

м’язового тонусу кілець аорти,
які обробляли вінбороном, від-
бувалося в обох випадках швид-
ше і більш виразно, якщо в роз-
чині Кребса був присутній
нітоксидел — хімічний акцеп-
тор позаклітинного NO (Ніто,
4⋅10-5 М) та інгібітори фермен-
тативного синтезу NO в кліти-
нах: L-NAME (2–5⋅10-5 M) —
конкурентний субстратний
інгібітор NOS, SMT (5⋅10-5 M)
— інгібітор іNOS, рис. 1, в.

Це вказує на наявність пря-
мого зв’язку між дилататор-
ною активністю препарату та
посиленим під його впливом
утворенням NO в ендотелії
або в гладком’язових клітинах
аорти щурів. Порівнюючи от-
римані дані про вплив вінборо-
ну на ізольованих судинах з
даними літератури [12], можна
вважати, що рівень продукції
NO, спричинений дією препа-
рату, що вивчається, менш
значний, ніж відповідь на спе-
цифічні ендотелійзалежні аго-
ністи (ацетилхолін, гістамін,
АТФ та ін.), ендотелійнеза-
лежні вазодилататори NO або
донори NO (нітрогліцерин,
нітрозоглютатіон та ін.). Од-
нак загальна тривалість дила-
таторної реакції судин на він-
борон була суттєво більшою,
можливо за рахунок пролонго-
ваної стимуляції NO-залежної
компоненти, що є принципо-
вою перевагою даного пре-
парату порівняно з іншими
фармакологічними засобами.

Ендотелійзалежна дія
вінборону

Для кількісної оцінки функ-
ціонального внеску ендотелію
в процес розслаблення ізольо-
ваних судин під дією вінборо-
ну був проведений порівняль-
ний аналіз чутливості до пре-
парату кілець аорти з ендоте-
лієм та деендотелізованих фраг-
ментів. В комп’ютерних роз-
рахунках середньої дози ефек-
ту вінборону (ЕD50) викорис-
товували апроксимацію S-по-
дібними кривими (рівняння
Больцмана) експерименталь-
них значень величини розслаб-
лення судини (процент вихід-
ного скорочення) залежно від
дози препарату (Log M). Екс-
периментальні результати, які
представлені в графічному виг-
ляді на рис. 2, показують, що
відсутність ендотелію на кіль-
цях аорти викликала зсув кри-
вої «доза — ефект» вправо,
тобто знижувала ефективність
дії вінборону (ЕD50 = 1,3·10-5 М,
n=15) порівняно з інтактними
фрагментами судин (ЕD50 =
6,6·10-6 М, n=12).
В свою чергу, попередня

блокада синтезу NO в ендо-
телії ізольованих судин за до-
помогою L-NAME (5·10-5 M)
також вірогідно знижувала їх
чутливість до вінборону (ЕD50
= 2,0·10-5 М, n=10).
Ці дані дозволяють розгля-

дати ендотелій як активний
елемент в процесі реалізації
міотропної та спазмолітичної
дії вінборону на кровоносних
судинах. Ендотелій може потен-
ціювати дію вінборону як без-
посередньо, за рахунок стиму-
льованої препаратом продукції
NO, так і опосередковано,
внаслідок зміни інтенсивності
клітинного метаболізму NO
[14; 15]. На користь такого ме-
ханізму свідчать результати
дослідів на деендотелізованих
кільцях аорти, подані на рис. 3,
де інгібітори синтезу NO окре-
мо (L-NAME + SMT, ЕD50 =
6,8·10-6 М, n=8) та в комбінації
з позаклітинною пасткою для
NO (Ніто, ЕD50 = 6,1·10-6 М,
n=11) спричинювали зсув вліво
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кривої «доза — ефект» для
вінборону, тобто відтворюва-
ли «ефект присутності» інтакт-
ного ендотелію.
Результати проведеного до-

слідження дають підставу ствер-
джувати, що вінборон не тіль-
ки виразно стимулює здат-
ність ендотелію посилювати
або регулювати NO-залежне
розслаблення судин, але й
сприяє також перетворенню
гладком’язових клітин на са-
мостійні  продуценти NO. Не-
обхідно, однак, відмітити па-
радоксальну ситуацію, коли
NO або його метаболіти, які
звільняються з ендотелію та
гладких м’язів під впливом він-
борону, виявляють різноспря-
мований вплив на чутливість
аорти щура до цього препа-
рату. Імовірно, це пов’язано з
принциповими відмінностями
в спектрі та фізіологічній ролі
продуктів, які утворюються в
ендотелії (EDRF/NO) та в
гладком’язових клітинах (NO+,
NO2

+, ROONO) [11; 13]. Отже,
збільшення рівня біотрансфор-
мації реактивних форм азоту
або депонування NO в складі
вазоактивних інтермедіаторів
ендотеліальними клітинами
під впливом вінборону можна
вважати головною особливіс-
тю ендотелійзалежної дії цьо-
го препарату на фрагменти
ізольованої аорти щура.
Таким чином, результати про-

веденого дослідження вказу-
ють на те, що вінборон в кон-
центраціях 10–8–10-4 М спричи-
нює стійкий дозозалежний ва-
зодилатуючий ефект. Разом з
посиленням спроможності ен-
дотелію депонувати NO пре-
парат, що вивчається, стиму-
лює утворення активних форм
азоту, що врешті-решт сприяє
пролонгації релаксації гладко-
м’язових структур кровонос-
них судин. Враховуючи клю-
чову роль NO у вазодилатації,
гальмуванні агрегації тром-
боцитів, його антигіпоксичну
дію [10], можна вважати, що
виявлена нами в попередніх
дослідженнях захисна дія він-
борону на щурів в умовах іше-

мічних і гіпоксичних станів [4;
9] пов’язана, певною мірою, з
модулюючим впливом препа-
рату на синтез NO та його ен-
дотелійзалежною дією.
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STUDING OF ENDOTHELIUM-DEPENDENT AND

DILATATION EFFECTS OF VINBORON IN VITRO
Endothelium-dependent and dilatation effects of vinbo-

ron were studied on rat aorta fragments in the experiment.
It was determined that vinboron produced stimulating ef-
fect on NO and NOS lewels resulting in persistent vasodila-
tating effect. Vinboron injection produce persistent and dose-
dependent relaxation of rat aortic rings. Slow and gradual
rehabilitation of muscle contractive strength was observed
in the ends of aorta with intact endothelium while in en-
dothelium-denuded rings of aorta that was much slower.

Key words: vinboron, NO, NOS, vasodilatation.

УДК 616.831-005.001.5:615.717
Г. І. Степанюк, О. В. Дякова, Д. Г. Коньков, О. В. Пар-

шиков
ВИВЧЕННЯ ЕНДОТЕЛІЙЗАЛЕЖНИХ МЕХАНІЗМІВ

ВАЗОДИЛАТАТОРНОЇ АКТИВНОСТІ ВІНБОРОНУ
IN VITRO

У дослідах на фрагментах аорти щурів проведено вив-
чення ендотелійзалежної та дилатаційної дії вінборону.
Встановлено, що йому притаманний стимулювальний
вплив на рівень NO та NOS. Це призводить до стійкого
вазодилатуючого ефекту. На кільцях аорти з інтактним
ендотелієм спостерігається повільне та поступове віднов-
лення сили м’язового скорочення, тимчасом як на деендо-
телізованих фрагментах відновлення відбувалося значно
повільніше.

Ключові слова: вінборон, оксид азоту, NO-синтаза, ва-
зодилатація.

Проліферативна вітреоре-
тинопатія (ПВР) є головною
причиною невдач у хірургічно-
му лікуванні регматогенного
відшарування сітківки. Пато-
генетичні механізми розвитку
цього ускладнення грунту-
ються на міграції у вітреальну

УДК 617.735-007.281-018-092.9

О. О. Путієнко, канд. мед. наук,
О. В. Артьомов, канд. мед. наук

РЕЗУЛЬТАТИ ГІСТОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО МОДЕЛЮВАННЯ
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порожнину з подальшою
трансформацією у фіброблас-
ти клітин пігментного епіте-
лію сітківки. Колагенсинтезу-
вальна активність фібро-
бластів призводить до утво-
рення епіретинальних мембран
на обох поверхнях сітківки і в

порожнині склистого тіла. Цей
процес відбувається за участі
багатьох факторів (компонен-
ти крові, цитокіни, клітини
імунної системи, фактори за-
палення та ін.) [4; 5].
Відомо, що процес ПВР

прогресує протягом 8–10 тиж,


