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Вступ

Пневмонія за останні десяти-
річчя набула важливого соці-
ально-економічного значення
через те, що призводить до еко-
номічних збитків, спричинює
періоди непрацездатності. Ця
патологія становить 30–40 %
від усіх хвороб легень, а у струк-
турі загальної захворюваності
— лише 0,33 %. За останні трид-
цять років летальність від пнев-
монії зросла від 1 до 9 % [1].
Сьогодні вже відомі етіоло-

гічні чинники цієї недуги, про-
те до кінця не вивченими зали-
шаються патогенетичні механіз-
ми його розвитку. Особливу ува-
гу привертає функціональний
стан прооксидантно-антиокси-
дантних систем при пневмонії
[2].
Відомо, що за фізіологічних

умов рівень перекисного окис-
нення ліпідів (ПОЛ) підтриму-
ється завдяки рівновазі про- й
антиоксидантної систем. Ліпо-
пероксидація спричиняє безпосе-
редній ушкоджувальний вплив
на легеневу тканину, виклика-
ючи розвиток запального про-
цесу.
Встановлено, що продукти

ПОЛ значно знижують актив-
ність основного інгібітора про-
теаз — a1-антитрипсину. Отже,
активізація прооксидантної сис-
теми і висока її активність ство-
рюють сприятливі умови для
розвитку пневмонії.
Мета нашого дослідження —

оцінити вплив препарату кор-
вітину на показники стану про-

оксидантної й антиоксидантної
систем у трахеї морських сви-
нок за умов розвитку експери-
ментальної пневмонії (ЕП).

Матеріали та методи
дослідження

Досліджували 66 морських
свинок-самців масою тіла 0,20–
0,23 кг. Тварин було поділено
на 6 груп, по 11 тварин у кож-
ній:
І група — інтактні морські

свинки (контроль);
ІІ група — тварини на 1-шу

добу з ЕП до застосування пре-
парату корвітину;
ІІІ група — морські свинки

з ЕП на 3-тю добу до лікуван-
ня;

IV група — тварини з ЕП на
5-ту добу до лікування;

V група — морські свинки з
ЕП на 7-му добу експерименту
до лікування;

VI група — тварини з ЕП піс-
ля лікування препаратом корві-
тином.
Даний антиоксидант уводи-

ли дозою 40 мг/кг внутрішньо-
очеревинно впродовж 7 днів
(з 1-ї по 7-му добу).
З метою раціональної інтер-

претації одержаних цифрових
даних умовно виділяли два пе-
ріоди (ранній і пізній) розвитку
ЕП. Ранній період включав фор-
мування ЕП у І групі тварин на
1-шу і 3-тю добу, а пізній період
— на 5-ту і 7-му добу цієї екс-
периментальної моделі хво-
роби.
Відтворювали ЕП шляхом

інтраназального введення тва-

ринам культури Staphylococcus
aureus за методом В. Н. Шляп-
никова и соавт. [3]. Тварин
декапітували на 1-шу, 3-тю,
5-ту і 7-му добу розвитку ЕП і
визначали в трахеї вміст продук-
тів ПОЛ і ферментів антиокси-
дантної системи (АОС). Вміст
дієнових кон’югатів (ДК) ви-
значали за методом В. Б. Гав-
рилова, В. И. Мишкорудной [4],
малонового діальдегіду (МДА)
— за методом Э. Н. Коробейни-
кова [5], активність супероксид-
дисмутази (СОД) — за методом
R. Fried [6], каталази (КТ) — за
методом R. Holmes, C. Masters
[7], активність пероксидази (ПО)
— за методом О. Г. Архиповой
[8], активність церулоплазміну
(ЦП) — за методом В. Г. Колб,
В. С. Камышникова [9], актив-
ність глютатіонредуктази (ГР)
— за методом В. М. Моина [10].
Обробку одержаних резуль-

татів здійснювали за методом
Стьюдента.

Результати дослідження
та їх обговорення

Результати біохімічних до-
сліджень виявили порушення
процесів ліпопероксидації та
стану антиоксидантного захис-
ту в трахеї в різні періоди фор-
мування ЕП як до, так і після
застосування антиоксиданта
корвітину.
На 1-шу добу експеримен-

тальної пневмонії відбувалося
незначне зростання вмісту ДК на
17,9 % (Р<0,05) і МДА на 11,2 %
(Р<0,05) (табл. 1), а також актив-
ності ферментів антиоксидант-
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ної системи — ПО на 13,6 %
(Р<0,05), ЦП на 15,1 % (Р<0,05),
СОД на 13,6 % (Р<0,05), КТ на
17,3 % (Р<0,05) і ГР на 61,5 %
(Р<0,05) (табл. 2) у трахеї порів-
няно з контролем, що свідчить
про надмірне утворення ушко-
джувальних продуктів ПОЛ і
компенсаторну реакцію з боку
АОС. Згодом, на 3-тю добу фор-
мування ЕП, показано підви-
щення концентрації ДК на
21,6 % (Р<0,05) і МДА на 13,9 %
(Р<0,05) (див. табл. 1) і пара-
лельне зростання активності
ПО на 10,9 % (Р<0,05), ЦП на
10,6 % (Р<0,05), СОД на 10,8 %

(Р<0,05), КТ на 15,6 % (Р<0,05),
ГР на 38,4 % (Р<0,05) (див.
табл. 1, 2) порівняно з групою
інтактних тварин.
Пізній період розвитку пнев-

монії, який включав 5-ту і 7-му
добу експерименту, характери-
зувався деякими особливостями.
Зокрема, ЕП на 5-ту добу супро-
воджувалася ще більшим зрос-
танням ДК на 30,1 % (Р<0,05) і
МДА на 16,0 % (Р<0,05) і поміт-
ним зниженням активності в
трахеї АОС — ПО на 20,5 %
(Р<0,05), ЦП на 18,1 % (Р<0,05),
СОД — на 15,7 % (Р<0,05), КТ
на 9,4 % (Р<0,05), ГР на 38,4 %

(Р<0,05) порівняно з контро-
лем. Це свідчить про те, що
процеси ліпопероксидації на
5-ту добу ЕП продовжують зрос-
тати, а система антиоксидант-
ного захисту є недостатньою
для утилізації продуктів ПОЛ.
Аналогічний напрям змін спо-
стерігався і надалі, на 7-му добу
експерименту, проте був більше
вираженим. У даний період від-
бувалося найбільше утворення
продуктів ПОЛ — рівень ДК
зростав на 40,5 % (Р<0,05) і
МДА на 19,2 % на тлі висна-
ження АОС — зменшується ак-
тивність ПО на 32,8 % (Р<0,05),
ЦП на 26,5 % (Р<0,05), СОД на
19,4 % (Р<0,05), КТ на 23,6 %
(Р<0,05), ГР на 53,8 % (Р<0,05) у
трахеї до лікування за умов роз-
витку ЕП порівняно з групою ін-
тактних тварин (див. табл. 1, 2).
Застосування антиоксиданта

корвітину впродовж 7 днів (з 1-ї
по 7-му добу) привело до зни-
ження вмісту ДК на 18,7 %
(Р<0,05) і МДА на 11,2 % (Р<0,05)
і підвищення активності ПО на
28,5 % (Р<0,05), ЦП на 22,6 %
(Р<0,05), СОД на 18,2 % (Р<0,05),
КТ на 23,8 % (Р<0,05), ГР на
83,3 % (Р<0,05) у трахеї порів-
няно з групою тварин, які були
заражені стафілококом і не під-
давалися впливу цього лікар-
ського засобу, що вказувало на
його позитивний коригувальний
вплив на показники оксидантної
й антиоксидантної систем.

Примітка. У табл.1, 2: різниця вірогідна порівняно з контролем (P); з групою
тварин з ЕП до лікування, які не піддавалися впливу препарату корвітину (P1).

Таблиця 1
Дія антиоксиданта корвітину на вміст дієнових кон’югатів

і малонового діальдегіду у трахеї тварин
при експериментальній пневмонії, M±m, n=11

                  Група тварин ДК, нмоль/мл МДА, нмоль/г

Інтактні тварини (контроль) 10,6±0,7 18,7±1,0

Експериментальна пневмонія

До лікування на 1-шу добу 12,5±0,8 20,80±0,38
Р<0,05 Р<0,05

На 3-тю добу 12,8±0,9 21,30±0,40
Р<0,05 Р<0,05

На 5-ту добу 13,80±0,10 21,70±0,38
Р<0,05 Р<0,05

На 7-му добу 14,90±0,11 22,30±0,21
Р<0,05 Р<0,05

Після лікування корвітином 12,1±0,8 19,8±0,8
Р1<0,05 Р1<0,05

Таблиця 2
Вплив корвітину на активність ферментів антиоксидантної системи у трахеї морських свинок

при експериментальній пневмонії, M±m, n=11

                 Група тварин ПО ЦР СОД КТ ГР

Інтактні тварини (контроль) 7,3±0,6 13,2±0,8 123,1±3,2 42,7±3,4 1,3±0,1

Експериментальна пневмонія

До лікування на 1-шу добу 8,3±0,6 15,20±0,18 138,9±3,5 50,10±0,50 2,1±0,2
Р<0,05 Р<0,05 Р<0,05 Р<0,05 Р<0,05

На 3-тю добу 8,1±0,6 14,60±0,12 136,4±3,3 49,4±3,5 1,8±0,3
Р<0,05 Р<0,05 Р<0,05 Р<0,05 Р<0,05

На 5-ту добу 5,8±0,5 10,8±0,6 103,7±3,0 34,40±0,47 0,8±0,1
Р<0,05 Р<0,05 Р<0,05 Р<0,05 Р<0,05

На 7-му добу 4,90±0,49 9,7±0,7 99,2±2,8 32,60±0,45 0,6±0,1
Р<0,05 Р<0,05 Р<0,05 Р<0,05 Р<0,05

Після лікування корвітином 6,3±0,5 11,9±0,7 117,3±2,1 40,4±3,2 1,1±0,2
Р1<0,05 Р1<0,05 Р1<0,05 Р1<0,05 Р1<0,05
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Таким чином, проведені біо-
хімічні дослідження показників
АОС і ПОЛ у різних груп тва-
рин (інтактних, ЕП у динаміці
її розвитку до та після лікуван-
ня препаратом корвітином) до-
вели, що на всіх етапах форму-
вання пневмонії відбувалося
поступове надмірне утворення
продуктів ПОЛ і підвищення
показників антирадикального
захисту (1-ша доба) в трахеї з її
поступовим (на 3-тю, 5-ту, 7-му
добу) зниженням АОС, що свід-
чить про перевагу механізмів
ушкодження над механізмами
захисту. Показано їхню участь
і важливу роль у патогенезі екс-
периментальної пневмонії. До-
ведено коригувальну дію корві-
тину на порушені метаболічні
процеси за умов формування
запального процесу в легенях.
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CORVITIN INFLUENCE ON INDICES OF LIPOPER-

OXIDATION AND ANTIOXIDANT PROTECTION EN-
ZYMES ACTIVITY IN TRACHEAL TISSUE UNDER EX-
PERIMENTAL PNEUMONIA

In the present work it was established that corvitin renders
a positive corrective influence on the dien conjugates and
malonic dialdehyde, superoxide dismutase, catalase, peroxidase
and ceruloplasmin activity under the modelled experimental
pneumonia in trachea tissue of guinea pigs.
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Формирование хронической
эпилептизации мозга методом
киндлинга, основанное на по-
вторных воздействиях первона-
чально субконвульсивных эпи-
лептогенных факторов, сопря-
жено с развитием стрессорных
нарушений в организме живот-
ных [1]. Подобные нарушения

проявляются в развитии ката-
болических эффектов, снижении
иммунологической реактивнос-
ти, а также увеличении возбу-
димости структур мозга [1; 6].
Один из методов их коррекции —
применение кетогенной диеты
(КД), обеспечивающей противо-
судорожный эффект [5]. Меха-

низмы, ответственные за фор-
мирование противосудорожно-
го действия КД, включают ак-
тивирование эндогенной опи-
атной системы [2], усиление ак-
тивности эндогенных лигандов
бензодиазепиновых рецепторов
[3], а также ГАМКергического
торможения, снижение актив-
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