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ОСОБЛИВОСТІ ЗМІН АКТИВНОСТІ АЦЕТИЛХО-

ЛІНЕСТЕРАЗИ В АРТИФІЦІЙНОМУ СЕЧОВОМУ
МІХУРІ (ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ)

Мета дослідження — вивчення активності ацетилхолін-
естерази в неоцисті через 3, 6 і 12 міс. після ілеоцистоплас-
тики. Експериментальні дослідження проведені на 21 самці
mini-pigs віком від 6 до 14 міс., тривалість експерименту ста-
новила 12 міс. Відомо, що ацетилхолінестеразі (АХЕ) на-
лежить важлива роль у процесах нейрогуморальної та си-
наптичної передачі, а при інгібуванні АХЕ передача нерво-
вих імпульсів знижується за рахунок того, що звільнення
рецепторів від ацетилхоліну проходить повільно (тільки за
допомогою дифузії). Особливості активності АХЕ можна
пояснити денерваційним синдромом, комплексом змін, що
виникають у постсинаптичних нейронах, органах і ткани-
нах після припинення нервового впливу на ці структури.
Основним проявом денерваційного синдрому міоцитів є
зникнення кінцевої пластинки, поява нових ацетилхоліно-
вих рецепторів на всьому протязі м’язового волокна.

Ключові слова: артифіційний сечовий міхур, ацетилхо-
лінестераза, радикальна цистектомія.
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FEATURES OF THE ACETYLCHOLINESTERASE

ACTIVITY CHANGES IN THE ARTIFICIAL BLADDER
(EXPERIMENTAL STUDY)

The aim of investigation was to study the activity of ace-
tylcholinesterase in the neobladder at 3, 6, and 12 months af-
ter ileocystoplasty. Experimental studies were conducted on
21 mini-pigs females. The age of mini-pigs was from 6 to
14 months. The duration of the experiment was 12 months. Ace-
tylcholinesterase plays an important role in the processes of
neurohumoral and synaptic transmission. The inhibited AChE
makes the transmission of nerve impulses reduce due to the fact
that the release of acetylcholine receptors occurs slowly (only
through diffusion). The peculiarities of the activity of acetyl-
cholinesterase can be explained by the denervation syndrome,
a complex of changes that occur in postsynaptic neurons, or-
gans and tissues after fallout of the nervous influence on these
structures. The main manifestation of the denervation syn-
drome of myocytes is the disappearance of the end plate, the
appearance of new acetylcholine receptors along the entire
length of the muscle fiber.

Key words: neobladder, acetylcholinesterase, radical cyst-
ectomy.

Загальновідомо, що артері-
альна гіпертензія — одне з по-
ширених захворювань, на яке
страждають 20–30 % дорослого
населення [1]. Широке розпо-
всюдження поєднаної патології
органів дихання і кровообігу
потребує комплексного підходу
не тільки до лікування таких
хворих, а й до вдосконалення
існуючих методів ранньої діа-
гностики та профілактики да-
них захворювань. Тісний функ-
ціональний взаємозв’язок сер-
цево-судинної та дихальної сис-
тем значною мірою зумовлює
обтяжливий вплив серцево-

судинної патології на перебіг
пульмонологічних захворю-
вань, і навпаки [2]. Механізми
розвитку змін у легенях при ар-
теріальній гіпертензії дослідже-
ні недостатньо.
Сьогодні переривчаста нор-

мобарична гіпоксія (ПНГ) все
більш широко використовуєть-
ся в клінічній практиці для ліку-
вання і профілактики багатьох
захворювань серцево-судинної,
дихальної, ендокринної, трав-
ної та імунної систем, а також
для підвищення неспецифічної
резистентності й адаптаційних
можливостей організму [3; 4].

Роботи, у яких би досліджу-
вався вплив тривалої дії ПНГ
на морфофункціональний стан
легень спонтанно-гіпертензив-
них щурів відсутні. Більшість
авторів вивчали вплив гіпоксич-
них газових сумішей на функціо-
нальну активність легень нор-
мотензивних тварин [5; 6].
Медикаментозні методи лі-

кування як артеріальної гіпер-
тензії, так і патології легень не
завжди дають позитивний ре-
зультат. У зв’язку з цим дослі-
дження морфофункціонального
стану легень у щурів зі стійкою
артеріальною гіпертензією і
впливу на них ПНГ становить
безперечний практичний інтерес.
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Мета нашої роботи — дослі-
дити вплив переривчастої нор-
мобаричної гіпоксії на морфо-
функціональні показники стану
респіраторного відділу легень
щурів лінії SHR.

Матеріали та методи
дослідження

Експеримент проведено у вес-
няний період на 24 спонтанно-
гіпертензивних (лінія SHR) щу-
рах-самцях віком 4 міс. Артері-
альний тиск у щурів вимірюва-
ли в умовах віварію неінвазив-
ним методом на хвостовій арте-
рії за допомогою сфігмомано-
метра (S-2 “SHE”, Німеччина).
В експеримент брали тварин із
систолічним тиском не нижче
145 мм рт. ст. Піддослідних щу-
рів щодня розміщували в герме-
тичній камері, у яку з мембран-
ного газорозподільного елемен-
та подавали гіпоксичну газову
суміш (12 % кисню в азоті) у пе-
реривчастому режимі: 15 хв де-
оксигенація/15 хв реоксигенація
протягом 2 год. Інші 22 год тва-
рини дихали атмосферним
повітрям. Тривалість експери-
менту становила 28 діб. Щурів
виводили з експерименту шля-
хом декапітації під ефірним
наркозом. Роботу з лаборатор-
ними щурами проводили з до-
триманням міжнародних принци-
пів Європейської конвенції про
захист хребетних тварин (Страс-
бург, 1986) та Закону України
«Про захист тварин від жорст-
кого поводження» (2006).
По закінченні експерименту

відбирали зразки тканини ле-
гень для гістоморфологічних і
біохімічних досліджень. Гісто-
логічні препарати виготовля-
ли за стандартною методикою:
фіксували в рідині Буена, знево-
днювали у спиртах зростаючої
концентрації (від 70 до 96°) та
діоксані. Отримані зразки зали-
вали в парафін. Парафінові зрі-
зи завтовшки 5–6 мкм виготов-

ляли на санному мікротомі.
Забарвлення отриманих зрізів
здійснювали оглядовими фарб-
никами: гематоксиліном Беме-
ра й еозином. Для візуалізації
елементів сполучної тканини
застосовували методи дво- та
трикольорового забарвлення за
Ван Гізоном і Массоном [7]. З ви-
користанням цифрової фотокаме-
ри мікропрепарати фотографува-
ли на мікроскопі “Nicon” (Япо-
нія). На цифрових зображеннях
мікропрепаратів здійснювали
морфометрію (при збільшенні у
200 разів) за допомогою комп’ю-
терної програми “Image J”.
Для проведення біохімічних

досліджень виділені легені від-
мивали в фізіологічному розчи-
ні від залишків крові, висушу-
вали до постійної маси. Для ви-
значення вмісту загального ок-
сипроліну зразки легень гідро-
лізували у 6 N розчині HCl.
В отриманих екстрактах фото-
метрично визначали вміст ок-
сипроліну методом окиснення
його в реакції з хлораміном Т.
Ліпіди екстрагували з тканини
легень сумішшю хлороформу з
метанолом у співвідношенні 2 : 1.
В отриманому екстракті визна-
чали вміст ліпідів фосфорно-
валеріановим методом з вико-
ристанням стандартного набо-
ру реактивів фірми «Філісіт
Діагностика».
Статистичну обробку даних

здійснювали методами варіа-
ційної статистики за допомо-
гою комп’ютерної програми
Statistica 5.0. Вірогідність різни-
ці між контрольними і дослід-
ними групами оцінювали за
t-критерієм Стьюдента. Віро-
гідною вважали різницю між
порівнюваними серіями досліду
при р<0,05.

Результати досліджень
та їх обговорення

Респіраторний відділ легень
(РВЛ) представлений респіра-

торними бронхіолами (РБ),
альвеолярними ходами (АХ),
альвеолярними мішечками (АМ)
та альвеолами. На гістологіч-
них зрізах неможливо чітко ви-
явити структурні відмінності
між АХ і АМ. Також не завжди
вдається відрізнити периферич-
ні бронхіоли від АХ. Тому їх
прийнято розглядати як одну
групу [8].
На гістологічних зрізах ле-

гень дослідної групи щурів про-
світи РБ, АХ та АМ були віль-
ними. Десквамації альвеолярно-
го епітелію не відмічено (рис. 1).
Виявлено відмінності в мор-

фометричних показниках стану
РВЛ між контрольними і до-
слідними щурами. Так, легені
тварин після впливу ПНГ мали
менший діаметр (на 9 %) та пло-
щу поперечного просвіту альве-
ол (на 20 %; р<0,05), вірогідно
меншу ширину РБ, АХ і АМ (на
14 %). Показник відношення діа-
метра РБ, АХ і АМ до подвій-
ної глибини альвеоли зменшив-
ся на 13 % (р<0,05) порівняно з
контролем. Водночас зменшен-
ня розмірів альвеол компен-
сується вірогідним збільшен-
ням їхньої кількості та щільно-
сті розташування на 26 і 29 %
відповідно. Це, у свою чергу,
збільшує загальну площу аль-
веолярної поверхні, що сприяє
активації процесів газообміну
(табл. 1).
У дослідних щурів виявлено

вірогідне зменшення товщини
міжальвеолярної перегородки
на 17 %, що може свідчити про
зменшення кількості елементів
сполучної тканини і покращан-
ня альвеолярно-капілярного об-
міну газів (див. табл. 1).
Складовою частиною всіх

органів, у тому числі легень, є
сполучна тканина (СТ). У леге-
невій стромі переважають еле-
менти механічного функціону-
вання — колагенові та елас-
тинові волокна. Після впливу
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ПНГ, при забарвленні гістоло-
гічних препаратів легень за Ван
Гізоном і Массоном, у РВЛ не
відмічено суттєвих відміннос-

тей між інтенсивністю забарв-
лення елементів СТ. Найбільшу
кількість колагенових волокон
виявляли навколо РБ, кровонос-

них судин, менше — у міжаль-
веолярних перегородках (див.
рис. 1).
Визначення концентрації ок-

сипроліну, маркерної аміно-
кислоти колагену, часто засто-
совують для аналізу стану ак-
тивності СТ у різних органах
[9]. Нами виявлено тенденцію
до зниження вмісту загального
оксипроліну в легенях дослід-
них щурів (див. табл. 1). Це
може свідчити про порушення
динамічної рівноваги між де-
струкцією та біосинтезом кола-
гену. Такі зміни характеризу-
ють перевагу процесів деграда-
ції колагену та вказують на
зменшення відносної маси СТ
у легенях.
Одна з особливостей ткани-

ни легень — це високий вміст
ліпідів, порівняно з іншими ор-
ганами. Ліпіди, головним чином
фосфоліпіди, синтезовані в тка-
нині легенів і депоновані з кро-
ві, використовуються для син-
тезу сурфактанта. Нами виявле-
но, що після впливу ПНГ кон-
центрація загальних ліпідів у
тканині легень була вірогідно
більшою на 34 % порівняно з
контролем (див. табл. 1). Кіль-
кість загальних ліпідів прямо
корелює з вмістом фосфоліпі-

а б

Рис. 1. Мікрофотографія респіраторного відділу легень
контрольної (а) та дослідної (б) тварини. Забарвлення за Ван Гізоном.

Збільшення × 200

Примітка. * — вірогідні відмінності порівняно з контролем (р<0,05).

Таблиця 1
Показники стану респіраторного відділу легень
щурів контрольної та дослідної груп, M±m, n=12

Перерив-
                                Показник Контроль часта

гіпоксія

Морфометричні показники

Середній діаметр просвіту альвеоли, мкм 22,7±0,7 20,6±0,5

Глибина альвеоли, мкм 22,0±0,9 21,8±0,5

Ширина входу в альвеолу, мкм 14,4±0,7 14,6±0,3

Площа поперечного перерізу альвеоли, мкм2 845±20 674±15*

Кількість альвеол (на 370 мм2), шт. 53,1±1,6 67,2±2,1*

Щільність розміщення альвеол, шт./мм2 0,14±0,01 0,18±0,01*

Ширина просвіту респіраторних бронхіол, 82,7±2,6 70,9±3,1*
альвеолярних ходів і мішечків, мкм

Товщина міжальвеолярної перегородки, мкм 4,6±0,4 3,8±0,1*

Відношення ширини входу в альвеолу 0,65±0,02 0,67±0,02
до її глибини

Відношення ширини просвіту респіраторних 1,88±0,08 1,63±0,09*
бронхіол, альвеолярних ходів і мішечків
до подвійної глибини альвеоли

Біохімічні показники

Концентрація оксипроліну 6,62±0,99 6,42±0,45
в тканині легень, мкг/мг

Концентрація загальних ліпідів 45,1±3,6 60,6±5,0*
у тканині легень, мг/г
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дів, які входять у сурфактант
легень. Відомо, що фосфоліпі-
ди визначають повітряність
легень та ефективність внут-
рішньолегеневого газообміну
[10].
Раніше нами було вивчено

вплив ПНГ на морфофункціо-
нальний стан легень нормотен-
зивних щурів лінії Вістар. Ви-
явлено, що під впливом три-
валої дії переривчастої гіпоксії
більшість досліджуваних мор-
фометричних і біохімічних по-
казників у легенях цих щурів
змінювалися в значно меншій
мірі порівняно зі спонтанно-
гіпертензивними тваринами [6].
Іншими авторами було по-

казано, що після довготрива-
лих сеансів ПНГ відбуваються
адаптаційні ультраструктурні
перебудови як в епітеліальному,
так і в ендотеліальному ком-
понентах легеневих альвеол у
формі посилення метаболічної
функції. Також підвищувалася
фагоцитарна активність ле-
геневих макрофагів, активізува-
лася діяльність сурфактантної
системи легень, що проявляло-
ся різко вираженою гіперпла-
зією і збільшенням об’єму осміо-
фільних пластинчастих тілець
[5].

Висновок

Таким чином, вплив пере-
ривчастої нормобаричної гіпо-
ксії протягом 28 діб приводить
до зменшення розмірів альвеол
у спонтанно-гіпертензивних
щурів. Проте кількість альвеол
і щільність їхнього розташуван-
ня на одиницю площі зростає.
Це, у свою чергу, збільшує за-
гальну площу альвеолярної по-
верхні, що сприяє підвищенню
ефективності процесів газооб-
міну. Показано, що у дослідних
щурів зменшуються товщина
міжальвеолярної перегородки
та концентрація оксипроліну в
тканині легень. Це може свідчи-

ти про зменшення кількості еле-
ментів сполучної тканини і по-
кращання альвеолярно-капі-
лярного обміну газів. Зростан-
ня концентрації загальних ліпі-
дів у легенях щурів, які дихали
гіпоксичною газовою суміш-
шю, може свідчити про збіль-
шення вмісту фосфоліпідів ле-
геневого сурфактанта, який пе-
решкоджає злипанню стінок
альвеол і сприяє поліпшенню
повітряності легень та ефектив-
ності внутрішньолегеневого
газообміну.
Ці результати можуть мати

не тільки теоретичне значення,
а й становити практичний інте-
рес при використанні гіпоксич-
них газових сумішей у санатор-
но-курортних або лікувальних
закладах для підвищення функ-
ції газообміну легень.
Перспективи подальших до-

сліджень. Планується визнача-
ти оптимальні параметри режи-
мів впливу гіпоксичними газо-
вими сумішами для викорис-
тання в комплексному лікуван-
ні патології легень у людей з
артеріальною гіпертензією.
Ключові слова: переривчас-

та гіпоксія, респіраторний від-
діл легень, спонтанно-гіпертен-
зивні щури.
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УДК 611.24:616.12-008.331.1+612.273
Р. В. Янко, О. Г. Чака, М. І. Левашов
МОРФОФУНКЦІОНАЛЬНІ ЗМІНИ ЛЕГЕНЕВОЇ

ТКАНИНИ СПОНТАННО-ГІПЕРТЕНЗИВНИХ ЩУРІВ
ПІСЛЯ ВПЛИВУ ПЕРЕРИВЧАСТОЇ ГІПОКСІЇ

Мета роботи — дослідити вплив переривчастої нормо-
баричної гіпоксії (ПНГ) на морфофункціональний стан ле-
геневої тканини спонтанно-гіпертензивних щурів (лінія
SHR). Дослідження проведено на 24 щурах-самцях, яким
щодня протягом 28 діб подавали гіпоксичну газову суміш
(12 % О2) у переривчастому режимі: 15 хв деоксигенація/
15 хв реоксигенація протягом 2 год. Морфофункціональні
зміни в легенях досліджували за допомогою морфологіч-
них і біохімічних методів. Виявлено, що після впливу ПНГ
у щурів спостерігали зменшення розмірів альвеол. Проте
їхня кількість і щільність розташування на одиницю пло-
щі зросла, що вказує на збільшення загальної площі аль-
веолярної поверхні й активацію процесів газообміну.
У дослідних щурів виявили вірогідне зниження товщини
міжальвеолярної перегородки, тенденцію до зниження ок-
сипроліну в легенях, що може свідчити про зменшення
кількості елементів сполучної тканини та поліпшення
альвеолярно-капілярного обміну газів.

Ключові слова: переривчаста гіпоксія, респіраторний
відділ легень, спонтанно-гіпертензивні щури.

UDC 611.24:616.12-008.331.1+612.273
R. V. Yanko, O. G. Chaka, M. I. Levashov
MORPHOFUNCTIONAL CHANGES IN THE LUNG

TISSUE OF SPONTANEOUSLY HYPERTENSIVE RATS
AFTER THE EFFECT OF INTERMITTENT HYPOXIA

The purpose of the work is to investigate the effect of in-
termittent normobaric hypoxia (INH) on the morphofunctional
state of the lungs tissue of spontaneously hypertensive rats
(SHR line). The study was conducted on 24 male rats, which
were daily given (during 28 days) a hypoxic gas mixture (12%
O2) in a intermittent mode: 15 minutes deoxygenation / 15 min
reoxygenation for 2 hours. Morphofunctional changes in the
lungs were studied using morphological and biochemical meth-
ods. It was found that after the effects of INH in rats, there
was a decrease in the size of the alveoli. However, their number
and density of location per unit area increased, indicating an
increase in the total area of the alveolar surface and the acti-
vation of gas exchange processes. In experimental rats, there
was a significant decrease in the thickness of the interalveolar
membrane, a tendency to decrease oxyproline in the lungs,
which may indicate a decrease in the number of connective tis-
sue elements and an improvement in the alveolar-capillary ex-
change of gases.

Key words: intermittent hypoxia, respiratory part of the
lungs, spontaneously hypertensive rats.

Вступ

Електричні подразнення (ЕП)
блукаючого нерва спричиню-
ють значні зміни з боку показ-
ників електрокортикограми
(ЕКоГ) [7; 10]. Останнім часом
встановлено, що важливими є
множинні зміни в ділянках мо-
зку, які можуть визначатись у
вигляді зменшення потужності
спектра низькочастотних коли-
вань, що є одним із механізмів

розвитку протисудомного впли-
ву подразнення блукаючого нер-
ва [10].
Установлено, що динаміч-

ний характер взаємодії між ок-
ремими структурами мозку най-
більш репрезентативно пода-
ють у вигляді мультиграфа, який
будують за показниками як біо-
електричної активності мозку
[3; 4; 6], так і функціонального
стану окремих ділянок — ре-
зультатами вимірювання погли-

нання глюкози за допомогою
позитронної емісійної томогра-
фії [8]. Побудова подібного муль-
тиграфа дозволяє визначитися
із функціональними зв’язками
між окремими утвореннями мо-
зку, причетними до механізмів
виникнення та пригнічення су-
домних проявів [6; 8]. Відомо,
що мозочок є частиною антиепі-
лептичної системи мозку [2; 5],
функція якого залишається нез’я-
сованою в контексті реалізації
ефектів ЕП блукаючого нерва на
епілептиформні прояви.
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