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Сьогодні серед хвороб ор-
ганів травлення кислотозалеж-
ні захворювання, а саме вираз-
кова та гастроезофагеальна
рефлюксна хвороби, залиша-
ються одними з найпоширені-
ших. Тому питання щодо їх па-
тогенезу є досить актуальними
[1].

Відомо, що утворення ерозив-
но-виразкових уражень (ЕВУ)
гастродуоденальної зони (ГДЗ)
супроводжується дисбалансом
прооксидантно-антиоксидант-
них систем із подальшим роз-
витком оксидативного стресу.
Спостерігається надмірна ін-
тенсифікація вільнорадикаль-
них реакцій, процесів перекис-
ного окиснення ліпідів (ПОЛ),
результатом чого є ушкоджен-
ня та подальше руйнування клі-
тинних мембран [2; 3].

Водночас активація ПОЛ —
це універсальний результую-
чий наслідок впливу на живу
систему різноманітних екстре-
мальних агентів, які не завжди
призводять до виникнення па-
тологічного стану. Проте, не-
зважаючи на свою неспецифіч-
ність, ступінь інтенсифікації
ПОЛ дозволяє виявити вірогід-
ність переходу адаптаційних
змін клітинних мембран у пато-
логічні [4].

Мета роботи: вивчити адап-
таційні можливості організму
тварин при моделюванні ЕВУ
ГДЗ із урахуванням стану про-
оксидантно-антиоксидантних
систем залежно від тривалості
дії патогенних факторів.

Матеріали та методи
дослідження

Дослідження проводили на
білих безпородних щурах-сам-
цях масою 220–250 г (n=18).
Тварин було розподілено за
3 групами: I (контрольну) групу
утворили щури, яким внутріш-
ньошлунково через зонд вво-
дили фізіологічний розчин. До
II групи увійшли тварини з ЕВУ
ГДЗ. Моделювання ЕВУ здійс-
нювали за схемою, наведеною
у роботі [5], шляхом інтрагаст-
рального введення медичної
жовчі (1 мл/100 г) у поєднанні
з іммобілізаційно-холодовим
стресом протягом 1 год при тем-
пературі +4 °С терміном 7 діб,
після чого тварин піддавали
евтаназії. Щури ІІІ групи, після
7 діб моделювання ЕВУ ГДЗ за
аналогічною схемою, впродовж
наступного тижня не зазнава-
ли дії стресорних факторів. Їх
утримували в умовах віварію зі
стандартним раціоном і виво-
дили з експерименту на 14-ту
добу. Евтаназію проводили під
кетаміновим наркозом, вдаю-
чись до декапітації. Процедури
в експерименті виконували згід-
но з Гельсінською декларацією
про гуманне ставлення до тва-
рин.

Об’єктом досліджень були
кров, тканини печінки та голов-
ного мозку щурів. Активність
ПОЛ визначали за вмістом ТБК-
активних продуктів (ТБКАП) у
реакції з тіобарбітуровою кис-
лотою [6]. Стан антиоксидант-

ної системи (АОС) досліджува-
ли за рівнем відновленого глу-
татіону (ВГ), що детермінували
за реакцією Еллмана [7] і за
показниками активності фер-
ментів антиперекисного захис-
ту. Активність каталази (Кат) оці-
нювали за реакцією з молібда-
том амонію, глутатіонредукта-
зи (ГР) — за швидкістю окис-
нення HAДPH [6], глутатіонпер-
оксидази (ГПО) — за методом,
в основі якого лежить реакція
взаємодії реактиву Еллмана з
SH-групами [8], супероксиддис-
мутази (СОД) — за інгібуванням
відновлення нітросинього тет-
разолію [9].

Отримані результати оброб-
ляли методом варіаційної ста-
тистики.

Результати дослідження
та їх обговорення

Встановлено, що моделю-
вання ЕВУ ГДЗ у тварин ІІ гру-
пи, яким упродовж 7 діб внут-
рішньошлунково вводили жовч
на фоні іммобілізаційно-хо-
лодового стресу, супроводжу-
валось інтенсифікацією про-
цесів ПОЛ в усіх дослідних тка-
нинах порівняно з показниками
у щурів групи контролю. Так, у
плазмі крові рівень ТБКАП був
збільшений в 1,6 разу (Р<0,05),
в еритроцитах — у 1,3 разу
(Р<0,05) (табл. 1), у тканині
печінки — в 1,2 разу (Р<0,05)
(табл. 2). Найбільш значні змі-
ни у системі ПОЛ відбувались
у тканині головного мозку, де
кількість ТБКАП зростала в
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3,5 рази (Р<0,05) (табл. 3). Ви-
явлена ініціація ПОЛ відбува-
лася на фоні дискретних змін
активності ключових фермен-
тів АОС — СОД, Кат, ГПО, ГР.
У плазмі крові щурів ІІ групи
спостерігалась активація одно-
го з основних ензимів антира-
дикального захисту — СОД на
32 % (Р<0,05) щодо індексів у
тварин групи контролю. Одно-
часно активність даного фер-
менту в тканині головного моз-
ку мала лише тенденцію до зрос-

тання. Зазначені зміни показ-
ників СОД перебігали за акти-
вації в крові антиперекисних
ферментів — Кат і ГПО. В ерит-
роцитах активність Кат у тва-
рин ІІ групи була збільшена на
18 % (Р<0,05), ГПО — на 66 %
(Р<0,05) порівняно з контроль-
ними даними. У тканині печінки
щурів ІІ групи при незначному
рівні активності Кат щодо ана-
логічних показників групи кон-
тролю спостерігалось інгібу-
вання ГПО на 20 % (Р<0,05). У

тканині головного мозку одно-
часно з незначною депресією
ГПО Кат зазнала найбільшої
активації — на 150 % (Р<0,05)
порівняно з даними групи кон-
тролю. Тим же часом у всіх дос-
лідних тканинах активність ГР
не відрізнялася від контролю.
У щурів ІІ групи моделювання
ЕВУ ГДЗ призводило до віро-
гідного (Р<0,05) виснаження
пулу ВГ щодо контрольних ін-
дексів: у еритроцитах — в 1,3
разу, у тканині печінки — в 2,3 і
в ГМ — у 3,1 разу відповідно.

Для вивчення здатності від-
новлювати баланс у проокси-
дантно-антиоксидантній сис-
темі тварин ІІІ групи після екс-
периментального впливу жовчі
й іммобілізаційно-холодового
фактора протягом тижня на-
ступні 7 діб залишали в стан-
дартних умовах існування. Ре-
зультати дослідження свідчать,
що припинення дії ушкоджую-
чих стресорних факторів, які
ініціювали формування пато-
логічного процесу в ГДЗ, неод-
нозначно вплинуло на проце-
си ПОЛ і стан системи антиок-
сидантного захисту (АОЗ) у різ-
них органах і тканинах щурів
ІІІ групи. Так, у плазмі крові дос-
лідних тварин відбувалася по-
дальша активація СОД — на
61 % (Р<0,05) порівняно з по-
казниками у щурів ІІ групи. Од-
ночасно в еритроцитах спосте-
рігалося зниження активності
Кат і ГПО до контрольних зна-
чень. При цьому у тварин ІІІ гру-
пи зареєстрована інактивація
ГР на 36 % (Р<0,05) щодо від-
повідних показників групи конт-
ролю. Спостерігалося зростан-
ня пулу ВГ щодо відповідних
індексів у ІІ групі на 8,8 %
(Р<0,05), однак даний показник
так і не досяг контрольних зна-
чень. Зазначені зміни сприяли
гальмуванню процесів ПОЛ у
крові щурів ІІІ групи, про що
свідчать нормалізація рівня
ТБКАП еритроцитів і зниження
кількості ТБКАП плазми щодо
даних тварин ІІ групи (див.
табл. 1). Тим же часом рівень
ТБКАП плазми залишався біль-
шим, ніж у інтактних тварин, на

Примітка. У табл. 1–3: * — Р<0,05 вірогідність відмінностей показників по-
рівняно з контрольною групою; ^ — Р<0,05 вірогідність відмінностей показників
II та III груп; n=6.

Таблиця 1
Показники ПОЛ і антиоксидантної системи крові

у дослідних тварин

           Показники I група II група III група

ТБКАП, нМоль/мл крові
плазма 2,62±0,12 4,19±0,42* 3,54±0,21*
еритроцити 14,37±0,99 18,61±1,15*^ 14,4±0,95

СОД, ум. од. 0,037±0,003 0,049±0,003*^ 0,079±0,001*
Каталаза, 3,58±0,13 4,240±0,065*^ 3,37±0,13
мМольН2О2/(гНb⋅хв)
ВГ, мМоль/л 2,370±0,037 1,81±0,04*^ 1,970±0,059*
ГПО, мМольН2О2/(гНb⋅хв) 0,096±0,004 0,160±0,003*^ 0,103±0,004
ГР, нМольНAДРН/(гНb⋅хв) 0,39±0,01 0,370±0,014^ 0,250±0,005*

Таблиця 2
Показники ПОЛ і антиоксидантної системи

тканини печінки у дослідних тварин

            Показники I група II група III група

ТБКАП, нМоль/г 4,00±0,27 4,78±0,11*^ 6,99±0,20*
Каталаза, мМольН2О2/(г⋅хв) 574,25±8,73 572,14±9,47 593,80±43,25
ВГ, мМоль/л 2,58±0,07 1,11±0,18* 1,29±0,11*
ГПО, мМольН2О2/(г⋅хв) 19,78±0,81 15,89±0,44*^ 11,50±0,45*
ГР, мкМольНАДРН/(г⋅хв) 0,048±0,001 0,046±0,001^ 0,039±0,001*

Таблиця 3
Показники ПОЛ і антиоксидантної системи

тканини головного мозку у дослідних тварин

           Показники І група ІІ група ІІІ група

ТБКАП, нМоль/г 1,64±0,07 5,69±0,14* 5,48±0,11*
СОД, ум. од. 0,47±0,03 0,50±0,03^ 0,350±0,034
Каталаза, мМольН2О2/(г⋅хв) 89,00±6,09 133,92±6,08* 142,27±25,62*
ВГ, мМоль/л 1,14±0,04 0,367±0,030*^ 0,86±0,03*
ГПО, мМольН2О2/(г⋅хв) 11,05±0,65 10,54±0,45^ 6,04±0,45*
ГР, мкМольНАДРН/(г⋅хв) 0,050±0,001 0,050±0,001^ 0,035±0,001*
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35 % (Р<0,05). У тканині голов-
ного мозку щурів ІІІ групи за
високих показників активності
Кат відмічалось інгібування ін-
ших антиоксидантних ензимів:
СОД — на 30 % (Р<0,05), ГПО
— на 45 % (Р<0,05), ГР — на
30 % (Р<0,05) щодо контроль-
них даних.

Відсутність дії стресорних
факторів протягом 7 діб після
припинення моделювання ЕВУ
ГДЗ у тварин ІІІ групи призво-
дило до збільшення кількості
ВГ в 2,3 разу (Р<0,05) щодо по-
казників ІІ групи, але не впли-
нуло на інтенсивність ПОЛ, то-
му рівень ТБКАП залишався
незмінним (табл. 3). Найбільшої
депресії зазнала система АОЗ
у тканині печінки щурів ІІІ гру-
пи: зниження рівня активності
ГПО на 25 % (Р<0,05) щодо
показників ІІ групи супроводжу-
валося зменшенням активності
ГР на 15,3 % (Р<0,05). Кількість
ВГ й активність Кат не мали
вірогідних змін щодо відповід-
них індексів тварин ІІ групи
(див. табл. 2). Вищенаведені
фактори сприяли подальшій ак-
тивації процесів ПОЛ, про що
свідчило зростання рівня ТБКАП
на 46 % (Р<0,05).

На підставі аналізу отрима-
них даних можна припустити,
що мобілізація стрес-реалізую-
чих систем, яка відбувається
під дією екстремальних агентів,
спричинює викид катехоламі-
нів до кровотоку. Це, у свою
чергу, супроводжується актива-
цією ферментів антиперекис-
ного захисту, що спостерігалось
у крові тварин ІІ групи. Відомо,
що значну роль у захисті клітин
від перекису водню (H2O2) віді-
грає ГПО. В еритроцитах дефі-
цит саме ГПО, а не Кат призво-
дить до передчасного старіння
цих формених елементів кро-
ві, їх гемолізу. Водночас, за да-
ними деяких авторів, Кат, крім
знешкодження H2O2, бере участь
у процесі оксигенації гемогло-
біну [10]. Нормалізація актив-
ності вказаних ензимів і показ-
ників ПОЛ в еритроцитах тва-
рин ІІІ групи свідчить про від-
новлення порушеного окисню-

вального балансу на рівні ерит-
роцитарних мембран, а зміни
біохімічних показників у плазмі
крові, що вивчаються, відбива-
ють стан клітинних мембран не
в еритроцитах, а в клітинах тка-
нин інших органів. Так, високий
рівень активності СОД, що за-
фіксований у плазмі щурів ІІІ гру-
пи, вказує на інтенсивну гене-
рацію супероксидного аніон-ра-
дикала і є показником окисню-
вального стресу. Доводить да-
ний факт збільшена кількість
продуктів ПОЛ у тканинах пе-
чінки та головного мозку, що,
певно, пов’язане з неузгодже-
ною роботою компонентів сис-
теми АОЗ. Так, у печінці тварин
як ІІ, так і ІІІ дослідних груп най-
менша амплітуда відповіді бу-
ла виявлена у Кат, тимчасом як
активність іншого антиперекис-
ного ферменту — ГПО, посту-
пово знижувалася.

Слід відмітити, що ГПО функ-
ціонує у цитоплазмі та мітохонд-
ріях, а Кат лише у пероксисо-
мах. Найбільшу спорідненість
ГПО має до H2O2, тому забез-
печує його метаболізм у більш
низьких, фізіологічних концент-
раціях. Недостатність ГПО, але
не специфічне інгібування Кат,
призводить до посилення пе-
роксидації у гепатоцитах [11].

У головному мозку щурів
ІІІ групи, можливо, відбувався
такий механізм змін в оксидант-
но-прооксидантній системі. Ін-
активація ГПО супроводжу-
валася нагромадженням H2O2
в мітохондріях і цитозолі клітин.
Певною мірою зростання кон-
центрації H2O2 затримувалося
завдяки підвищеній активності
Кат, але, можливо, її захисний
ефект був недостатнім. У при-
сутності надлишкової кількості
H2O2 СОД може генерувати най-
більш реакційно здатний гідрок-
сильний радикал, який атакує
її білкову молекулу, призводить
до фрагментації та втрати ак-
тивності даного ензиму.

На думку деяких авторів [12],
недостатність антипероксидної
ферментативної системи глута-
тіону, а саме ГПО та ГР, є ха-
рактерною не для періоду влас-

не стресу, а для пролонгова-
ного та найважчого стану —
ураження тканин. Для інтенсив-
ного функціонування ГР/ГПО-
системи необхідно підтримува-
ти певний рівень відновленого
НАДФ. Зниження активності ГР,
яке спостерігалось у тканинах
щурів ІІІ групи, імовірно, пов’я-
зане саме з недостатньою кіль-
кістю останнього. Причиною
зменшення кількості НАДФН,
напевне, є його посилене ви-
користання у процесах мікросо-
мального окиснення. Виявлене
інгібування ГР не лімітувало
підвищення рівня ВГ в еритро-
цитах і ГМ тварин ІІІ групи, а
пояснюється синтезом віднов-
ної форми глутатіону de novo,
що, за A. Meister і M. E. Ander-
son [13], є одним із механізмів
захисту клітин від оксидативних
ушкоджень. Відсутність вірогід-
них змін пулу ВГ у печінці —
наслідок термінового виведен-
ня глутатіону з органа, де відбу-
вається основний синтез суб-
станції, до кровотоку для запо-
бігання загального ендотокси-
козу внаслідок впливу стресор-
них факторів на організм дослід-
них тварин.

Висновки

1. За безпосередньої дії екс-
тремальних агентів при моде-
люванні ерозивно-виразкових
уражень гастродуоденальної
зони в експериментальних тва-
рин спостерігається інтенсифі-
кація вільнорадикальних ре-
акцій у крові, тканинах печінки,
головного мозку на фоні незба-
лансованого функціонування
системи антиоксидантного за-
хисту.

2. Відсутність впливу стре-
сорів протягом 7 діб після при-
пинення моделювання ерозив-
но-виразкових уражень гастро-
дуоденальної зони приводить
до нормалізації показників про-
цесів ліпопероксидації та ак-
тивності антиперекисних ензи-
мів еритроцитів у дослідних щу-
рів.

3. За умов припинення дії па-
тогенних факторів, які призво-
дять до утворення ерозивно-
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виразкової патології верхніх від-
ділів шлунково-кишкового трак-
ту, через тижневий термін у тка-
нинах печінки та головного моз-
ку відзначалася депресія актив-
ності антиоксидантних фермен-
тів і, як наслідок, високий рі-
вень перекисного окиснення лі-
підів.

4. Виявлені зміни проокси-
дантно-антиоксидантного ста-
ну, що визначають інтенсив-
ність перебігу вільнорадикаль-
них процесів і ступінь реагуван-
ня системи антиоксидантного
захисту клітин на різному етапі
формування гастродуоденаль-
ної патології, можуть стати під-
ставою для розробки адекват-
них методів терапії ерозивно-
виразкових уражень органів
травлення: усунення впливу екс-
тремальних агентів, що сприя-
ють виникненню ерозивно-ви-
разкових уражень гастродуоде-
нальної зони, наприклад, кис-
лотного фактора, дії жовчних
кислот, емоційного перенаван-
таження, потрібно здійснювати
за одночасної корекції складо-
вих антиоксидантної системи.
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З удосконаленням арсеналу
діагностичних засобів зросла
частота верифікації рефлюкс-
езофагіту в поєднанні з грижею
стравохідного отвору діафраг-
ми, тому сьогодні вже не вини-
кає сумнівів щодо пріоритетнос-
ті вибору хірургічних способів
корекції даної патології. Якщо
методики виконання оператив-

них втручань детально описані
і є загальновизнаними, то пи-
тання надійного укріплення швів
ніжок діафрагми залишається
відкритим. Це зумовлено дис-
трофічними змінами м’язової
тканини внаслідок тривалого
стискання її грижовим випинан-
ням, внаслідок чого виникає
прорізування швів [1; 2].

Останніми роками широко
вивчається доцільність та ефек-
тивність використання полімер-
них матеріалів у лікуванні гриж
стравохідного отвору діафраг-
ми, особливо великих і реци-
дивних. Недостатня ефектив-
ність пластики грижових воріт
місцевими тканинами зумов-
лює актуальність подальшого
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