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Вступ

Алергічні захворювання ста-
новлять чималу частку в клініці
внутрішніх хвороб і мають тен-
денцію до перманентного зро-
стання. Екзогенний алергічний
альвеоліт (АА) — захворюван-
ня бронхолегеневого апарату
алергічного генезу, яке трап-
ляється у клінічній практиці лі-
каря-пульмонолога, алерголо-
га, профпатолога і терапевта
відносно рідко [1]. Слід зазна-
чити, що кількість видів альвео-
літу щороку зростає. Це пов’я-
зано з використанням нових
лікарських препаратів та роз-
витком науково-технічного про-
гресу, застосуванням різних хі-
мічних засобів у побуті тощо.
Встановлено, що схильність
організму до різних запальних
і алергічних уражень легень, а
також особливості їх клінічного
перебігу пов’язані зі станом
імунної системи, яка бере ак-
тивну участь у механізмах за-
хисту організму [2].

Сьогодні питання, пов’язані
з патогенезом, діагностикою та
лікуванням, повністю не вивче-
ні. Зокрема, немає вичерпних
публікацій, які б стосувалися
вмісту В-лімфоцитів і рівня іму-
ноглобулінів за умов експери-
ментального АА в різні періо-
ди його розвитку (на 34, 44, 54
і 64-ту добу) до та після засто-
сування імунокоректора й анти-
оксиданта корвітину, попри те,
що його антиоксидантна дія в
багато разів переважає ефек-
тивність вітамінів А, С і Е [3].

З огляду на це, метою на-
шого дослідження було вивчен-
ня вмісту В-лімфоцитів і рівня
імуноглобулінів А, М, G у крові
морських свинок в різні періо-
ди формування експеримен-
тального АА та корекція їх по-
рушень корвітином.

Матеріали та методи
дослідження

Дослідження проводилося
на 72 морських свинках (сам-
цях) масою 0,25–0,30 кг. Тва-
рин розподіляли на 6 груп по
12 у кожній. До І групи (конт-
роль) включили інтактних мор-
ських свинок; до ІІ — тварин з
експериментальним АА (34-та
доба, до лікування); до ІІІ —
морських свинок з експеримен-
тальним АА (44-та доба, до
лікування); до ІV — тварини з
експериментальним АА (54-та
доба, до лікування), до V —
морських свинок на 64-ту добу
експерименту (до лікування) і
до VІ — тварин із модельним
процесом АА після застосуван-
ня корвітину. Експерименталь-
на модель АА відтворювалася
на морських свинках методом
О. О. Орехова, Ю. А. Кирилова
[4]. Для корекції гуморального
імунітету тваринам VІ групи
вводили препарат корвітин із
розрахунку 4 мг на 100 г маси
тіла внутрішньоочеревинно з
54-ї доби експерименту протя-
гом 10 днів. Евтаназію тварин
проводили шляхом декапітації
з дотриманням Європейської
конвенції про захист хребетних
тварин, які використовуються

для експериментальних та ін-
ших наукових цілей (Страсбург,
1985). В усіх групах морських
свинок визначали кількість В-лім-
фоцитів методом спонтанного
розеткоутворення з еритроци-
тами барана [5] і вміст імуно-
глобулінів класу А, М та G у
крові [6]. Цифрові дані опрацьо-
вані статистичним методом із
використанням критерію Стью-
дента.

Результати дослідження
та їх обговорення

У результаті проведеного до-
слідження встановлено, що у
морських свинок при експери-
ментальному АА спостерігаєть-
ся зростання як В-лімфоцитів,
так і імуноглобулінів класу А, М
та G у різні періоди формуван-
ня захворювання.

Так, рівень В-лімфоцитів на
початковому етапі розвитку мо-
дельного процесу, зокрема на
34-ту і 44-ту добу, був підвище-
ний відповідно на 19,3 і 25,8 %
порівняно з контрольними ве-
личинами (Р<0,05). Пізніше, на
54-ту добу експерименту відмі-
чалося подальше зростання
досліджуваного показника (на
32,2 % вище відносно інтактних
тварин (Р<0,05)). Експеримен-
тальний АА на 64-ту добу су-
проводжувався підвищенням
рівня В-лімфоцитів у крові на
38,7 % порівняно з першою гру-
пою тварин (Р<0,05).

Водночас визначення іму-
ноглобулінів класу А, М та G
показало, що їх зміни при екс-
периментальній моделі хворо-
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би мають подібний характер і
однакову спрямованість. Вста-
новлено, що в різні періоди
розвитку експериментального
АА (на 34, 44, 54, 64-ту добу)
спостерігалося підвищення іму-
ноглобуліну А в крові відповід-
но на 45,4; 90,9; 118,1; 118,1 %
порівняно з І групою морських
свинок (Р<0,05). Що стосуєть-
ся імуноглобуліну М, то також
виявлено зростання на 50,0;
64,2; 64,2 і 121,4 % відповідно
на 34, 44, 54 і 64-ту добу екс-
перименту порівняно з інтакт-
ними тваринами (Р<0,05). Ви-
вчення вмісту імуноглобуліну G
на даних етапах розвитку екс-
перименту (34, 44, 54 і 64-та
доба) показало підвищення
відповідно на 24,1; 27,5; 39,6 і
43,1 % при порівнянні з конт-
рольною групою (Р<0,05).

Отже, проведене досліджен-
ня із визначенням В-лімфоцитів
та імуноглобулінів класу А, М
та G у крові морських свинок
при експериментальному АА
показало підвищення цих по-
казників, що свідчить про сти-
муляцію гуморальної ланки іму-
нітету при даному бронхолеге-
невому захворюванні.

Для корекції виявленого дис-
балансу гуморального імуніте-
ту у VI групі тварин з АА вводи-
ли імуномодулюючий препарат
корвітин. Застосування корвіти-
ну показало зниження вмісту
В-лімфоцитів у крові на 27,4 %
(Р<0,05), а також імуноглобулі-
нів А, М та G відповідно на 41,6;
45,1 і 26,5 % порівняно з гру-
пою тварин (Р<0,05), яких не
піддавали впливу цього препа-
рату.

Висновки

Оцінюючи результати дослі-
дження, можна зробити висно-
вок про стимуляцію гумораль-
ної ланки імунітету та про вклю-
чення захисних механізмів у
процес, який спрямований на
руйнування антигенів і вида-
лення їх з організму тварин з
АА. Застосування імуномоду-
люючого препарату корвітину
впродовж 10 днів позитивно
впливає на стан В-лімфоцитів
та імуноглобулінів А, М і G.

З огляду на це, отримані
дані свідчать про доцільність
призначення корвітину в комп-
лексній терапії, що пов’язано з
його коригувальною дією на

порушений стан імунної систе-
ми морських свинок за умов
розвитку експериментального
АА.
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Вступ

Одним з основних завдань
сучасної експериментальної
фармакокінетики є визначення
кількісних показників процесів
розподілу ксенобіотиків у орга-
нізмі експериментальних тва-
рин [1; 2]. Моделювання про-
цесів фармакокінетики потен-

ційного лікарського засобу дає
можливість прогнозувати його
«долю» в організмі та визначає
його фармакодинамічний про-
філь [1–3]. Обгрунтовано оціни-
ти процеси надходження, роз-
поділу й нагромадження ви-
хідної сполуки та її метаболітів
у внутрішньому середовищі
організму можливо тільки з ви-

користанням адекватного ма-
тематичного апарату, що доз-
воляє кількісно описати проце-
си масопереносу лікарського
засобу у системі «кров — тка-
нина» [2].

Метою даної роботи було
дослідження процесів розподі-
лу 14С-2-(β-діетиламіно)-етил-
меркапто-5-ізопропіл-3,4-дигід-
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