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Вступ

Алергічні захворювання сьо-
годні охоплюють близько 20–
30 % населення земної кулі і
щороку спостерігається тенден-
ція до зростання їхньої кількості.
Серед захворювань алергічного
генезу бронхолегеневого апара-
ту важливе місце посідає екзо-
генний алергічний альвеоліт
(ЕАА) [4; 5]. Нині вже відомі
причини цього захворювання,
проте патогенетичні механізми
його формування до кінця не
з’ясовані.

Відомо, що суттєву роль для
патогенезу ЕАА відіграють про-
цеси перекисного окиснення
ліпідів (ПОЛ) і антиоксидантна
система (АОС). Однак невідо-
мим залишається питання, що
стосується змін прооксидантно-
антиоксидантної системи в іму-
нокомпетентних органах при
ЕАА.

Метою нашого дослідження
було вивчення зрушень функ-
ціонального стану прооксидант-
но-антиоксидантної системи в
кістковому мозку самців за умов
розвитку експериментального
алергічного альвеоліту (АА) та
їх корекція тіотріазоліном.

Матеріали та методи
дослідження

Досліди були проведені на
42 морських свинках-самцях
масою тіла 0,48–0,52 кг. Тварин
розподіляли на три групи по
14 особин: перша — інтактні

морські свинки (контроль); дру-
га — тварини з АА  до лікуван-
ня; третя — морські свинки з АА
після лікування тіотріазоліном,
який вводився внутрішньом’я-
зово дозою 100 мг/кг маси впро-
довж 10 днів.

Експериментальний АА від-
творювали за методикою О. О.
Орехова, Ю. А. Кириллова [3].
Попередньо тварин імунізува-
ли повним ад’ювантом Фрейда
(0,2 мл в задню лапку внутріш-
ньом’язово).Через 2 тиж. через
кожні 10 днів вводили внутрі-
шньовенно по 0,2 мл 1%-го роз-
чину БЦЖ. Потім тварин дека-
пітували і визначали у кістково-
му мозку вміст продуктів ПОЛ
і активність ферментів АОС.
Вміст дієнових кон’югатів (ДК)
визначали за методом В. Г.
Гаврилова, В. І. Мишкорудної
[1], малонового діальдегіду
(МДА) — за методом Э. Н. Ко-
робейникова [2], активність су-

пероксиддисмутази (СОД) —
за методом R. Fried [7], а по-
казники каталази (КТ) — за
R. Holmes [6].

Статистичне опрацювання
одержаних результатів здійс-
нювали за методом Стьюдента.

Результати дослідження
та їх обговорення

Проведені експерименталь-
ні дослідження встановили, що
за умов розвитку АА зростає
вміст продуктів ПОЛ у кістко-
вому мозку. Рівень ДК підви-
щувався на 162,0 %, а показ-
ники МДА зростали на 91,5 %
(табл. 1) при експерименталь-
ному АА порівняно з контроль-
ними величинами. Одержані
дані свідчать про стимуляцію
процесів перекисного окиснен-
ня ліпідів.

Водночас визначення актив-
ності деяких компонентів АОС
показало, що за умов форму-
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Таблиця 1
Вплив антиоксиданта тіотріазоліну

на вміст дієнових кон’югатів і малонового діальдегіду
в кістковому мозку при експериментальному

алергічному альвеоліті, M±m, нмоль/мл (г), n=14

Форма досліду ДК МДА

Інтактні морські свинки, контроль 0,18±0,01 0,21±0,02
Експериментальний алергічний 0,49±0,08 0,41±,04
альвеоліт, до лікування Р<0,05 Р<0,05
Після лікування тіотріазоліном 0,24±0,04 0,29±0,03

P1<0,05 P1<0,05

Примітка. У табл.1 і 2: Р — вірогідність різниці порівняно з контролем;
Р1 — порівняно з групою тварин з АА, які не піддавалися впливу тіотріазоліну
(до лікування).
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вання експериментального АА
активність СОД і каталази в кіст-
ковому мозку знижується відпо-
відно на 54,4 і 63,9 % проти
показників інтактних морських
свинок (табл. 2), що дозволяє
стверджувати про пригнічення
ферментативної ланки антиок-
сидантного захисту. Застосу-
вання антиоксиданта тіотріазо-
ліну призвело до зниження ут-
ворення продуктів ПОЛ — ДК і
МДА відповідно на 51,0 і 28,0 %
порівняно з групою морських
свинок з експериментальним
АА, які не піддавалися впливу
цього препарату (див. табл. 1).
Разом із тим, антиоксидантна
терапія виявила позитивний
вплив на активність досліджу-
ваних ферментів АОС (див.
табл. 2). Так, активність СОД

зросла на 71,0 %, а показники
КТ підвищилися на 72,4 % про-
ти групи тварин з АА, яким не
вводився тіотріазолін.

Таким чином, дослідження
окремих показників проокси-
дантно-антиоксидантної систе-
ми у кістковому мозку самців за
умов формування експеримен-
тального АА показало зростан-
ня продуктів ПОЛ і зниження
ферментів АОС, що свідчить
про активізацію прооксидантної
та виснаження антиоксидантної
систем. Антиоксидантна тера-
пія, яка включала антиокси-
дант тіотріазолін, спричинила
зниження вмісту ДК і МДА та
підвищення рівня СОД і КТ у
кістковому мозку при АА. Отже,
отримані результати дають
можливість зробити висновок,

Таблиця 2
Дія тіотріазоліну на активність супероксиддисмутази

і каталази у кістковому мозку тварин
при експериментальному алергічному альвеоліті,

M±m, од/мг (мл), n=14

Форма досліду СОД КТ

Інтактні тварини, контроль 0,41±0,08 3,20±0,33
Експериментальний алергічний 0,19±0,01 1,10±0,02
альвеоліт, до лікування Р<0,05 Р<0,05
Після лікування тіотріазоліном 0,32±0,03 2,0±0,3

P1<0,05 P1<0,05

що антиоксидант тіотріазолін
чинить коригуючу дію на показ-
ники прооксидантно-антиокси-
дантної системи за умов розвит-
ку експериментального АА.
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