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Вступ

Протягом останніх 30 років
захворюваність на пневмонії
залишається стабільно висо-
кою. Згідно зі статистичними
даними, в Україні щороку на
пневмонії хворіють близько
200–250 тис. осіб. У європейсь-
ких країнах трапляється 14 ви-
падків на 1000 населення. У
США за один рік виявлено
4 млн випадків даного захво-
рювання [1].

Тривалість тимчасової не-
працездатності внаслідок гост-
рих пневмоній коливається від
13 до 45 днів, у середньому —
26 днів. Смертність від вогни-
щевої пневмонії становить
0,5–0,7 %, від крупозної — 0,7–
1,2 %. Найвища летальність
спостерігається в осіб після
55 років [2].

Це захворювання спричи-
нює різноманітні ускладнення,
періоди непрацездатності, при-
зводить до економічних збит-

ків, тому має важливе медич-
не та соціально-економічне
значення [3].

Останні десятиріччя і кліні-
цисти і теоретики особливу ува-
гу приділяють процесам пер-
оксидації ліпідів, які відіграють
одну з важливих ролей у пато-
генезі розвитку запального
процесу в організмі. Інтенсив-
ність перекисного окиснення
ліпідів (ПОЛ) регулюється спів-
відношенням прооксидантів й
активності ферментативних і
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В работе показано, что экспериментальная пневмония характеризируется постепенным по-

вышением содержания диеновых конъюгатов (ДК) и малонового диальдегида (МДА) на 1-е, 3-и,
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роксидазы и глутатионредуктазы на 1-е и 3-и сутки с последующим снижением активности вы-
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массы внутрибрюшинно снижает уровень ДК и МДА и повышает активность СОД, КТ, ПО, ГР,
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In the present work it was established that under the modeled experimental pneumonia character-

ized by gradual growth of dien conjugates and malonic dialdehyde content on the 1st, 3rd, 5th and 7th
days, compensatory growth of superoxide dismutase, catalase, peroxidase and glutathion reductase
activity on the 1st and 3rd days with a subsequent reduction of superoxide dismutase, catalase, per-
oxidase and glutathion reductase activity on the 5th, 7th days.

Injections of corvitini during 7 days (40 mg/kg intraperitoneally) reduce activity of dien conjugates
and malonic dialdehyde and increases superoxide dismutase, catalase, peroxidase and glutathion
reductase activity.
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неферментативних антиокси-
дантних систем. З’ясовано, що
активізація вільнорадикально-
го окиснення (ВРО) і ПОЛ є
неспецифічною ланкою фор-
мування багатьох патологіч-
них процесів у організмі.

Сьогодні до кінця не ви-
вченим залишається питання
щодо ролі та значення проце-
сів ліпопероксидації та стану
антирадикального захисту в
органах дихання за умов фор-
мування експериментальної
пневмонії (ЕП). Також не з’ясо-
вана роль окремих антиокси-
дантів, зокрема препарату кор-
вітину, у порушеннях процесів
ПОЛ і антиоксидантної систе-
ми (АОС).

Мета нашого дослідження
— вивчення порушень функціо-
нального стану прооксидант-
ної й антиоксидантної систем
у бронхах морських свинок при
модельному процесі ЕП і ко-
рекція цих порушень корвіти-
ном.

Матеріали та методи
дослідження

Проводили досліди на 66
морських свинках-самцях ма-
сою 0,20–0,23 кг. Тварин роз-
поділили на 6 груп, по 11 тва-
рин у кожній:

— перша група — інтактні
морські свинки (контроль);

— друга група — тварини з
ЕП на 1-шу добу до лікування
корвітином;

— третя група — морські
свинки з ЕП на 3-тю добу до
застосування препарату;

— четверта група — твари-
ни з ЕП на 5-ту добу до ліку-
вання;

— п’ята група — ЕП на 7-му
добу до лікування;

— шоста група — морські
свинки з ЕП після лікування
препаратом корвітином, який
вводили дозою 40 мг/кг внут-
рішньочеревинно впродовж
7 днів.

Для раціональної інтерпре-
тації отриманих даних та їх по-
дання умовно виділили два
періоди: ранній — морські свин-
ки на 1-шу і 3-тю добу розвит-

ку ЕП, пізній — тварини на
5-ту і 7-му добу ЕП.

Модельний процес ЕП від-
творювали завдяки культурі
Staphylococcus aureus шля-
хом інтраназального введен-
ня її за методом В. Н. Шляп-
никова, Т. Л. Солодова, А. С.
Степанова [4]. Потім тварин
декапітували під ефірним нар-
козом на 1-шу, 3-тю, 5-ту і
7-му добу розвитку ЕП до лі-
кування та після лікування кор-
вітином на 7-му добу експери-
менту.

Вміст дієнових кон’югатів
(ДК) визначали у бронхах за
методом В. Г. Гаврилова, В. І.
Мішкорудної [5], малонового
діальдегіду (МДА) — за мето-
дом Е. Н. Коробейникова [6],
активність пероксидази (ПО)
— за методом О. Г. Архіпової
[7], активність глутатіонредук-
тази (ГР) — за методом В. М.
Моїна [8].

Отримані цифрові резуль-
тати обробляли статистичним
методом за Стьюдентом.

Результати дослідження
та їх обговорення

У результаті проведення
експериментальних досліджень
встановлено, що у морських
свинок відбувається інтенсив-

не підвищення продуктів ПОЛ
у бронхах у ранніх і пізніх пе-
ріодах його розвитку до ліку-
вання. На 1-шу добу ЕП спо-
стерігалося зростання рівня
ДК на 28,7 % (Р<0,05) і МДА у
бронхах — на 20,4 % (Р<0,05)
порівняно з контролем. Зго-
дом, на 3-тю добу експеримен-
ту, зареєстровано подальше
підвищення концентрації ДК на
34,2 % (Р<0,05) і МДА — на
32,0 % (Р<0,05) у бронхах по-
рівняно з інтактною групою
тварин. Пізніше, на 5-ту добу
розвитку ЕП, спостерігається
подальше зростання ДК на
37,8 % (Р<0,05) та МДА — на
35,9 % (Р<0,05) у бронхах. У
найпізніший період (7-ма доба)
експерименту ці показники до-
сягали найвищих змін: ДК —
на 50,9 % (Р<0,05) і МДА — на
43,0 % (Р<0,05) у бронхах по-
рівняно з контрольною групою
тварин (табл. 1). Отже, зрос-
тання ДК і МДА у бронхах при
ЕП у морських свинок свідчить
про поступове стимулювання
утворення продуктів ліпоперок-
сидації залежно від періоду
розвитку запального процесу в
легенях.

На 1-шу добу експерименту
високий рівень ДК і МДА зумо-
вив зміну активності фермен-

Таблиця 1
Вплив препарату корвітину  на вміст у бронхах самців

дієнових кон’югатів і малонового діальдегіду
при експериментальній пневмонії, M±m, нмоль/мл (г), n=11

              Форма досліду ДК МДА

Інтактні тварини (контроль) 10,8±0,6 18,1±0,8

ЕП на 1-шу добу 13,90±0,10 21,80±0,40
Р<0,05 Р<0,05

ЕП на 3-тю добу 14,50±0,11 23,90±0,21
Р<0,05 Р<0,05

ЕП на 5-ту добу 14,90±0,12 24,60±0,24
Р<0,05 Р<0,05

ЕП на 7-му добу 16,30±0,19 25,90±0,24
Р<0,05 Р<0,05

Після лікування корвітином 12,2±0,9 21,40±0,40
Р>0,05 Р<0,05
Р1<0,05 Р1<0,05

Примітка. У табл.1 і 2: Р — вірогідність різниці порівняно з контролем;
Р1 — порівняно з групою тварин з ЕП, які не піддавалися впливу препарату
корвітину (до лікування).
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тів антиоксидантного захисту
ЕП. Активність пероксидази у
цей період розвитку ЕП ком-
пенсаторно зростає на 22,9 %
(Р<0,05), ГО — на 38,1 %
(Р<0,05), супероксиддисмута-
зи (СОД) — на 16,7 % (Р<0,05)
та каталази (КТ) на 21,8 %
(Р<0,05) у бронхах порівняно з
контрольною групою тварин.

Пізніше, на 3-тю добу ЕП, за-
хисні механізми організму набу-
вають протилежних змін: ПО
знижується на 27,1 % (Р<0,05),
ГР — на 21,7 % (Р<0,05), СОД
— на 16,6 % (Р<0,05) та КТ —
на 20,4 % (Р<0,05) у бронхах
порівняно з першою групою
тварин, що вказує на пригні-
чення АОС.

У пізній період, який вклю-
чав 5-ту добу ЕП, відбувалося
ще більше зниження актив-
ності ПО — на 30,0 % (Р<0,05),
ГР — на 34,7 % (Р<0,05), СОД
— на 21,8 % (Р<0,05) та КТ —
на 26,2 % (Р<0,05) у бронхах
порівняно з показниками ін-
тактних тварин. У найвіддале-
ніший період (7-ма доба) на-
шого експерименту зареєст-
роване значне виснаження
АОС, зокрема, знижується ак-
тивність ПО на 41,1 % (Р<0,05),
ГР — на 47,8 % (Р<0,05), СОД
— на 23,8 % (Р<0,05) і КТ
— на 30,3 % (Р<0,05) у брон-
хах порівняно з контролем
(табл. 2).

Отже, дослідження показни-
ків ПОЛ і АОС у бронхах сам-
ців при ЕП свідчить про над-
мірне нагромадження продуктів
ліпопероксидації, які на 1-шу
добу експерименту виявляють
компенсаторний баланс із бо-
ку антиоксидантного захисту,
проте згодом (на 3-тю, 5-ту і
7-му добу) виникає пригнічен-
ня АОС, яка не здатна нейтра-
лізувати продукти ПОЛ. За ре-
зультатами досліджень, у брон-
хах при ЕП відбувається пере-
важання механізмів ушкоджен-
ня над механізмами захисту,
що вказує на порушення рівно-
ваги прооксидантно-антиокси-
дантної системи.

Застосування препарату кор-
вітину дозою 40 мг/кг внутріш-

ньочеревинно протягом 7 днів
призводило до зниження ДК на
25,1 % (Р<0,05) та МДА — на
17,3 % (Р<0,05) (див. табл. 1)
і паралельно до зростання ПО
— на 36,5 % (Р<0,05), ГР — на
58,3 % (Р<0,05), СОД — на
11,0 % (Р<0,05) та КТ — на
23,1 % (Р<0,05) (див. табл. 2)
у бронхах порівняно з групою
морських свинок з ЕП, яким не
вводили цей лікарський засіб,
що дає підстави констатувати
його позитивну коригувальну
дію на досліджувані показ-
ники.

Висновки

Одержані результати до-
зволяють зробити висновок,
що ЕП супроводжується над-
мірним утворенням як первин-
них, так і вторинних продуктів
ПОЛ на тлі дефіциту фермен-
тативної ланки АОС, особливо
у пізній період формування цієї
експериментальної моделі
хвороби до лікування. Засто-
сування корвітину приводило
до зниження досліджуваних
продуктів ПОЛ (ДК і МДА) та
зростання активності АОС, зо-
крема ферментів (ПО, ГР,
СОД і КТ), у бронхах за умов
розвитку ЕП.
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Таблиця 2
Дія препарату корвітину

на активність ферментів антиоксидантної системи
у бронхах самців при модельному процесі

експериментальної пневмонії, M±m, ум. од./мл (г), n=11

     Форма досліду ПО ГР СОД КТ

Інтактні морські 7,0±0,6 2,3±0,2 121,3±3,3 41,5±3,4
тварини (контроль)

ЕП на 1-ту добу 8,6±0,6 3,2±0,3 141,6±3,7 50,60±0,50
Р<0,05 Р<0,05 Р<0,05 Р<0,05

ЕП на 3-тю добу 5,1±0,5 1,8±0,2 101,1±3,1 33,00±0,47
Р<0,05 Р<0,05 Р<0,05 Р<0,05

ЕП на 5-ту добу 4,9±0,4 1,5±0,2 94,8±2,8 30,60±0,44
Р<0,05 Р<0,05 Р<0,05 Р<0,05

ЕП на 7-му добу 4,1±0,3 1,2±0,2 92,2±2,6 28,90±0,30
Р<0,05 Р<0,05 Р<0,05 Р<0,05

Після застосування 5,6±0,5 1,9±0,3 102,4±3,0 35,60±0,34
препарату корвітину Р<0,05 Р>0,05 Р<0,05 Р<0,05

Р1<0,05 Р1<0,05 Р1<0,05 Р1<0,05
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Ю. Є. Роговий, К. В. Слободян, Л. О. Філіпова

ПОРУШЕННЯ ФУНКЦІЇ НИРОК У СТАТЕВОНЕЗРІЛИХ
ЩУРІВ ІЗ СУЛЕМОВОЮ НЕФРОПАТІЄЮ

ПРИ НАВАНТАЖЕННІ 3 % РОЗЧИНОМ ХЛОРИДУ
НАТРІЮ ЗА УМОВ БЛОКАДИ НИРКОВИХ
ПРОСТАГЛАНДИНІВ ІНДОМЕТАЦИНОМ

Буковинський державний медичний університет, Чернівці, Україна

УДК 616.61-002-019
Ю. Е. Роговый, К. В. Слободян, Л. О. Филипова
НАРУШЕНИЕ ФУНКЦИИ ПОЧЕК У НЕПОЛОВОЗРЕЛЫХ КРЫС ПРИ СУЛЕМОВОЙ НЕФРО-

ПАТИИ С НАГРУЗКОЙ 3 % РАСТВОРОМ ХЛОРИДА НАТРИЯ В УСЛОВИЯХ БЛОКАДЫ ПО-
ЧЕЧНЫХ ПРОСТАГЛАНДИНОВ ИНДОМЕТАЦИНОМ

Буковинский государственный медицинский университет, Черновцы, Украина
В опытах на 40 белых нелинейных неполовозрелых (1-месячных) крысах-самцах оценка пока-

зателей функции почек при сулемовой нефропатии с нагрузкой 3 % раствором хлорида натрия в
объеме 5 % от массы тела в условиях блокады продукции почечных простагландинов индомета-
цином показала снижение диуреза, уменьшение степени синдрома потери ионов натрия с мочей
на фоне гипернатриемии. Расстройства клубочково-канальцевого баланса характеризовались
потерей положительных корреляционных связей относительной реабсорбции воды с клубочко-
вой фильтрацией, фильтрационной фракцией и абсолютной реабсорбцией ионов натрия.

Ключевые слова: сулемовая нефропатия, нагрузка 3 % раствором хлорида натрия, индо-
метацин, неполовозрелые крысы.
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Yu. Ye. Rohovyy, K. V. Slobodian, L. O. Filipova
DISORDERS OF RENAL FUNCTION IN IMMATURE RATS WITH SUBLIMATE NEPHROPATHY

AT LOADING BY 3% SODIUM CHLORIDE SOLUTION UNDER CONDITIONS OF RENAL PROS-
TAGLANDINS BLOCKADE WITH INDOMETHACIN

The Bucovinian State Medical University, Chernivtsi, Ukraine
The goal of the research is to determine the effect of indometacin blockade of renal prostaglan-

dins on the characteristics of renal function in immature rats with sublimate nephropathy under the
3% solution of sodium chloride loading.

Materials and methods. In experiments on 40 white non-linear immature (1-month old) male rats the
estimation of indices of renal function with sublimate nephropathy at loading by 3 % sodium chloride solu-
tion in volume of 5% of the body weight under conditions of blocade of renal prostaglandins productions
with indomethacin has shown inhibition of diuresis, decrease of sign of the syndrome of sodium ions loss
with urine against the background of hypernatremia. Disorders of glomerular-calcic balance were charac-
terized by the loss of positive correlative dependences of relative reabsorption of water with glomerular
filtration, filtrative fraction and absolute reabsorption of sodium ions. It has been established that under the
condition of 3% solution of sodium chloride loading in case of sublimate nephropathy in mature rats, the
polyuric form of acute renal failure develops being conditioned by highest mobilization of the compensato-
ry abilities of prostaglandin E2, a vasodilator of afferent kidney arteriole and a factor having natriuretic
effect in relation to water diuresis order in which the oliguric form of acute renal failure takes place. The
block of kidney prostaglandins by indomethacin under such conditions leads to the renal vasospasm and
the development of oliguria. At the moment, the analysis of the effect of kidney prostaglandins block by
indomethacin on the characteristics of renal functions in immature rats with sublimate nephropathy under
the 3% solution of sodium chloride loading has practically been not carried out.




