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Summary

EFFECTS OF HEPTRAL IN
PHARMACOLOGYCAL CORRECTION OF

GLUTATHION REDOX?SYSTEM IN SPLEEN
OF IRRADIATED RATS

Tereschenko L.A.

As a result of the carried out
examinations is established, that total
exposure in dose 1,5 Gy reduces in
essential violations during functioning of
glutathione a redox?system in a spleen of
experimental animal. The course
introduction of heptral at the rate of 10 mg/
kg of a mass after irradiation calls reduction
of existing balance in a glutathione system

in all terms of experiment. The deduction
is made that course introduction of heptral
after total exposures in dose 1,5 Gy
promotes stabilization of function ability
glutathione reductase and glutathione
peroxidase in a spleen, considerably raises
a content endogenic reduced glutathione,
that allows to consider a possibility for the
reference of use it in complex treatment of
radiation injuries.

Key words: gamma-irradiation, spleen,
reduced glutathione, heptral.
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Вступ

Дихальна система — це одна з най-
складніших мультифункціональних сис?
тем у людському організмі. Легені не
тільки забезпечують обмін газів, а й бе?
руть участь у багатьох фізіологічних про?
цесах організму, зокрема в імунному за?
хисті. Завдяки постійному контакту з по?
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Фагоцитоз — один з основних механізмів імунної системи, спрямований
на знищення антигенів, в т.ч. бактерійного походження. Провідну роль у фагоцитозі
та секреції імунологічно активних речовин відіграють мононуклеарні фагоцити. У статті
наведені дані дослідження фагоцитарної активності лейкоцитів у динаміці розвитку
експериментальної пневмонії, викликаної культурою Staphylococcus aureus. Визначе?
но, що перебіг експериментальної пневмонії характеризувався активізацією макро?
фагальної фагоцитарної системи, що проявлялось зростанням у крові таких показ?
ників, як фагоцитарний індекс, фагоцитарне число, тест відновлення нітросинього
тетразолію в диформазан. На тлі тенденції до рівномірного зростання поглинаючої
здатності фагоцитуючих лімфоцитів, середня кількість поглинених інфекційних агентів
і перетравлююча активність моноцитів вірогідно збільшувались на 10 і 20 доби екс?
периментальної пневмонії.

Ключові слова: експериментальна пневмонія, фагоцитоз, мононуклеарні фагоци?
ти.

вітряним простором довкілля та поси?
леній васкуляризації, на легені припадає
значне антигенне навантаження, в тому
числі різних інфекційних агентів. Для ел?
імінації з організму шкідливих речовин, у
легенях активується низка захисних ме?
ханізмів, зокрема — факторів природже?



88

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТРАНСПОРТНОЙ МЕДИЦИНЫ  № 2 (48), 2017 г.

ACTUAL PROBLEMS OF TRANSPORT MEDICINE # 2 (48), 2017

ного протиінфекційного імунного захис?
ту як клітинного, так і гуморального.
Значну роль при цьому відіграють ме?
ханічні бар’єри, в першу чергу — муко?
циліарна система слизових легень і
фізіологічні функції (чхання, кашель
тощо) [1].

При порушенні цього бар’єру акти?
вується наступна ланка імунного захисту
— система фагоцитозу. Провідну роль у
фагоцитозі та секреції імунологічно ак?
тивних речовин відіграють мононуклеарні
фагоцити (моноцити, тканинні макрофа?
ги). В альвеолах основними постійними
фагоцитарними клітинами є альвеолярні
макрофаги. При низькому бактеріально?
му навантаженні чи інфікуванні маловіру?
лентними грам?позитивними мікроорга?
нізмами, альвеолярні макрофаги можуть
ефективно фагоцитувати та знешкоджу?
вати інфекційні агенти [1, 2]. Ці клітини
мають відносно велику площу поверхні,
що полегшує активний фагоцитоз чи ен?
доцитоз вдихуваних патогенних частинок
[3]. Крім того, значна кількість поверхне?
вих рецепторів дозволяє фагоцитувати
найрізноманітніші агенти [4]. Моноцити/
макрофаги відносяться до антигенпре?
зентуючих клітин, тобто можуть переда?
вати інформацію про структуру антигену
до Т?лімфоцитів і, таким чином – активу?
вати набуту імунну відповідь.

Не менш важливою функцією фаго?
цитів є здатність до синтезу біологічно
активних речовин. Відомо, що активація
макрофагів сприяє синтезу понад 100
різних факторів. Зокрема, у відповідь на
бактеріальну контамінацію продукується
значна кількість прозапальних цитокінів:
TNF?б, IL?1в, IL?6 та IL?12, що призводять
до розвитку у легенях запального проце?
су. Крім того, їхня активність веде до ут?
ворення активних форм кисню (ROS) та
оксиду азоту (NO), що може викликати
пошкодження легеневої тканини [5].
Особливістю альвеолярних макрофагів,
на відміну від нейтрофілів, є відсутність
здатності утворювати активні форми кис?
ню за участю мієлопероксидази. Однак,
вони можуть продукувати пероксид вод?

ню за рахунок NADPH?оксидазної систе?
ми [6] та активні форми кисню у мітохон?
дріях [7]. Крім того, за участі NO?синта?
зи (NOS2/iNOS) з активних форм кисню
та оксиду азоту (NO) можуть утворюва?
тися потужніші бактерицидні агенти, зок?
рема пероксинітрит [8].

Коли бактерійне навантаження є
значним чи виникає інфікування більш
вірулентними грам?позитивними мікро?
організмами, такими як Pseudomonas
aeruginosa чи Klebsiella pneumoniae, то
для елімінації бактерій залучаються пол?
іморфноядерні нейтрофіли (ПЯН). Вони
також є важливими фагоцитуючими
клітинами, завдяки здатності до внутрі?
шньоклітинного кілінгу і позаклітинного
цитолізу [9].

Мета дослідження — вивчення
фагоцитарної активності лейкоцитів у
динаміці розвитку експериментальної
пневмонії.

Матеріали та методи дослідження

Експериментальні дослідження про?
водились на 9 морських свинках (ссав?
цях) масою 180?220 г, поділених на 4
групи:

· І група — інтактні морські свинки, 3
тварини (контроль);

· ІІ група — морські свинки з експери?
ментальною пневмонією на 6?ту
добу, 2 тварини;

· ІІІ група — морські свинки з експе?
риментальною пневмонією на 10?ту
добу, 2 тварини;

· IV група — морські свинки з експе?
риментальною пневмонією на 20?ту
добу, 2 тварини.

Усіх тварин утримували в стандар?
тних умовах віварію Львівського націо?
нального медичного університету імені
Данила Галицького. Евтаназію тварин
проводили шляхом декапітації з дотри?
манням Європейської конвенції про за?
хист хребетних тварин, які використову?
ються для експериментальних та науко?
вих цілей (Страсбург, 1985). Директиви
Ради Європи 86/609/ЕЕС (1986), Закону
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України № 3447?IVIV «Про захист тварин
від жорстокого поводження», ухвалених
Першим національним конгресом Украї?
ни з біоетики (2001).

Відтворювали експериментальну
пневмонію шляхом інтраназального вве?
дення тваринам культури Staphylococcus
aureus за методом В.Н. Шляпникова і
співав. [10].

Тварин декапітували на 6?ту, 10?ту
та 20?ту добу розвитку ЕП. За показни?
ками, що відображають стан макрофа?
гальної системи, вивчали активність фа?
гоцитозу моноцитів/макрофагів у крові.
Для цього аналізували фагоцитарну ак?
тивність моноцитів (ФАМ) за чашечковим
методом [11]. В якості тест?об’єкту фа?
гоцитозу використовували живу добову
культуру S. aureus (штам 505). При по?
становці ФАМ визначали наступні показ?
ники: фагоцитарний індекс (ФІ) — відсо?
ток фагоцитуючих моноцитів, фагоцитар?
не число (ФЧ) — кількість поглинених
бактеріальних клітин на 1 моноцит. Також
проводили спонтанний НСТ?тест у крові
за методикою М.Е. Віксмана, А.Н. Ма?
янського [12].

Отримані результати статистично
оцінювали за t?
критерієм Стью?
дента. Дані пред?
ставлені у вигляді
середнього ариф?
метичного (М) за
р е з у л ь т а т а м и
кожного дослід?
ження ± стандар?
тне відхилення
(m). Достовірни?
ми вважались
відмінності при p < 0,05 (95,5 %).

Результати дослідження та їх
обговорення

У результаті проведених досліджень
виявили, що в морських свинок з ЕП спо?
стерігалося зростання показників макро?
фагальної фагоцитарної системи. Зокре?
ма, виявлено зростання ФЧ на 6, 10 та
20 добу експерименту на 9,8 %, 41,1 %

та на 46 %, відповідно, порівняно з кон?
трольною групою. Крім того, ФІ також
зростав, відповідно на 11,9 %, 15,6 % та
22,9 % на 6, 10, та 20 добу дослідження,
порівняно з контрольною групою. Под?
ібними визначені результати НСТ?тесту,
які також зростали, відповідно на 9,0 %,
9,8 % та 57,8 % на 6, 10 та 20 доби.
Звертає на себе увагу те, що на тлі рівно?
мірного тенденції до зростання ФІ впро?
довж періоду формування пневмонії, інші
два показники демонстрували певні пе?
ріоди максимального зростання. Так, ФЧ
збільшилося в 1,4 рази саме на 10 добу
експерименту, що було вірогідно більше
порівняно з контрольною групою, p <
0,05. Натомість, НСТ?тест, що показує
метаболічну перетравлюючу активність
лімфоцитів в 1,6 разів вірогідно
збільшився на 20 добу порівняно з конт?
рольною групою тварин, p < 0,05. (Табл.
1).

Висновки

Згідно з результатами досліджень,
перебіг експериментальної пневмонії ха?
рактеризувався активізацією макрофа?
гальної фагоцитарної системи, що про?
являлось зростанням у крові таких показ?

ників, як ФІ, ФЧ, НСТ. На тлі тенденції до
рівномірного зростання поглинаючої
здатності фагоцитуючих лімфоцитів, се?
редня кількість поглинених інфекційних
агентів і перетравлююча активність мо?
ноцитів вірогідно збільшувались на 10 і
20 доби експериментальної пневмонії.

Перспектива подальших досліджень

Таблиця 1 

Динаміка показників макрофагальної фагоцитарної системи у крові 
морських свинок з експериментальною пневмонією (M ± m, n = 9) 

Показник Інтактні 
тварини 6 доба ЕП 10 доба ЕП 20 доба ЕП 

ФЧ, % 6,0 ± 1,2 6,59 ± 1,0 8,47 ± 2,5* 8,76 ± 1,5* 

ФІ, % 70,4 ± 4,2 78,79 ± 4,5 81,42 ± 5,2 86,54 ± 5,3 

НСТ, % 6,0 ± 0,9 6,54 ± 1,5 6,59 ± 1,6 9,47 ± 1,8* 

Примітка * — p < 0,05 — порівняння з контрольною групою 
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У перспективі планується вивчення
показників клітинної і гуморальної ланок
імунної відповіді (фракцій Т і В?лімфо?
цитів, циркулюючих імунних комплексів)
за умов експериментальної пневмонії і
запалення слизової пародонту, корекції
зазначених порушень препаратом «Кор?
вітин».
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Резюме

ФАГОЦИТАРНАЯ АКТИВНОСТЬ
ЛЕЙКОЦИТОВ В ДИНАМИКЕ РАЗВИТИЯ

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ПНЕВМОНИИ

Чугай О.А., Любинец Л.А.

Фагоцитоз — один из основных
механизмов иммунной системы, направ?
ленный на уничтожение антигенов, в т.ч.
бактериального генеза. Ведущую роль в
фагоцитозе и секреции иммунологичес?
ки активных веществ играют мононукле?
арные фагоциты. В статье приведены
результаты исследования фагоцитарной
активности лейкоцитов в динамике раз?
вития экспериментальной пневмонии,
вызванной культурой Staphylococcus
aureus. Определено, что развитие экспе?
риментальной пневмонии характеризо?
валось активацией макрофагальной фа?
гоцитарной системы, что проявлялось
ростом в крови таких показателей, как
фагоцитарный индекс, фагоцитарное
число, тест восстановления нитросине?
го тетразолия в диформазан. На фоне
тенденции к равномерному увеличению
поглощающей способности фагоцитиру?
ющих лимфоцитов, среднее количество
поглощенных инфекционных агентов и
процессинговая активность моноцитов

достоверно увеличивались на 10 и 20
сутки экспериментальной пневмонии.

Ключевые слова: экспериментальная
пневмония, фагоцитоз, мононуклеар-
ные фагоциты.

Summary

PHAGOCYTIC ACTIVITY OF LEUKOCYTES
IN THE DYNAMIC OF EXPERIMENTAL

PNEUMONIA

Chugai O., Lyubinets L.

Phagocytosis — one of the basic
mechanisms of the immune system, aimed
at the destruction of antigens, including
bacterial origin. The leading role in
phagocytosis and secretion of
immunological active substances play
mononuclear phagocytes. The article
presents the research data of phagocytic
activity of leukocytes in the dynamics of
experimental pneumonia caused by
Staphylococcus aureus. Determined that
the course of experimental pneumonia
characterized by activation of macrophage
phagocytic system which manifested in
growing of blood indicators such as
phagocytic index, phagocytic number,
nitroblue tetrazolium recovery test in
dyformazan. Against the background of the
trend towards a uniform increase absorptive
capacity of phagocytic lymphocytes, the
average number of absorbed infectious
agents and digesting activity of monocytes
significantly increased at 10 and 20 days
of experimental pneumonia.

Keywords: experimental pneumonia,
phagocytosis, mononuclear phagocytes.
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