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ВПЛИВ ПРОСТИХ ПОЛІЕФІРІВ НА ГЕМАТОЛОГІЧ-

НІ ТА ІМУНОЛОГІЧНІ ПОКАЗНИКИ ПЛАЗМИ КРОВІ
ТЕПЛОКРОВНИХ ТВАРИН

Вивчено вплив простих поліефірів на стан специфічної
резистентності в організмі експериментальних тварин. Спо-
стерігається зменшення кількості Т- та В-лімфоцитів, актив-
но фагоцитуючих нейтрофілів у крові щурів. Досліджувана
група ксенобіотиків при внутрішньошкірному тестуванні
морських свинок не виявляє алергенних властивостей. Іn vitro
РСПБ, РСЛЛ, РСАЛ є позитивними. Пригнічення функцій
імунної системи експериментальних тварин підтверджують
імунотоксичну дію простих поліефірів.

Ключові слова: прості поліефіри, Т-лімфоцити, В-лім-
фоцити, активно фагоцитуючі нейтрофіли.
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INFLUENCE OF POLYETHERS ON HAEMATO-

LOGIC AND IMMUNOLOGIC INDICES IN BLOOD
PLASMA OF WARM-BLOODED ANIMALS

The article showed the experimental data of specific ex-
perimental animals organism resistance state under con-
ditions of polyethers peroral action. The result reports de-
crease in T- and B-lymphocytes, active neutrophils in rat’s
blood. The examined group of xenobiotics does not reveal
allergic properties in the ginea-pigs subcutaneous testing. Іn
vitro RSLL, RSAL, RSDB are positive. Experimental animals’
immune system functions inhibition confirms immunotoxic
action of polyethers.

Key words: polyethers, T-lymphocytes, B-lymphocytes,
active fagocytic neutrophils.

Вступ

Проблема діагностики, ліку-
вання та патогенезу екзоген-
ного алергічного альвеоліту
(ЕАА) за останні роки набула
особливої актуальності та важ-
ливого соціально-економічного
значення. Це захворювання
може перебігати під маскою
багатьох хвороб бронхолеге-
невого апарату (туберкульо-
зу, бронхіту, бронхіальної аст-
ми, грипу, саркоїдозу легень),

тому виникають різноманітні
складнощі в процесі верифі-
кації діагнозу [4; 5]. Сьогодні
уже відомі етіологічні чинники
ЕАА, проте не повністю з’ясо-
вані механізми його розвитку,
зокрема роль і значення про-
цесів перекисного окиснення
ліпідів (ПОЛ) і стан антиокси-
дантної системи (АОС) у пато-
генезі цього захворювання. Не
вивченим залишається питан-
ня, яке стосується впливу тіо-
тріазоліну на вміст у тимусі

дієнових кон’югатів (ДК) і ма-
лонового діальдегіду (МДА) й
активність ферментів АОС —
супероксиддисмутази (СОД) і
каталази (КТ) за умов форму-
вання експериментального алер-
гічного альвеоліту (АА). Саме
це стало метою нашого дослі-
дження.

Матеріали та методи
дослідження

Дослідження проводили на
42 морських свинках-самцях
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масою тіла 0,48–0,52 кг. Тварин
розподілили на три групи. Пер-
ша — інтактні морські свинки
(n=14) — контроль, друга —
тварини з АА (n=14) до ліку-
вання і третя — морські свин-
ки з АА після лікування тіо-
тріазоліном (n=14), який вво-
дили внутрішньом’язово у дозі
100 мг/кг маси впродовж 10 днів.
Експериментальний алер-

гічний альвеоліт відтворю-
вали за методикою О. О. Орє-
хова, Ю. А. Кирилова [3]. По-
передньо тварин імунізували
повним ад’ювантом Фрейда
(0,2 мл у задню лапку внут-
рішньом’язово). За два тижні
через кожні 10 днів уводили
внутрішньовенно по 0,2 мл
1%-го розчину БЦЖ. Потім
тварин декапітували і визна-
чали у кістковому мозку вміст
продуктів ПОЛ й активність
ферментів АОС. Вміст ДК ви-
значали за методом В. Г. Гав-
рилова, В. І. Мишкорудної [1],
МДА — за методом Є. Н. Ко-
робейникова [2], активність
СОД — за методом R. Fried [7],
а показники КТ — за R. Holmes
[6].
Статистичну обробку одер-

жаних результатів здійснюва-
ли за методом Стьюдента.

Результати дослідження
та їх обговорення

У результаті проведених до-
сліджень показано, що у мор-
ських свинок з експерименталь-
ним АА спостерігається підви-
щення продуктів ПОЛ як по-
чаткового, так і завершально-
го його етапів. Зростає рівень
ДК і МДА у тимусі відповід-
но на 394,7 і 440,6 % (табл. 1)
порівняно з контролем, що свід-
чить про активізацію процесів
ПОЛ.
Водночас активність окре-

мих ферментів АОС зазнала
протилежних змін. Показники
СОД і КТ були знижені від-
повідно на 50,4 і 51,4 % про-
ти показників  контрольної
групи тварин (табл. 2), що

вказує на пригнічення фермен-
тативної ланки антиоксидант-
ного захисту за умов форму-
вання АА.
Призначення антиоксидан-

та (АО) тіотріазоліну спричи-
нило зниження утворення про-
дуктів ПОЛ. Вміст ДК і МДА
зменшувався на 38,3 і 67,3 %
порівняно з групою морських
свинок з АА, які не піддава-
лися впливу цього АО (див.
табл. 1). Водночас під дією тіо-
тріазоліну підвищувалась ак-
тивність СОД і КТ відповідно
на 32,3 і 14,2 % проти показ-
ників у групі тварин з АА, яким
не вводили цей препарат (див.
табл. 2).
Таким чином, проведені екс-

периментальні дослідження
встановили активізацію про-
цесів ПОЛ і пригнічення АОС
у тимусі при АА. Використан-
ня АО тіотріазоліну привело
до зниження продуктів ПОЛ і
стимуляції активності фермен-
тів антиоксидантного захисту,
що свідчить про коригувальний
вплив на порушений функціо-
нальний стан прооксидантно-
антиоксидантної системи у ти-
мусі за умов розвитку експери-
ментального АА.
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Примітка. У табл. 1 і 2: вірогідність різниці Р — порівняно з контролем;
Р1 — порівняно з групою тварин з АА, які не піддавалися дії тіотріазоліну
(до лікування).

Таблиця 1
Вплив антиоксиданта тіотріазоліну на вміст

у тимусі тварин ДК і МДА при АА, M±m, нмоль/мл (г), n=14

Група тварин ДК МДА

Інтактні морські свинки. Контроль 0,027±0,009 0,090±0,008

Експериментальний До лікування 0,090±0,003 0,49±0,07
алергічний альвеоліт Р<0,05 Р<0,05

Після лікування 0,050±0,002 0,16±0,04
тіотріазоліном P1<0,05 P1<0,05

Таблиця 2
Вплив тіотріазоліну на активність СОД і КТ
у тимусі при АА, од/мг (мл), M±m, n=14

Група тварин СОД КТ

Контроль. Інтактні тварини 0,48±0,05 1,6±0,2

Експериментальний До лікування 0,24±0,30 0,78±0,08
алергічний альвеоліт Р<0,05 Р<0,05

Після лікування 0,31±0,40 0,89±0,05
тіотріазоліном P1<0,05 P1<0,05
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ЗМІНИ ФУНКЦІОНАЛЬНОГО СТАНУ ПРООКСИ-

ДАНТНОЇ Й АНТИОКСИДАНТНОЇ СИСТЕМ У ТИМУСІ
МОРСЬКИХ СВИНОК ЗА УМОВ ФОРМУВАННЯ ЕКС-
ПЕРИМЕНТАЛЬНОГО АЛЕРГІЧНОГО АЛЬВЕОЛІТУ
ТА КОРЕКЦІЯ ЇХ ТІОТРІАЗОЛІНОМ

У роботі встановлено коригувальний вплив антиокси-
данта тіотріазоліну на вміст у тимусі морських свинок діє-
нових кон’югатів, малонового діальдегіду й активність
СОД і каталази при експериментальному алергічному аль-
веоліті.

Ключові слова: експериментальний алергічний альвео-
літ, тіотріазолін, дієнові кон’югати, малоновий діальдегід,
супероксиддисмутаза, каталаза.
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CHANGES IN THE FUNCTIONAL STATE OF PRO-

OXIDANT AND ANTIOXIDANT SYSTEMS IN GUINEA
PIGS THYMUS UNDER CONDITIONS OF EXPERI-
MENTAL ALLERGIC ALVEOLITIS AND THEIR COR-
RECTION WITH THIOTRIAZOLINE

Corrective effect of the antioxidant thiotriazolin on the
content of diene conjugates, malonic dialdehyde and super-
oxide dismutase and catalase activity in guinea pigs thymus
in experimental allergic alveolitis was established in the
work.

Key words: experimental allergic alveolitis, thiothriazoline,
diene conjugates, malonic dialdehyde, superoxide dismutase,
catalase.

Тирозиназа (КФ 1.14.18.1) —
фермент класу оксидоредуктаз,
каталізує утворення меланіну й
інших поліфенольних сполук у
тваринних і рослинних організ-
мах [1]. Тирозиназа грибів Aga-
ricus bisporus нині широко ви-
вчається як біокаталізатор син-
тезу біологічно активних спо-
лук — антиоксидантів (гідрок-
ситирозол) [2], L-ДОФА [3], а
також куместролу і кавової
кислоти [1]. Даний фермент ка-
талізує процес приєднання фе-
нольних сполук і білків до хіто-
зану з утворенням модифікова-
ного полімеру, що показав ці-
каві результати застосування
як штучної шкіри та матриці
для контрольованого вивільнен-
ня лікарських засобів [1]. Тиро-
зиназа також може бути вико-
ристана при створенні біосенсо-
рів для визначення фенольних
сполук і ароматичних амінів [4],
при розробці нових технологій
очищення стічних вод від висо-
котоксичних фенольних полю-
тантів [5].

Однак застосування фер-
менту обмежене високою вар-
тістю комерційних препара-
тів, нестабільністю, тому до-
цільно одержання  частково
очищених іммобілізованих фер-
ментних препаратів.
Відомі способи закріплення

тирозинази на різних носіях
(альгінат міді, агароза, жела-
тин, співполімер полівінілово-
го спирту і полівінілпіролідо-
ну, вугільні матеріали, оксид
алюмінію та ін.), однак у деяких
випадках відзначалася значна
втрата ферментативної актив-
ності; при іммобілізації вико-
ристовувалися токсичні аген-
ти, крім того, кратність застосу-
вання інколи була незадовіль-
ною [6].
Метою даної роботи було

одержання біокаталізатора ба-
гаторазового використання на
основі тирозинази грибів Agari-
cus bisporus, іммобілізованої в
полі-N-вінілпіролідон (ПВП),
модифікований золем полікрем-
нієвої кислоти (ПКК).

Матеріали та методи
дослідження

Частково очищений препа-
рат тирозинази з грибів Agaricus
bisporus виділяли згідно з мето-
дом Коена, модифікованому на-
ми додаванням полікапроаміду
[7]. У ферментному препараті
визначали вміст білку методом
Лоурі в модифікації Хартрі [8],
фенолоксидазну активність за
тирозином [5].
Вплив золю ПКК і тирози-

нази на віскозиметричні ха-
рактеристики розчинів ПВП
визначали, вимірюючи в’язкість
водних розчинів полімеру в
діапазоні концентрацій 0,05–
0,15 %, і в’язкість розчинів
ПВП  при додаванні відповід-
ної кількості золю і ферменту
за допомогою віскозиметра
Оствальда (діаметр капіляра
0,73 мм).
Характеристичну в’язкість

визначали з використанням
графіка залежності приведеної
в’язкості розчину полімеру від
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