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АЛЕРГІЧНОГО АЛЬВЕОЛІТУ 

 
В роботі вивчався стан прооксидантно і антиоксидантної систем в тимусі морських свинок на 1-у, 2-у, і 34-ту 

добу експерименту в динаміці експериментального алергічного альвеоліту. Після проведення експерименту було 

встановлено поступове зниження активності супероксиддисмутази і каталази з одночасним підвищенням рівня 

показників прооксидантної системи в тимусі тварин з екзогенним алергічним альвеолитом. 
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Вступ 

Екзогенний алергічний альвеоліт (ЕАА) - це 

легеневе захворювання, у патогенезі якого головну 

роль відіграють імунокомплексні алергічні реакції. 

В якості алергену виступають переважно інгаля-

ційні екзогенні антигени, які утворюють із відпо-

відними антитілами циркулюючі імунні комплек-

си. Циркулюючі імунні комплекси, а також специ-

фічні антитіла активізують систему комплементу 

та альвеолярні макрофаги. Які, в свою чергу, виді-

ляють біологічноактивні речовини, які сприяють 

проліферації фібробластів та продукції колагену. У 

результаті цього розвивається альвеолобронхіоліт 

та відбувається фіброзування інтерстицію. При 

тривалому поступленні в легені антигену вини-

кають алергічні реакції перчутливості сповільне-

ного типу, які спричиняють формування грану-

льом. Трансформація останніх у сполучнотканинні 

формування ускладнює розпізнавання ЕАА [1,2]. 

Враховуючи те, що не існує специфічних 

клінічних і лабораторних тестів для виявлення 

ЕАА, постановка діагнозу здебільшого відбуваєть-

ся лише на основі клінічних даних, а подібність 

клінічної картини до інших захворювань легень 

ускладнює цей процес. Крім цього, на цих стадіях 

розвитку ЕАА виникають незворотні зміни, які 

ведуть до інвалідизації хворих. Усе це дозволяє 

вважати дане захворювання тяжкою патологією, а 

вивчення патогенезу ЕАА актуальним. 

Оскільки, для ЕАА характерний імуно-

алергічний генез захворювання, цікавим дослід-

ження змін стану прооксидантної та антиокси-

дантної систем у окремих імунних органах. На 

сьогодні вже досліджуються такі зміни на ранніх 

етапах розвитку ЕАА, проте залишаються не вив-

ченими подальший стан антиоксидантної та проок-

сидантної систем імунних органів в патогенезі 

ЕАА. Тому, метою нашого дослідження є вивчення 

стану про- та антиоксидантної системи у тимусі 

тварин у різні періоди розвитку ЕАА. 

Матеріали та методи дослідження 

Досліди на тваринах виконувалися з дотриман-

ням ухвали Першого національного конгресу з біо-

етики про захист хребетних тварин, які 

використовуються для експериментальних та 

наукових цілей [ 3, 4].  

Комісією з біоетики Львівського національного 

медичного університету імені Данила Галицького 

порушень морально-етичних норм при проведенні 

науково-дослідної роботи не виявлено. 

Експериментальні дослідження проводились на 

кафедрі патологічної фізіології Львівського 

національ-ного медичного університету ім. Д. 

Галицького.  

Досліди були проведені на 36 морських 

свинках, масою тіла 0,18-0,20 кг. Мурчаків 

розподілили на чотири груп (дев’ять тварин у 

кожній). Інтактні морські свинки складали першу 

групу (контроль). Тварини з експериментальним 

алергічним альвеолітом (ЕАА) – друга, третя, 

четверта групи, відповідно на 1, 2, і 34 доби експе-

рименту. Визначення тестів, які відображають про-

цеси прооксидантної (ДК, МДА) та антиоксидант-

ної систем (СОД, каталаза) в тимусі здійснювали в 

інтактних морських свинок та у тварин з 

експериментальним алергічним алвеолітом. 

Ранній період – 1-а і 2-а доби експерименталь-

ного АА від початку введення антигену. Пізній 

період – 34-а доба експериментального АА від 

початку введення антигену.  

Експериментальний АА відтворювався за 

методом О.О.Орехова, Ю.А.Кирилова, 1985 . [5]. 

Тварин декапітували під ефірним наркозом на 

1–у, 2-гу, 34-у доби проведення експерименту. 

Проводили забір тимуса, з якого готували 

гомогенат. 
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У гомогенаті досліджували активність каталази 

(КТ) за методом B.Holmes, C.Masters [6] та 

супероксиддисмутази (СОД) визначали методом 

R.Fried [7], а також вміст дієнових кон’югатів (ДК) 

– методом В.Б.Гаврилова, М.И.Мишкорудної [8] та 

визначали рівень малонового диальдегіду (МДА) 

за за методом Э.Н.Коробейникова[9]. 

Статистичне опрацювання цифрових даних 

проводилось з використанням загальноприйнятого 

методу Стюдента на ПЕВМ «Robotron» (мова 

Basic). Статистично достовірними вважалися 

результати, для яких Р≤0,05. 

Результати дослідження та їх обговорення 

Для оцінки стану прооксидантної та 

антиоксидантної систем у мурчаків в процесі 

розвитку ЕАА було досліджено активність КТ і 

СОД, а також рівень МДА і ДК у тимусі тварин на 

1-у, 2-у, 34-у доби з початку експерименту. 

У результаті проведених досліджень виявлено, 

що на 1-у, 2-у і 34-у доби розвитку АА у тимусі 

морських свинок поступово зростала інтенсивність 

утворення продуктів перекисного окиснення 

ліпідів.  

Так, вміст дієнових кон’югатів у тимусі морсь-

ких свинок у ранні, 1-у добу зростає 31,58% 

(р<0,05), 2-у добу 42,11%(р<0,05) і пізні періоди 

формування експериментального алергічного аль-

веоліту на 34-у добу рівний 2-й добі, а рівень мало-

нового диальдегіду на1-у добу 57,61 %(р<0,05), 2-у 

добу поступово зростає до 68,48% (р<0,05), 34-у 

добу поступово знижується і рівний 1-й добі 

порівняно з інтактними тваринами, що вказує на 

активізацію перосидації ліпідів. 

Активність каталази підвищувалась в тимусі у 

ранній (1 і 2-у доби) період експериментального 

АА відповідно на 6,12 %(р<0,05) і 10,11 %(р<0,05), 

у пізній (34-у добу) на 42,32%(р<0,05), а також 

активність СОД зростала в  1-й, та 2-й добі 

відповідно до 6,43% (р<0,05) та 66,28%,(р<0,05) а 

на 34-у доби знижувалась відповідно до 

40,66%(р<0,05) порівняно з величинами інтактних 

морських свинок. 

Результатами наших досліджень встановлено, 

що активність ферментів АОС змінювалась одно-

направлено в залежності від періодів формування 

експериментального АА. 

У результаті проведених досліджень показано, 

що у морських свинок з експериментальним АА 

спостерігається підвищення продуктів ПОЛ як 

початкового, так і завершального його етапів. 

Водночас активність окремих ферментів АОС заз-

нала протилежних змін. Показники СОД і КТ були 

знижені на 1-у добу відповідно на 6,43%(р<0,05) і 

6,12 %(р<0,05) проти показників контрольної гру-

пи тварин, що вказує на пригнічення ферментатив-

ної ланки антиоксидантного захисту за умов 

формування АА.  

Висновки 

Отримані результати дають можливість 

стверджувати, що поряд із стимуляцією 

прооксидантної відбувається компенсаторна 

реакція з боку антиоксидантної ферментативної 

системи. Це проявляється у підвищенні активності 

СОД і каталази та збільшення вмісту продуктів 

ПОЛ – ДК і МДА в тимусітварин при ЕАА. 

Таким чином, проведені дослідження 

показують посилення активності ферментів АОС і 

продуктів ПОЛ у тимусі морських свинок при 

ЕАА, що свідчить про порушення функціональ-

ного стану про- та антиоксидантної системи, та 

доводять їх важливу роль у патогенезі ЕАА. 

Такі отримані результати свідчать про значні 

зміни у стані про- та антиоксидантної систем у 

тимусі тварин із екзогенним алергічним альвео-

літом та є важливими для кращого розуміння пато-

генезу ЕАА. Дані дослідження дають можливість 

для пошуку більш ефективних і результативних 

способів корекції виявлених змін при ЕАА. 
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Ковальская М.Е. 

СОСТОЯНИЕ ПРООКСИДАНТНО И АНТИОКСИДАНТНОЙ СИСТЕМ В ТИМУСЕ МОРСКИХ СВИНОК 

В УСЛОВИЯХ ФОРМИРОВАНИЯ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО АЛЛЕРГИЧЕСКОВО АЛЬВЕОЛИТА 

В работе изучалось состояние прооксидантной и антиоксидантной систем в тимусе морских свинок на 1-е, 2-е, и 

34-е сутки эксперимента в динамике экспериментального аллергического альвеолита. После проведения 

эксперимента было установлено постепенное понижение активности супероксиддисмутазы и каталазы с 

одновременныш повышением уровня показателей прооксидантной системы в тимусе животных с экзогенным 

аллергическим альвеолитом. 

Ключевые слова: экспериментальный аллергический альвеолит, тимус, диеновые конъюгаты, малоновый 

диальдегид, супероксиддисмутаза, каталаза. 

 

Kovalska M.  
STATUS OF PROKOSYDANT AND ANTIOXIDANT SYSTEM IN THYMUS OF SEAWAYS UNDER 

CONDITIONS OF FORMATION OF EXPERIMENTAL ALLERGEN ALVEOLITIS 

The state of prooxidant and antioxidant systems in the thymus of guinea pigs was studied on the 1st, 2nd, and 34th day of the 

experiment in the dynamics of experimental allergic alveolitis. After the experiment, a gradual decrease in the activity of 

superoxide dismutase and catalase with a simultaneous increase in the levels of the prooxidant system in the thymus of 

animals with exogenous allergic alveolitis was established. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


