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ЗМІНИ ПОКАЗНИКІВ ПРООКСИДАНТНОЇ ТА АНТИОКСИДАНТНОЇ СИСТЕМИ У 

НАДНИРНИКАХ ПРИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМУ АЛЕРГІЧНОМУ АЛЬВЕОЛІТІ В 

УМОВАХ СТРЕСУ 

 
Мета. Вивчити зміни показників про- та антиоксидантної систем у наднирниках у морських свинок із експериментальним 

алергічним альвеолітом в умовах стресу. 

Матеріал і методи. Дослідження проводили на морських свинках, статевозрілих самках масою 0,18-0,20 кґ. Модель екзогенного 

алергічного альвеоліту відтворювали за методом О. О. Орєхова, Ю.А. Кирилова. Експериментальну модель іммобілізаційного 

стресу – за методом П.Д. Горизонтова Забір матеріалу (наднирників) проводили на 34-ту добу захворювання. Активність процесів 

пероксидного окиснення ліпідів оцінювали за вмістом дієнових конюґат і малонового діальдегіду. Функціонування 

антиоксидантної системи оцінювали за вмістом ферментів супероксиддисмутази та каталази. 

Результати й обговорення. У дослідній групі ми спостерігали вірогідне збільшення показників малонового диальдегіду 

дієновихкон'юґатів, та супероксиддисмутази та каталази у порівнянні із контрольною групою тварин. У тварин із екзоґенним 

алергічним альвеолітом в умовах стресу відбуваються наступні зміни: збільшення показників малонового діальдегіду, дієнових 

кон'юґатів та вірогідне збільшення активності каталази та супероксиддисмутази. Порівнюючи групи тварин із екзоґенним 

алергічним альвеолітом та групи тварин із екзоґенним алергічним альвеолітом в умовах стресу, спостерігали зменшення 

показників: дієнових кон'юґатів, активності каталази . 
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Вступ 

На сьогодні в медичному світі досить гостро 

стоїть проблема поєднаної патології. Труднощі 

діагностики, особливо на початковому етапі 

захворювання, обтяжливий клінічний перебіг і, 

як наслідок, складнощі лікування - головні риси, 

притаманні поєднаній патології. Особливо часто 

трапляється поєднання стресу з іншими захво-

рюваннями [1]. Окрім того у наш час важко зна-

йти собистість, яка ніколи не стикалася з виява-

ми алергічних захворювань особливо в екологіч-

но несприятливих промислових регіонах Укра-

їни. В останні десятиліття багато досліджень по-

казали взаємозв'язок між нервовою та імунною 

системами [1]. Механізми функціонування обох 

систем у різних процесах мають загальні законо-

мірності та компоненти, які не дозволяють їм 

діяти незалежно один від одного, а, навпаки, 

дозволяють їм один одного регулювати. 

Перекисне окислення ліпідів (ПОЛ) є одним з 

важливих механізмів, які відпо відають за 

стабільність та проникність мембран [2]. 

Антиоксидантна система (АОС) спрямована на 

регуляцію інтенсивності процесів ПОЛ і захист 

від руйнівної дії продуктів ліпопероксидації. 

Система ПОЛ і АОС добре збалансовані і 

функціонують за принципом зворотнього зв’язку: 

збільшення рівня антиоксидантів при зводить до 

гальмування вільнорадикального окислення, а це - 

змінює властивості самих ліпідів: у них 

з’являються легко окисні фракції, що прискорює 

процеси ПОЛ. Відомо, що стабільність процесів 

ПОЛ і АОС сприяє нормальній життєдіяльності 

клітин і організму в цілому [3].  

Наднирникова залоза відіграє важливу роль в 

регуляції обміну речовин і адаптації організму 

до несприятливих, а саме стресових умов. Важ-

ливу роль в адаптаційних реакціях організму до 

стресових впливів різного роду обумовлена тим, 

що вона є органом -мішенню для "адаптаційних" 

гормонів. На цей орган припадає велика частина 

клірингових процесів, отже наднирники також 

впливає на імунну систему [4]. Тому наднирники 

є оптимальним органом для вивчення різних 

ефектів, що реалізуються в зв'язку зі станом 

стресу і запальними процесами за типом 

гіперчутливості. 

Мета. Вивчити зміни показників про- та 

антиоксидантної систем у наднирниках у 

морських свинок із експериментальним 

алергічним альвеолітом в умовах стресу. 

Матеріал і методи. Дослідження проводили 

на 30 морських свинках - самках масою тіла 

0,18-0,20 кґ. Тварин поділяли на три групи:  

перша- інтактні морські свинки (п=10), друга - 

морські свинки (п=10) з ЕАА (34-а доба), третя - 

морські свинки (п=10) з ЕАА (34-а) та 

експериментальним іммобілізаційним стресом. 

Експериментальний алергічний альвеолі 

(ЕАА) відтворювали за методикою О.О. 

Орехова, Ю.А. Кирилова [5]. Потім тварин 

декапітували та визначали у наднирниках вміст 

продуктів ПОЛ і АОС на 34-у добу до та після 

дії стресу. Експериментальну модель іммобіліза-

ційного стресу – за методом П.Д. Горизонтова 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BC%D1%96%D0%BD_%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_(%D0%B1%D1%96%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%81_(%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0)
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[6],. Вміст дієнових кон'юґатів (ДК) визначали за 

методом В.Б.Гаврилова, М.І. Мишкорудної [7], 

малонового діальдегіду (МДА) - за методом Е.М. 

Коробейникова [8], супероксиддисмутази (СОД) 

- за методом R. Fried [9], а показники каталази 

(КТ) –за К Holmes [10]. Статистичне 

опрацювання цифрових даних проводилось з 

використанням загальноприйнятого методу 

Стюдента. Статистично достовірними вважалися 

результати, для яких Р≤0,05. 

Результати й обговорення. У дослідній 

групі з ЕАА ми спостерігали вірогідне збільшен-

ня показників МДА на 97,22% (Р≤0,05), ДК на 

109,74%(Р≤0,05), що свідчить про активацію 

процесів ПОЛ, що підтверджує праці інших 

авторів [11,12,13]. Пероксидне окиснення ліпідів 

є первинною реакцією у ланцюзі фізично-хіміч-

них перетворень, які призводять до деструкції 

ліпопротеїдного комплексу мембран і порушу-

ють їх транспортні функції, а також пригнічують 

процеси генерації енергії, що у результаті 

знижує життєдіяльність клітин [11,12,13]. 

Із боку антиоксидантного захисту виявлено, 

що активність СОД зросла на 29,34%(Р≤0,05), та 

каталази на 45,24%(Р≤0,05). Як відомо, клітини 

мають свої механізми захисту проти молекул-

агресорів. До них відносяться ферменти 

супероксиддисмутаза, каталаза, глутатіонперок-

сидаза - так звані молекули "прибиральники 

вільних радикалів" (глутатіон, убіхінон, вітаміни 

С і Е, та інші). Все це антиоксиданти, сама назва 

яких відображає їх здатність перешкоджати 

окислювальним реакціям. Але, очевидно, така 

активність ферментів антиоксидантного захисту 

є недостатньою [12,13]. 

У тварин з ЕАА в умовах стресу 

відбуваються наступні зміни: вірогідне 

збільшення показників ДК на 60,12%(Р≤0,05), та 

МДА збільшення на 55,96% (Р≤0,05). Індукція 

ПОЛ відбувається під час найрізноманітніших 

порушень функцій організму за умов патології і 

стресу [13]. Дослідження антиоксидантного 

захисту показало вірогідне збільшення 

активності каталази на 25% (Р≤0,05). 

Порівнюючи групи тварин з ЕАА та групи 

тварин з ЕАА в умовах стресу, ми спостерігали 

вірогідні зменшення показників: МДА та ДК. У 

дослідженнях Харченко В.В. виявлено, що 

катехоламіни - адреналін, норадреналін 

виявляють антиоксидантну та прооксидантну 

дію. За звичайних умов або короткотривалого 

стресу прооксидантна дія катехоламінів 

посилюється, а у разі тривалого та тяжкого 

оксидативного стресу прооксидантна дія 

посилюється і вони з антиоксидантів 

перетворюються на фактор активації ПОЛ та 

виснаження AO резервів [14]. У працях 

Перевозкіної М.Г. показано можливість адреналіну 

і метилдофа знижувати максимальну швидкість 

окислення у 4-6 разів у порівнянні з контролем 

[15]. Слід зазначити, що стрес не викликає 

алергію, проте, може істотно погіршити її 

симптоми, як припускають вчені. 

При дослідженні антиоксидантного захисту у 

тварин з екзогенним алергічним альвеолітом в 

умовах стресу, активність СОД зменшилась на 

9,57%(Р≤0,05), а каталаза на 25%(Р≤0,05), у 

порівнянні з показниками тварин з ЕАА 

Висновки 

1. Результати біохімічних досліджень 

свідчать, що у тварин за умов розвитку 

експериментального алергічного альвеоліту 

наявні характерні ознаки розвитку стресу. Це 

виражається в значній інтенсивності окисних 

реакцій з надмірним накопиченням в 

наднирниковій залозі продуктів 

вільнорадикального окиснення. 

2. При дії на організм тварин з 

експериментальним алергічним альвеолітом 

стресу в умовах експерименту ми спостерігали 

зменшення активації процесів ПОЛ та 

пригнічення антиоксидантного захисту. 
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Regeda M., Kovalska M.  

CHANGES OF THE PEROXIDATIVE AND ANTIOXIDANT SYSTEM INDICATORS IN SUPPORTING EXPERIMENTAL 

ALLERGIC ALVEEOLITH IN STRESS CONDITIONS 

To study changes in pro- and antioxidant systems in adrenals in guinea-pigs with experimental allergic alveolitis under stress conditions.  

The studies were carried out on guinea pigs, in mature females weighing 0.18-0.20 kgs.  The model of exogenous allergic alveolitis was 

reproduced by the method of O. O. Orhekhova, Yu.A.  Kirilov  Experimental model of immobilization stress - by the method of PD  The 

horizontally collected material (adrenal glands) was carried out on the 34th day of the disease.  The activity of peroxide oxidation processes 

of lipids was evaluated on the content of diene conjugates and malonic dialdehyde.  The functioning of the antioxidant system was assessed 

by the content of superoxide dismutase and catalase enzymes. 

In the experimental group, we observed a probable increase in the index of malonic dialdehyde of diene conjugates, and superoxide 

dismutase and catalase compared with the control group of animals.  In animals with exogenous allergic alveolitis, the following changes 

occur under stress conditions: an increase in malondialdehyde, diene conjugates (p <0.05) and a probable increase in the activity of 

catalase and superoxide dismutase (p <0.05).  Comparing groups of animals with exogenous allergic alveolitis and groups of animals with 

exogenous allergic alveolitis under stress conditions, there was a decrease in the indices: diene conjugates, catalase activity (p <0.05). 

Key words: experimental allergic alveolitis, experimental immobilizing stress, antioxidant defense. 

 

 

 

 

 

 


