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Abstract 

Today, current problems and pneumonia, gastric ulcers, which can be regarded as an 

independent disease or as a complication. In this paper we describe the contents of cytokines 

(CC) in the blood during the early period of experimental pneumonia disease and stomach 

ulcers. For the experiment, we selected two models of disease: experimental pneumonia (EP) 

and peptic ulcer (PU). Materials and methods. The study was conducted on 39 male guinea 

pigs, weighing 180 - 210 g test animals were divided into three groups. The experimental 

pneumonia caused by the method Shlyapnykova V. N., Solodova T. L., gastric ulcer 

simulated method Komarov V. I. All guinea pigs carried determine the concentration of 

cytokines: TNF-α, IL-6 and IL-10 in serum using ELISA (ELISA) using the kits of the 

company «Diaclone» (France), according to the enclosed instructions. Digital statistical 

results processed by using Student's criterion. Results and discussion. In the study of the 

system EP and cytokines in VHSH found that in the test day of the experiment were as likely 

changes in the content of proinflammatory and antiinflammatory cytokines compared with the 

group of intact animals Results and discussion, CC proinflammatory IL-6 was found to 

increase its concentration to 61.1% (r≤0,05) on the fourth day, the eighth day of the disease 

models, this figure increased by 68.9% (r≤ 0.05) compared with kotrolem. A similar trend 

was observed from the following cytokines - TNF-α, which is typical of proinflammatory 
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cytokines and other markers of generalized non-specific inflammation. There was increase in 

this indicator in fourth and eighth days of TNF-α respectively 59.4% (r≤0,05) and 65.6% 

(r≤0,05) relatively intact group of porpoises. Consequently, studies cytokine profile in serum 

under conditions established experimental models of diseases increase in the pool of 

inflammatory CC. Analysis of anti-inflammatory cytokine IL-10 for 4 days and VHSH EP 

showed its reduction by 22.5% (r≤0,05) when compared to the 1st group of animals 

experiment. Reduction of the Central Committee observed for 8 days at 31.4% (r≤0,05) 

compared with control animals. Thus, the study of cytokines (TNF-α, IL-6 and IL-10) showed 

increase in proinflammatory and anti-inflammatory interleukins decline, indicating that the 

balance between pro- and anti-inflammatory CC. 

Key words: pneumonia, peptic ulcer. 

 

УДК: 616.24.012.1-007.3 
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ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ ПНЕВМОНІЇ 

 

Л. О. Фурдичко, Р. З. Огоновський  

 

Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького 

 

Пневмонія залишається глобальною та актуальною медико-соціальною 

проблемою. Вона як і раніше входить до групи найбільш розповсюджених 

захворювань, є провідною причиною смертності від інфекційних захворювань та 

призводить до величезних економічних збитків у всіх країнах світу незалежно від рівня 

їх розвитку [1].  

В Україні захворюваність на пневмонію серед дорослого населення за 2013 р. 

складала 448,7випадкуна 100 тис. населення, смертність – 12,0 випадку на 100 тис. 

населення, а летальність – 1,08 % [1].  

Виразкова хвороба шлунка – це хронічне поліетіологічне та поліпатогенетичне 

захворювання, яке серед причин інвалідизації хворих займає друге місце після серцево-

судинної патології [2]. Це захворювання діагностують у 8-10% населення [2]. 

Виразкова хвороба є однією з найважливіших проблем хірургічної гастроентерології. 
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Це пов’язано з великою кількістю ускладнень, частота яких збільшується пропорційно 

до зростання захворюваності. Дуже часто  виразкова хвороба є причиною інвалідності, 

вона може давати тяжкі ускладнення, які у ряді випадків призводять до летальних 

наслідків. 

Сьогодні актуальними є проблеми пневмонії і виразкової хвороби шлунка, які 

можна розглядати як самостійні захворювання  і як в поєднанні. В даній статті ми 

описали вміст цитокінів (ЦК) у крові в ранній період розвитку експериментальної 

пневмонії (ЕП) і виразкової хвороби шлунка. Оскільки, на сьогодні не вивченим 

залишається питання, яке стосується особливостей змін показників цитокінів в крові за 

умов поєднаних патологій – виразкової хвороби шлунка (ВХШ) та пневмонії. 

Протягом багатьох років активно вивчаються молекули, які утворюються 

клітинами для міжклітинного взаємозв’язку та взаєморегуляції їх діяльності[4].  

Під цитокінами розуміють різноманітні біологічно активні речовини білкової 

природи, що секретуються клітинами імунної системи при запаленні, імунній відповіді, 

гемопоезі тощо [3]. Цитокіни практично не утворюються клітинами імунної системи, 

які перебувають в стані спокою. Цитокіни є системою-організатором організму, яка 

формує та регулює весь комплекс патофізіологічних зсувів при проникненні патогену, 

синтезуючись у вогнищі запалення, цитокіни беруть участь у розвитку запаленнях [4]. 

Матеріали та методи дослідження. Для інтерпретації одержаних даних та їх 

подання умовно виділяли два періоди: ранній – морські свинки на 4-ту і 8-у доби 

розвитку ЕП +ВХШ, пізній – тварини з ЕП+ВХШ на 14-у і 18-у доби експерименту. 

Дослідження проводили на 39 морських свинках-самцях, масою 180 – 210 г. 

Піддослідні тварини були розподілені на три групи: 

- перша група – контроль (інтактні тварини), 15 тварин; 

- друга група – морські свинки з ЕП + ВХШ на 4-ту добу (12 тварин); 

- третя група – морські свинки з ЕП + ВХШ на 8-у добу (12 тварин). 

 Експериментальну пневмонію викликали за методом Шляпникова В. Н., 

Солодова Т. Л. [5], виразкову хворобу шлунка моделювали за методом Комарова В. И. 

[6]. Усім морським свинкам здійснювали визначення концентрації цитокінів: фактора 

некрозу пухлин (ФНП-α), інтерлейкіну-6 (ІЛ-6),  та  інтерлейкіну-10 (ІЛ-10) в сироватці 

крові за допомогою твердофазного імуноферментного аналізу (ELISA) з використанням 

тест-систем фірми «Diaclone» (Франція), згідно доданих інструкцій. Цифрові 

результати опрацьовані статистичним методом з використанням критерію Стюдента. 



 632 

Декапітацію тварин здійснювали на 4-ту та 8-у доби формування запального 

процесу в легенях і виразкової хвороби шлунка при дотриманні принципів біоетики у 

відповідності з положенням Європейської конвенції щодо захисту хребетних тварин, 

яких використовують в експериментальних та інших наукових цілях ( Страсбург, 1986 

р.), Директиви Ради Європи 86/609/ЕЕС (1986 р.), Закону України № 3447 – IV IV « 

Про захист тварин від жорстокого поводження», загальних етичних принципів 

експериментів на тваринах, ухвалених Першим національним конгресом України з 

біоетики (2001 р.). 

Результати дослідження та їх обговорення. При вивченні системи цитокінів 

при ЕП і ВХШ було встановлено, що в  досліджувані доби експерименту мали місце 

вірогідні зміни вмісту як прозапальних так і протизапальних цитокінів у порівнянні з 

групою інтактних тварин. Під час дослідження прозапального ЦК ІЛ-6 було виявлено 

збільшення його концентрації  на 61,1% (р≤0,05) на 4-у добу, на 8-у добу цих моделей 

хвороб даний показник зріс на 68,9 % (р≤0,05) у порівнянні з контролем (рис.1.).  

 % 

 

Рис.1. Вміст цитокінів в крові морських свинок у ранній період розвитку ЕП і 

ВХШ (у %, від контролю) 

 

Подібна тенденція спостерігалась і з боку наступного цитокіна – ФНП-α, який є 

типовим прозапальним цитокіном і одним із маркерів неспецифічного генералізованого 

запалення. Спостерігалося  підвищення цього показника  на 4-у і 8-у доби ФНП-α  

відповідно на 59,4 % (р≤0,05) і 65,6 % (р≤0,05) відносно групи інтактних морських 

свинок (рис. 1.). Отже, результати досліджень цитокінового профілю в сироватці крові 

за умов експериментальних моделей хвороб встановили зростання рівня пулу 

прозапальних ЦК.  
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Аналіз рівня протизапального цитокіна ІЛ-10 на 4-у добу ЕП і ВХШ показав 

його зменшення на 22,5 % (р≤0,05) при порівнянні з 1-ю групую тварин експерименту. 

Зменшення даного ЦК спостерігалося і на 8-у добу на 31,4 % (р≤0,05) проти 

контрольних тварин (рис.1.). Таким чином, дослідження цитокінів (ФНП-α, ІЛ-6 та ІЛ-

10) показало підвищення прозапальних та зниження протизапальних інтерлейкінів, що 

вказує на порушення рівноваги між про- і протизапальними ЦК. 

Висновок. Дослідження показників цитокінового профілю у сироватці крові 

показало депресію протизапальних і активацію прозапальних цитокінів, що вказує на 

активацію запального процесу (за їх кількістю можна охарактеризувати його тяжкість) і 

пригнічення імунної відповіді організму.  
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