
 

12  Журнал вушних, носових і горлових хвороб, №4, 2014 

УДК 617.51:617.53-006:615.03 

О.Ф. МЕЛЬНИКОВ, Е.В. ЛУКАЧ, Н.В. ГРИНЬ 

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ОБГРУНТУВАННЯ ДОЦІЛЬНОСТІ  
ЗАСТОСУВАННЯ ПРЕПАРАТІВ ЕФЕРЕНТНОЇ ТЕРАПІЇ  
ТА АРГІНІНУ ПРИ ЦИТОСТАТИЧНІЙ ІМУНОСУПРЕСІЇ 
ДУ «Інститут отоларингології ім. проф. О.С. Коломійченка НАМН»  

(дир. – акад. НАМН України, проф. Д.І. Заболотний) 

 

Одним з напрямків покращання комбі-
нованого лікування хворих із злоякісними 
новоутвореннями голови та шиї є викорис-
тання хіміотерапії (ХТ), яка дає можливість 
знизити частоту рецидивів пухлини та мета-
стазування. В останні роки відбулися зміни у 
підході до лікування хворих з місцево-
поширеним раком голови та шиї. Це стало 
реальним завдяки появі нових активних про-
типухлинних препаратів та широкому засто-
суванню оптимальних варіантів хіміотерапії 
у поєднанні з хірургічним втручанням та 
променевою терапією. Поряд з цим, прове-
дення хіміотерапії дає системні негативні 
ефекти, які, перш за все, пов’язані з імуноде-
пресією різних ланок системи імунітету та 
ураженням печінки [1, 7]. З метою зниження 
токсичного навантаження при хіміотерапії 
використовуються стимулятори загального 
плану, імунокоректори та засоби еферентної 
терапії [7, 8, 10]. Але не існує точних про-
гнозів ефективності різних схем комбінова-
ної імунореабілітаційної терапії, тому в бага-
тьох випадках стандартні схеми хіміотерапії 
доповнюються застосуванням препаратів 
різноспрямованої дії в залежності від глиби-
ни та локалізації уражень після або під час 
здійснення цього виду лікування [5]. 

 Метою даної роботи було визначення 
можливості корекції базових параметрів 
імунітету та чинників природженого імуні-
тету у щурів комбінованим використанням 
засобів еферентної терапії, імуно- та гепа-
топротекторів після моделювання хімічного 
імунодефіциту. 

 
Матеріали та методи досліджень 
В роботі використані щури породи 

Wistar розведення віварію Інституту отола-

рингології НАМН України у кількості 32 
тварин у віці від 3 до 34 міс з масою тіла від 
180 до 220 г. Всі тварини було розподілено 
на групи, по 8 тварин в кожній. Перша гру-
па була контрольною, щурам всіх груп вво-
дився внутрішньочеревно розчин циклофо-
сфану – по 40 мг/кг маси, двічі з інтервалом 
5 днів. Через 2 дні після останнього введення 
циклофосфану тваринами 2-ї групи підшкір-
но вводилось по 0, 5 мл фізіологічного роз-
чину хлористого натрію на протязі 7 днів та 
амінокислота L-аргінін у вигляді розчину – 
одноразово 10 мг на добу. Щурам 3-ї групи 
на протязі цього періоду вводився per os ен-
теросгель (1 г одноразово на добу) та L-
аргінін, як це було в 2-й групі. Тварини 4-ї 
групи отримували те ж саме, що й у 3-й гру-
пі, та додатково виконувались підшкірні 
ін`єкції імунофану, згідно з інструкцією до 
препарату. Через 3 дні після закінчення екс-
периментальної імунокоригуючої терапії 
щури забивались (дотримуючись директив 
ЕС-86/609 щодо правил поводження з експе-
риментальними тваринами) та досліджува-
лась маса thymus, кількість лейкоцитів у 
крові, відсоток лімфоцитів, як це рекомендо-
вано М.Б. Самбур [12]. Після виділення з 
крові на градієнті філол. – верографіну 
(1,077) мононуклеарів визначалась їх цитолі-
тична активність по відношенню до еритро-
цитів курчат та кількість мастофінних лім-
фоцитів з ксеногенними тканинними базофі-
лами у вигляді розеткоутворюючих компле-
ксів (МЛР) у погодженні з авторами методу 
[4]. Крім того, у сироватці крові вивчався 
рівень ЦІК загального плану із застосуван-
ням поліетиленгліколю [2]. Статистична об-
робка даних проведена за допомогою пара-
метричного критерію «t» Ст’юдента [3]. 
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Результати досліджень  
та їх обговорення 
Дані по визначенню рівня лейкоцитів 

та активності ПЦК крові репрезентовані в 
табл. 1. З цих результатів можна зробити 
висновок, що введення цитостатичного 
препарату типу «циклофосфан» достовірно 
знижує кількість лейкоцитів та активність 
ПЦК крові у щурів на протязі проведення 
експерименту. Під час експериментальної 
терапії із застосуванням ентеросгелю і амі-
нокислоти та, особливо, при додаванні іму-
нофану рівень цитолітичної активності кро-
ві у щурів був навіть вищим за аналогічні 
показники в контролі (р<0,02), однак кіль-
кість лейкоцитів не відновлювалась до рівня 
у контрольних тварин. 

Результати дослідження МЛР лімфо-
цитів та рівня ЦІК репрезентовані в табл. 2, 
з яких витікає, що суттєвих відхилень у кі-
лькості МЛР-утворюючих лімфоцитів при 
введенні циклофосфану виявлено не було. 
Застосування комбінованої терапії як з 
включенням імунофану, так і без нього 
сприяло достовірному зростанню кількості 
МЛР (р<0,05), сприяло зниженню рівня ЦІК 
у крові піддослідних тварин. Введення ци-
тостатичного препарату щурам супрово-
джувалось зниженням у них рівня ЦІК в 

крові (р<0,02), який не змінився при різних 
варіантах терапії. Недостатність імунітету 
може бути обумовлена інволюцією лімфої-
дних тканин та, в першу чергу, в онтогенезі 
при дії токсичних сполук і радіації [6, 9, 12]. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Маса вилочкової залози у тварин різних 

групп. 
1-а група – контроль; 2-а група – циклофос-

фан; 3-я група – ЕГ+аргінін; 4-а група – комплекс-
на терапія. 

 
Таблиця 1 

Кількість лейкоцитів та рівень цитолітичної активності ПЦК крові 

Групи обстежених 
Кількість лейкоцитів, тис в мм Активність ПЦК, % деструкції 

еритроцитів 
M±m 

1-а (контроль) (n=8) 17,2±0,9 43,7±9,8 
2-а (циклофосфан) (n=8) 11,2±0,8* 20,7±8,3* 
3-я (ЕГ+ L-аргінін) (n=8) 12,2±1,1* 29,7±5,2 
4-а (комбінована) (n=8) 13,5±1,2* 65,7±5,9 

 

 Примітка: * - достовірно по відношенню до контролю (р<0,05) 
 

Таблиця 2 
Кількість МЛР та рівень ЦІК в крові у тварин різних груп 

Групи обстеження Кількість МЛР, % Рівень ЦІК  
(од. оптичної активності) 

1-а (контроль) (n=8) 1,25±0,7 61,75±12,4 
2-а (циклофосфан) (n=8) 1,6±0,6 16,8±9,3* 
3-я (ЕГ+ L-аргінін) (n=8) 1,55±0,6 18,7±5,2* 
4-а (комбінована) (n=8) 3,7±1,2* 19,7±5,9* 

 

Примітка: * - достовірно по відношенню до контролю (р<0,05) 
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У зв’язку з цим ствердженням доціль-
ним є визначення впливу терапії на ступінь 
відновлення тимуса у щурів в нормі та на 
тлі імунодефіциту. Дані цих досліджень 
представлені на малюнку, з якого видно, що 
циклофосфан призводить до зменшення 
маси thymus майже удвічі (158 мг – норма 
та 85 мг – після прийому циклофосфану). 
Застосування комбінованої терапії з вклю-
ченням імунофану сприяє частковому від-
новленню маси вилочкової залози. 

Таким чином, проведені експериме-
нтальні дослідження свідчать про доціль-

ність застосування комбінованої імуноре-
абілітації за рахунок використання енте-
росорбентів, антиоксидантних та гепато-
протекторних сполук та імуномодулято-
рів.  

Цей комплекс діє позитивно на відно-
влення активності ПЦК крові, яка є одним з 
провідних чинників протипухлинного іму-
нітету [1]. Комбінована терапія також спри-
яє відновленню маси вилочкової залози та 
кількості лейкоцитів як одного з базових 
параметрів природженого імунітету [5,  
11]. 
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ОБОСНОВАНИЕ 
ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 

ПРЕПАРАТОВ ЭФФЕКТИВНОЙ ТЕРАПИИ И 
АРГИНИНА ПРИ ЦИТОСТАТИЧЕСКОЙ 

ИММУНОСУПРЕССИИ 

Мельников О.Ф., Лукач Э.В., Гринь Н.В. (Киев) 

Р е з ю м е  

В условиях эксперимента исследовано 
влияние комбинированной терапии (энтеросгель, 
аргинин, иммунофан) на восстановление показате-
лей иммунитета у животных с иммунодефицитом, 
вызванным введением циклофосфана. Изучено 
содержание клеток иммунитета в крови, уровень 
активности естественных цитолитических клеток, 
масса вилочковой железы. Было установлено, что 
включение в комплекс воздействия аргининсодер-
жащих препаратов улучшает показатели врожден-
ного иммунитета. 

Ключевые слова: экспериментальные жи-
вотные, иммунодефицит, показатели иммунитета, 
вилочковая железа, аргинин. 

 

EXPERIMENTAL SUBSTANTIATION  
OF APPLICATION OF EFFECTIVE THERAPY 

AND ARGININE FOR CYTOSTATIC  
IMMUNOSUPPRESSION 

Melnikov O.F., Lukach E.V., Grin N.В. (Kiev) 

S u m m a r y  

Under experimental conditions effect of com-
bination therapy (Enterosgel, L-arginine, imunofan) to 
restore immunity indices in immunodeficient animals 
caused by the introduction of cyclophosphamide was 
studied. In the blood of the experimental animals was 
investigated the content of immune cells, the level of 
cytolytic activity of natural cells. Has also been stu-
died the mass of thymus. It was found that the inclu-
sion of the drug complex with arginine improves in-
nate immunity. 

 
Keywords: experimental animals, immunodefi-

ciency, immunological parameters, thymus, arginine. 

 


