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Аннотация
В статье приведены результа-

ты изучения влияния амизона in 
vitro на процессы перекисного 
окисления липидов, систему ан-
тиоксидантной защиты, продук-
цию цитокинов нейтрофилами и 
моноцитами спортсменов.
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Постановка проблеми. Тре-
нувальний процес, як система під-
готовки спортсменів, спряжений 
з фізичними навантаженнями, 
які суттєво впливають на гомеос-
таз. Чисельними дослідженнями 
показано, що під впливом фі-
зичних навантажень, випробову-
ваних протягом тренувального 
процесу спортсменами, в організ-
мі  останніх розвиваються імунні 
і метаболічні порушення, ступінь 
виразності яких залежить від ін-
тенсивності фізичних навантажень 
[2, 4-6]. Доведений позитивний 
вплив на імунний і метаболічний 
статус спортсменів таких фарма-
кологічних препаратів, як «Три-
Ві-Плюс» [1], «Селен актив» [9], 
ентеральні фітосорбенти [8] та де-
яких інших [3]. Разом з цим, дані 
про вплив амізону на метаболічні 
показники спортсменів відсутні. 
Дане дослідження є фрагментом 
планової наукової теми кафедри 
патофізіології Державного закла-
ду «Луганський державний ме-
дичний університет» «Імунний, 
метаболічний та мікробіологічний 
статус спортсменів» (реєстрацій-
ний номер 0107U003013).

Мета роботи – вивчення впли-
ву амізону на про/антиоксидантні 
процеси та продукцію цитокі-
нів нейтрофілами і моноцитами 
спортсменів.

Матеріал та методи дослі-
дження. Нейтрофіли та моноцити 
були виділені з периферійної кро-
ві 38 практично здорових нетре-
нерованих осіб віком від 18 до 25 
років і 68 спортсменів того ж віку, 
які займались боротьбою дзюдо. 
Роботу виконували  відповідно 
до біоетичних норм з дотриман-
ням відповідних принципів Гель-
сінської декларації прав людини, 
Конвенції ради Європи про права 
людини і біомедицини та відпо-
відних законів України відносно 
проведення досліджень. 

Нейтрофіли та моноцити 
отримували у змагальному та у 
перехідному періоді. Шляхом 
збору 10 мл крові з кубітальної 
вени і центрифугування з швід-
кістю 3000 об/хв. Мікропіпеткою 
відбирали лейкоцити. Біохімічні 
дослідження включали визначен-
ня у клітинах: вмісту малоново-
го діальдегіду (МДА), дієнових 
кон’югатів (ДК), гідроперекисів 
ліпідів (ГПЛ), активності ката-
лази та супероксиддисмутази 
(СОД). Імунологічні дослідження 
включали вивчення вмісту інтер-
лейкінів (ІЛ-1β, -6) і фактора не-
крозу пухлини (ФНП-α). Коефіці-
єнт К вираховували за формулою: 
К=(ДК+МДА+ГПЛ)/(каталаза-
+СОД). Частина нейтрофілів та 
моноцитів контактувала протягом 
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4 годин in vitro з стерильним роз-
чином амізону на середовищі 199 
(концентрація препарату – 0,0036 
г/л) (дослідна група). Характер 
виявлених змін був проаналізова-
ний з використанням варіаційної 
статистики на ЕОМ.

Результати дослідження та 
їх обговорення. Показники прак-
тично здорових нетренованих 
осіб подані у таблиці 1.

Таблиця 1
Прооксидантно-антиоксидантні процеси, продукція цитокінів 

нейтрофілами та моноцитами
практично здорових нетренованих осіб (n=38)

Показник М±m
ДК нейтрофілів, мкмоль/л 0,476±0,009
ДК моноцитів, мкмоль/л 0,537±0,011
МДА нейтрофілів, мкмоль/л 0,258±0,005
МДА моноцитів, мкмоль/л 0,294±0,007
ГПЛ нейтрофілів, -5 lg на 1 мг ліпідів 0,169±0,004
ГПЛ моноцитів, -5 lg на 1 мг ліпідів 0,183±0,006
Каталаза нейтрофілів, мкмоль/год×л 3,46±0,07
Каталаза моноцитів, мкмоль/год×л 4,12±0,1
СОД нейтрофілів, МО/мгHb 1,34±0,03
СОД моноцитів, МО/мгHb 1,68±0,04
К нейтрофілів, у.о. 0,188±0,004
К моноцитів, у.о. 0,175±0,004
ІЛ-1β нейтрофілів, пг/мл 13,94±0,29
ІЛ-1β моноцитів, пг/мл 17,25±0,35
ІЛ-6 нейтрофілів, пг/мл 2,82±0,06
ІЛ-6 моноцитів, пг/мл 4,19±0,08
ІЛ-8 нейтрофілів, пг/мл 1,65±0,04
ІЛ-8 моноцитів, пг/мл 2,07±0,04
ФНП-α нейтрофілів, пг/мл 4,76±0,1
ФНП-α моноцитів, пг/мл 7,11±0,15

Результати дослідження впли-
ву амізону на ПОЛ та систему 
АОЗ нейтрофілів та моноцитів 
спортсменів наведені у таблиці 
2. У змагальному періоді в ней-
трофілах дослідної групи рівень 
ДК виявився у 1,28 разу нижчим, 
ніж в контрольній групі, МДА – у 
1,32 разу, ГПЛ – у 1,27 разу. Ак-
тивність каталази нейтрофілів під 
впливом амізону знизилась у 1,22 
разу, активність СОД – у 1,25 разу 

проти аналогічних показників в 
контрольній групі. Коефіцієнт К 
при цьому знижувався, але зали-
шався суттєво вищим, ніж  показ-
ник референтної норми. 

У моноцитах, виділених та об-
роблених амізоном, у змагально-
му періоді рівень внутрішньоклі-
тинних ДК виявився нижчим, ніж 
у контрольній групі у 1,31 раза, 
а рівні МДА та ГПЛ – у 1,24 та 

1,25 разу відповідно. Активність 
каталази моноцитів під впливом 
амізону знизилась проти контр-
ольної групи у 1,21 разу, а актив-
ність СОД – у 1,2 разу. Коефіцієнт 
К при цьому знизився у 1,06 разу 
(р>0,05).

Повторна обробка амізоном 
нейтрофілів, виділених у перехід-
ному періоді, супроводжувалась 
повною нормалізацією вмісту 
ДК та МДА, тоді як рівень ГПЛ 

в нейтрофілах дослідної групи 
залишався вищим за показник 
практично здорових осіб у 1,08 
раза (р<0,05). 

Під впливом амізону актив-
ність процесів ПОЛ в моноцитах, 
виділених у перехідному періоді, 
повністю нормалізувалась, як це 
мало місце з нейтрофілами.

Результати дослідження впли-
ву амізону на продукцію цитокі-
нів лейкоцитами крові у спортс-
менів in vitro наведені у таблиці 
3. Продукція ІЛ-1β нейтрофілами 
дослідної групи, виділеними у 
змагальному періоді, була у 1,25 
разу вищою порівняно з відпо-
відним показником в контрольній 
групі. В той же час, продукція 
ІЛ-6 під впливом амізону збіль-
шилась у 1,21 разу, ІЛ-8 – у 1,3 
раза, ФНП-α – у 1,29 раза (р<0,05 
в усіх випадках порівняння). 

Абсолютні рівні цитокінів, 
які секретували нейтрофіли, об-
роблені амізоном, були вірогідно 
нижчими за показники практично 
здорових нетренованих осіб. 

Вплив амізону на моноцити 
спортсменів, виділених у змагаль-
ному періоді, супроводжувався 
збільшенням продукції ІЛ-1β по-
рівняно з контрольною групою у 
1,31 раза, продукції ІЛ-6 – у 1,24 
раза, ІЛ-8 та ФНП-α - у 1,28 та у 
1,33 раза відповідно (р<0,05 в усіх 
випадках). При цьому абсолютні 
рівні ІЛ-1β, ІЛ-8 та ФНП-α після 
впливу амізону не мали вірогід-
них відмінностей з показниками 
практично здорових нетренова-
них осіб, а рівень ІЛ-6 був у 1,14 
раза нижчим нормативного по-
казника.

При повторному дослідженні 
впливу амізону на здатність про-
дукувати цитокіни нейтрофіла-
ми, виділеними від спортсменів 
у перехідному періоді, було вста-
новлено, що порівняно з контро-
льною групою продукція ІЛ-1β 
виявилась вищою у 1,29 раза, ІЛ-
6 – у 1,25 раза, ІЛ-8 – у 1,26 разу, 
ФНП-α – у 1,25 раза. При цьому 
всі досліджувані показники були 
суттєво вищими за показники 
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Показник Контрольна група (n=17) Дослідна група (n=17)
змагальний

 період 
перехідний 

період
змагальний 

період
перехідний 

період
ДК нейтрофілів, мкмоль/л 0,705±0,022 0,593±0,018 0,552±0,019* 0,461±0,016*
ДК нейтрофілів, мкмоль/л 0,789±0,019 0,583±0,018 0,603±0,02* 0,476±0,016*
МДА нейтрофілів, мкмоль/л 0,416±0,016 0,318±0,009 0,314±0,011* 0,25±0,009*
МДА моноцитів, мкмоль/л 0,407±0,009 0,325±0,01 0,328±0,011* 0,266±0,009*
ГПЛ нейтрофілів, -5 lg на 1 мг ліпідів 0,289±0,009 0,261±0,007 0,228±0,008* 0,182±0,006*
ГПЛ моноцитів, -5 lg на 1 мг ліпідів 0,249±0,006 0,21±0,006 0,199±0,007* 0,169±0,006*
Каталаза нейтрофілів, мкмоль/ год×л 4,63±0,1 4,2±0,13 3,81±0,13* 3,25±0,11*
Каталаза моноцитів, мкмоль/ год×л 4,79±0,12 4,43±0,11 3,95±0,13* 3,74±0,12*
СОД нейтрофілів, МО/мг Hb 1,71±0,048 1,49±0,04 1,37±0,05* 1,18±0,04*
СОД моноцитів, МО/мг Hb 2,06±0,05 1,82±0,05 1,72±0,06* 1,53±0,05*
К нейтрофілів, у.о. 0,222±0,005 0,206±0,004 0,211±0,007* 0,202±0,007*
К моноцитів, у.о. 0,21±0,004* 0,179±0,004 0,199±0,007* 0,173±0,006*

Таблиця 2
Вплив застосування амізону in vitro на прооксидантно-антиоксидантні процеси

в нейтрофілах та моноцитах спортсменів

Примітка. * – р<0,05 порівняно з контрольною групою.

Таблиця 3
Вплив застосування амізону in vitro на здатність продукувати цитокіни нейтрофілів

та моноцитів спортсменів

Показник, пг/мл Контрольна група (n=17) Дослідна група (n=17)
змагальний період перехідний період змагальний період перехідний період 

ІЛ-1β нейтрофілів 9,55±0,39 12,13±0,42 11,9±0,4* 15,72±0,49*
ІЛ-1β моноцитів 12,5±0,44 13,74±0,48 16,42±0,55* 18,3±0,62*
ІЛ-6 нейтрофілів 1,93±0,07 13,74±0,48 16,42±0,55* 3,26±0,11*
ІЛ-6 моноцитів 2,95±0,1 2,61±0,09 2,34±0,03* 4,03±0,14*
ІЛ-8 нейтрофілів 1,2±0,05 1,43±0,05 1,57±0,05* 1,81±0,06*
ІЛ-8 моноцитів 1,53±0,05 1,69±0,06 1,96±0,07* 2,14±0,07*
ФНП-α нейтрофілів 3,36±0,14 3,76±0,13 4,35±0,14* 4,72±0,16*
ФНП-α моноцитів 5,12±0,18 5,67±0,2 6,81±0,22* 7,15±0,24*

Примітка. * – р<0,05 порівняно з контрольною групою.

практично здорових нетренова-
них осіб. 

Виділені у перехідному періоді 
та оброблені амізоном моноцити 
продукували цитокіни, рівні яких 
від аналогічних показників прак-
тично здорових нетренованих 
осіб вірогідних відмінностей не 
мали. В той же час, абсолютний 
рівень продукції ІЛ-1β у дослід-
ній групі був у 1,33 рази вищим 
відповідного показника в конт-

рольній групі, а рівні продукції 
ІЛ-6, ІЛ-8 та ФНП-α – у 1,24, 1,27 
та у 1,26 рази вищими.

Висновки та перспективи 
подальших досліджень у цьо-
му напрямі. У нейтрофілах та 
моноцитах периферійної крові 
спортсменів має місце активація 
процесів ПОЛ і недостатність 
ферментативної системи АОЗ. 
Дисбаланс у системі ПОЛ/АОЗ 
підвищується у змагальному пе-

ріоді та знижується у перехід-
ному періоді. Пригнічення здат-
ності нейтрофілів та моноцитів 
периферійної крові спортсменів 
продукувати цитокіни характери-
зується зниженням продукції ІЛ-
1β, -6, -8 та ФНП-α. Найбільше 
пригнічення продукції цитокінів 
має місце у змагальному періо-
ді. Обробка in vitro нейтрофілів 
та моноцитів периферійної крові 
спортсменів амізоном позитивно 
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впливає на стан даних клітин, що 
виражається у пригніченні проце-
сів ПОЛ, в зменшенні дисбалансу 
в системі ПОЛ/АОЗ.

Вважаємо доцільним, вихо-
дячи з наших результатів дослі-
джень in vitro вивчення впливу 
амізону на продукцію цітокінів, 
дослідити дію амізону у змагаль-
ному періоді спортсменів.
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