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кислоты (кофейная, галловая, феруловая), обеспечивающие антитиреоидный 
(антигормональный) эффект. Учитывая способность тиреоидных  гормонов 
регулировать интенсивность белкового обмена и полученные результаты, 
можно сделать вывод о том, что ЭТЛП в дозе 25 мг/кг лучше препарата срав-
нения калия оротат в дозе 180 мг/кг способен предупреждать развитие гипер-
тиреоза у крыс за счет влияния на тиреоидиные гормоны Т4 та Т3.

Ключевые слова: белковый обмен, экстракт из травы люцерны посевной, 
коррекция белкового обмена, тироксин (Т4), трийодтиронин (Т3), гипертиреоз. 

Summary
Yerоmenko R.F., Maloshtan L.N., Shcherbak Ye.A. Study of the extract Medicago 

sativa sowing grass protein metabolism corrector infl uencing the level of thyroid hormones.
It has been determined that in conditions of hyperthyroidism caused by 

levothyroxine an increase in the level of thyroid hormones thyroxine (T4) and 
triiodothyronine (T3) can be observed in animals’ blood. Comparative drug potassium 
orotate in doses of 180 mg/kg has reduced the levels of T4 and T3 in the blood of 
animals from CP group by 28% and 18% correspondingly. A potentially new EGMS 
protein metabolism corrector in doses of 25 mg/kg has contributed to relatively 
lower levels of T4 and T3 in the blood of rats suffering from hyperthyroidism (CP 
group) by 26% and 31% correspondingly, which is due to the proteins and amino 
acids that directly prevent disorders of protein metabolism and to polyphenols 
(tannins) and organic acids (caffeic, gallic, ferulic) which provide antithyroid 
(antihormonal) effect. Given the ability of thyroid hormone to regulate the intensity 
of protein metabolism and observing the results obtained, we can conclude that 
EGMS in doses of 25 mg/kg can better prevent the development of hyperthyroidism 
in rats than comparative drug potassium orotate in doses of 180 mg/kg due to the 
infl uence of thymidine hormones T4 and T3.

Key words: protein metabolism, extract Medicago sativa sowing grass, correction 
of protein metabolism, thyroxine (T4), triiodothyronine (T3), hyperthyroidism.
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Вступ
Порушення лімфовідтоку із зони ураження серцевого м’язу при-

зводить до розвитку інтерстиціального набряку, посилює порушен-
ня мікроциркуляції в ділянці облітерації коронарної судини [1,2].

Мета роботи – вивчення впливу хінолінперадоріна (похідного 
хінолін карбонових кислот) на загортальну активність лімфообігу 
та лімфодренажну функцію серцевого м’язу в умовах гострого ін-
фаркту міокарда.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 
Дані дослідження виконані згідно з планом науково-дослідних ро-
біт Національного фармацевтичного університету за темою «Фар-
макологічні дослідження біологічноактивних речовин та лікуваль-
них засобів синтетичного та біологічного походження, їх застосу-
вання в медичній практиці».

Матеріал та методи дослідження 
Досліди виконані на 45 кроликах породи шиншила масою 2,2-

3,2 кг. У 5 кролів стан згортання лімфи і швидкість лімфовідтоку 
(лімфоррагічний синдром) досліджені в інтактному стані.

У решти тварин відтворювали гострий інфаркт міокарда шля-
хом перев’язки верхньої третини передньої міжшлуночкової арте-
рії. Динаміку розвитку гострого інфаркту міокарда контролювали 
шляхом реєстрації ЕКГ та визначення креатинфосфокінази (КФК) 
у сироватці крові спектрофотометрично з використанням стандарт-
них наборів реактивів фірми «Хемаіол». Кров одержували з крайової 
вени вуха. ЕКГ реєстрували в інтактному стані та протягом 30 діб, 
КФК – на початку досліду, в також протягом 7 діб після відтворення 
інфаркту. 1-а група (20 кролів) служила контролем, 20 тваринам 2-ї 
групи через 1,5 год. після відтворення інфаркту внутрішньовенно 
одномоментно вводили субстанцію хінолінперадорін в ефективній 



112 113

Ïðîáëåìè åêîëîã³÷íî¿ òà ìåäè÷íî¿ ãåíåòèêè ³ êë³í³÷íî¿ ³ìóíîëîã³¿ Актуальні проблеми екологісної та клінічної біохімії

дозі – 40 мг/кг. Лімфу отримували дренуванням гирла грудного 
лімфатичного протоку [3]. Швидкість лімфовідтоку висловлювали в 
мілілітрах за 1 хв на 1 кг маси тіла. Коагуляційну активність лімфи 
оцінювали в динаміці на 1, 3, 7, 15 і 30-у добу за допомогою загально-
прийнятих методів: визначали час згортання, час рекальцифікації, 
толерантність до гепарину, гепариновий час, протромбіновий ін-
декс, тромбіновий час, концентрацію фібриногену [4,5]. Оператив-
ні втручання проводили під нембуталовим наркозом (40 мг/кг), по 
закінченні експерименту тварин умертвляли повітряною емболією.

Отримані результати та їх обговорення
Як свідчать дані, наведені в табл. 1 і 2, через 1 добу після перев’язки 

коронарної артерії згортання лімфи істотно зростала, зменшився 
час згортання і час рекальцифікації, більш ніж в 2,5 рази зросла то-
лерантність до гепарину, протромбіновий індекс і концентрація 
фібриногену збільшилися відповідно на 56 і 183%. 

Таблиця 1
Зміни показників згортання лімфи при гострому 

інфаркті міокарда (М±m)
Показники 
згортання 
лімфи

Вихідні 
дані 1-а доба 2-а доба 7-а доба 15-а доба 30-а доба

Час 
згортання, с 665,0±19,3 313,0±13,8*

(47)
325,0±14,6*

(49)
522,8±19,8**

(80)
676,5±13,8

(102)
721,5±20,1

(109)
Час рекальци-
фікації, с 197,1±2,2 107,5±6,3*

(55)
126,5±7,2*

(65)
147,3±12,6**

(75)
184,3±10,4***

(94)
204,3±13,1

(104)
Толерантність 
до гепарину, с 271,9±4,0 104,8±7,3*

(39)
142,3±15,5*

(52)
151,5±15,1*

(56)
287,0±12,3

(106)
280,8±17,7

(103)
Протромбі-
новий індекс, с 79,7± 0,4 127±11,6*

(1,56)
97,3±6,8***

(1,22)
82,8±4,9

(1,03)
71,5±3,8

(0,9)
80,8±4,9

(1,01)
Тромбіновий 
час, с 19,5±1,4 10,3±1,0*

(53)
12,5±1,9**

(64)
16,1 ± 1,9***

(82)
24,8±1,2***

(127)
28,8±1,7**

(148)
Гепариновий 
час, с 18,3±0,9 14±1,5***

(77)
14,3±2,7

(78)
25±2,4***

(136)
31,5±2,7**

(122)
34,3±3,2**

(187)
Концентрація 
фібриногену, 
мг%

124,7+3,4 352,3±37,6*
(2,83)

296,5±29,5*
(2,38)

194,3±21,6***
(1,56)

122 ± 16,6
(0,95)

105,5±10,7
(0,84)

Примітка. Цифри в дужках – зміни показників у % від вихідних, прийнятих 
за 100. Вихідні величини протромбінового індексу та концентрації фібрино-
гену прийняті за 1. Зірочками позначена вірогідність розходжень з відповід-
ними вихідними даними: одна зірочка – Р <0,001, дві – Р <0,01, три – Р <0,05.

У ці ж терміни відзначалося зменшення швидкості лімфовідтоку 
до 0,034 ± 0,006 мл/хв. (при вихідному 0,068 ± 0,007 мл/хв). На ЕКГ 

виявлялися ознаки гострого інфаркту міокарда (утворення комп-
лексу QSIV 2-3 і різко піднесений сегмент ST), що підтверджуються до-
стовірним підвищенням активності КФК (83,4 ± 9,2 од / л; Р <0,001).

Таблиця 2
Зміни показників згортання лімфи при гострому інфаркті 
міокарда при введенні субстанції хінолінперадорін (М±m)

Показник 1-а доба 2-а доба 7-а доба 15-а доба 30-а доба
Час згортання, 
с

347,3±20,9
(111)

411,3±15,8***
(127)

461,5±16,3
(88)

621,5±25,0
(92)

702±9,2
(97)

Час рекальци-
фікації, с

138,0±5,8***
(128)

130,8±6,8
(103)

149,0 ± 6,6
(101)

160,3±7,3
(87)

190,5±13,6
(93)

Толерантність 
до гепарину, с

176,8±14,1***
(169)

162,5±15,8
(114)

219,5±11,9***
(115)

282,3±10,2
(98)

280,3±10,2
(100)

Протромбі-
новий індекс, с

80,7±4,9***
(0,64)

81,3±4,3
(0,84)

62,6±3,5***
(0,77)

53,1±3,5***
(0,74)

40,2±2,9**
(0,5)

Тромбіновий 
час, с

23,0±2,2**
(233)

18,3±2,2
(147)

19,3±1,5
(121)

24,5±1,0
(99)

26,0±1,7
(90)

Гепариновий 
час, с

31,0±1,5**
(221)

27,88±1,9***
(194)

33,0±1,9
(132)

38,2±1,5
(121)

40,2±2,9
(117)

Концентрація 
фібриногену, 
мг%

149,9±5,4**
(0,43)

138,8±5,4**
(0,47)

133,2±10,8
(0,69)

77,7±5,4
(0,64)

77,7±5,4
(0,74)

Примітка. Достовірність розраховували по відношенню до відповідних 
показників контрольної серії в ті ж терміни спостереження. Інші позна-
чення ті ж, що в табл. 1

У тварин 2-ї групи після введення субстанції хінолінперадоріна за-
значалося більш сприятливий перебіг інфаркту. Зміни лімфокоагуля-
ціі характеризувалися зниженням толерантності до гепарину на 69%, 
зменшенням протромбінового індексу більш ніж в 1,6 рази в порівнянні 
з контролем, суттєвим збільшенням гепаринового і тромбінового часу 
(відповідно 221 і 233%), в 2,5 рази знижувалася концентрація фібрино-
гену. Збільшення в порівнянні з контролем швидкості лімфовідтоку в 4 
рази (0,141 ±0,015 мл/хв) свідчило про посилення лімфодренажу, тобто 
про більш інтенсивному видаленні токсичних продуктів метаболізму 
серцевого м’яза [8,9]. Різке зниження активності КФК (34,8±9,1 од / л; 
Р <0,001) в сироватці крові і поліпшення електрокардіографічних да-
них (не відзначалося утворення комплексу QS, знизився вольтаж зубця 
в грудному відведенні і косопіднесений сегмент ST майже у всіх відве-
деннях) також підтверджували позитивний ефект [6,7].

На 3-ю добу в 1-й групі тварин, у яких за даними визначення 
КФК і ЕКГ в басейні лігірованої коронарної артерії було вогнище 
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некрозу, в лімфі зберігалися ознаки гіперкоагуляції, лімфовідтікан-
ня становив 69% від вихідного рівня. Проте у тварин, які отримали 
субстанцію хінолінперадорін, в цей термін відзначалася виражена 
тенденція до нормалізації згортання лімфи. Швидкість лімфовід-
току дорівнювала 0,152±0,007 мл/хв на 1 кг маси, що в 3 рази пере-
вищило дані в контролі. Поліпшувалася ЕКГ з одночасним знижен-
ням активності КФК в сироватці крові [10,11].

Починаючи з 7-ої доби дослідження у контрольних тварин за-
гортальна активність лімфи наближалася до вихідних величин, 
спостерігалася активація антизгортальної системи, про що свідчи-
ло достовірне збільшення гепаринового часу. Швидкість лімфовід-
току була в межах вихідних величин, картина ЕКГ і активність КФК 
також виявляли тенденцію до нормалізації. Ще більш виражені 
зрушення тієї ж спрямованості спостерігалися у тварин, що отри-
мали субстанцію хінолінперадорін.

Слід зазначити, що в наступні терміни дослідження показники 
гепаринового і тромбінового часу перевищували вихідні, а протром-
біновий індекс і концентрація фібриногену залишалися зниженими 
до кінця спостережень. Отже, можна вважати, що застосування хіно-
лінперадоріна давало виражений гіпокоагуляційний ефект і надава-
ло стимулюючу дію на протизгортаючу активність лімфи.

Висновок
Хінолінперадорін в експерименті проявив виражений гіпокоа-

гуляційний ефект, а також сприяв прискоренню лімфодренежній 
функції міокарду. 
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вень лимфодренажа и нарастают процессы коагуляции. Хинолинперадорин 
нормализует показатели коагуляции и способствует благоприятному течению 
заболевания. Изменение циркуляции лимфы тесно коррелирует с тяжестью 
заболевания.

Ключевые слова: коагуляционная активность, лимфатическая система, ин-
фаркт миокарда, хинолинперадорин.

Summary
Zaliubovska O.I., Bereznyakova M.E., Litvinova O.N., Zlenko V.V., Fomina 

G.P., Karabut L.V., Bereznyakov A.V. Study of infl uence hinolinperadorin on the coagu-
lation activity system lymph  in myocardial infarction. 

The coagulation of lymph was found to be sharply increased and the rate of lymph 
drainage slowed dawn in acute myocardial infarction. Hinolinperadorin normalized 
these indices and was thus conducive to a favourable course of the disease. The 
changes of lymph circulation closely correlated with the severity of the disease.

Key words: coagulation activity, system lymph, myocardial infarction, hinolin-
peradorin. 
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