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У статтi наведено результати вивчення впли-
ву препарату «Фларосукцин» на морфо-

логiчну структуру нирок щурiв за умов експе-
риментальної ниркової недостатностi. Пiд час 
дослiдження показано, що пiд впливом нефро-
токсичного етиленглiколю у тварин розвиваєть-
ся стiйка виражена патологiя нирок, до якої за-
лучаються всi вiддiли нефрону та iнтерстицiю. 

Лiкувально-профiлактичне застосування 
препарату «Фларосукцин» у дозi 2,0 мл/кг чи-
нить виражений протекторний та лiкувальний 
ефект, що не поступається препарату порiвнян-
ня «Фiтолiзину». Отриманi результати обу-
мовлюють перспективнiсть дослiджуваного 
об’єкта як потенцiйного нефропротекторного 
засобу при застосуваннi у пацiєнтiв з нирковою 
недостатнiстю на фонi каменеутворення.

Ключовi слова: «Фларосукцин», «Фiтолiзин», екс-
периментальна ниркова недостатнiсть, морфологiч-
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ВСТУП 
Питання лiкування захворювань нирок зай-

мають вагоме мiсце за актуальнiстю в сучаснiй 
клiнiчнiй медицинi та експериментальнiй фар-
макологiї.

Згiдно з даними А.В.Папаян зi спiвавт., се-
ред хвороб нирок провiдне мiсце (92%) нале-
жить iнфекцiйно-запальним захворюванням 
(гострий i хронiчний пiєлонефрит, iнфекцiї се-
чових шляхiв, цистит), далi за частотою поши-
реностi йдуть обмiннi нефропатiї, що займа-
ють близько 13%, нефрит i гломерулонефрити 
(близько 3%), ниркова недостатнiсть та iн. [7].

Хронiчна ниркова недостатнiсть, питання 
лiкування якої останнiм часом набувають усе 
бiльшої актуальностi, являє собою клiнiчний 
симптомокомплекс, обумовлений зменшенням 
числа i змiною функцiї нефронiв та порушен-
нями гомеостатичної функцiї нирок, зокрема 
зниженням швидкостi клубочкової фiльтрацiї, 
бiльш нiж на 50%.

Досить часто сечокам’яна хвороба (СКХ) 
призводить до розвитку ниркової недостат-
ностi. Тому до комплексу лiкувальних заходiв 
залучаються препарати, що вiдносяться до рiз-
них фармакотерапевтичних груп. Так, консер-
вативна терапiя СКХ включає використання 
препаратiв, що сприяють нормалiзацiї рН сечi, 
розчиненню каменiв, купiруванню спазму, про-
тизапальнi, антимiкробнi i знеболюючi препа-
рати. Широкого застосування набули лiкарськi 
рослини або фiтопрепарати [1, 4, 6, 8, 9].

Серiя дослiджень з вивчення нового уролi-
толiтичного засобу «Фларосукцин», розробле-
ного технологами ПАТ «НВЦ «Борщагiвський 
хiмiко-фармацевтичний завод», включає вив-
чення впливу дослiджуваного об’єкта на мор-
фоструктуру нирок щурiв при моделюваннi екс-
периментальної ниркової недостатностi (ЕНН).

Дослiджуваний уролiтолiтик «Фларосук-
цин», призначений для лiкування СКХ, у своє-
му складi мiстить буферну сумiш сукцинатiв 
натрiю, калiю i магнiю з рослинними компонен-
тами, якi забезпечують його уролiтолiтичну, не-
фропротекторну, спазмолiтичну та дiуретичну 
дiю. За рахунок буферної сумiшi препарат пiд-
тримує рН сечi в межах 6,8-7,3, що сприяє знач-
ному пiдвищенню розчинностi кислих солей.

МАТЕРIАЛИ ТА МЕТОДИ 
ДОСЛIДЖЕННЯ

Дослiдження виконанi на моделi ЕНН у 
щурiв, яку моделювали шляхом щоденного 
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(протягом 14 дiб) внутрiшньошлункового вве-
дення 1% водного розчину етиленглiколю в 
об’ємi 8 мл/кг [10, 12].

Тварини (40 бiлих щурiв обох статей масою 
220-250 г) були розподiленi наступним чином: 
1 група — iнтактний контроль; 2 група — конт-
рольна патологiя; 3 група — тварини, якi отри-
мували препарат «Фларосукцин» у дозi 2,0 мл/
кг (умовноефективна доза була визначена на 
попереднiх етапах дослiдження); 4 група — тва-
рини, якi отримували «Фiтолiзин» у дозi 1,3 г/
кг (доза розрахована з урахуванням коефiцiєн-
тiв видової чутливостi).

Експерименти виконано згiдно з правила-
ми «Європейської конвенцiї захисту хребетних 
тварин, що використовуються в експеримен-
тальних i iнших наукових цiлях» [11].

Дiлянки нирок для гiстологiчного дослiд-
ження вирiзали через обидва шари (кiрковий 
i мозковий) i ниркову лоханку на рiвнi ворiт. 
Матерiал фiксували в 10% розчинi нейтраль-
ного формалiну, проводили по спиртах висхiд-
ної концентрацiї, заливали в целоїдин-парафiн. 
Зрiзи органiв товщиною 5-7 мк забарвлювали 
гематоксилiном i еозином [2, 3, 5].

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛIДЖЕННЯ  
ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ

Згiдно з даними морфологiчних дослiджень, 
у нирках iнтактних тварин (рис. 1 А) спостерi-
гається чiтке роздiлення на кору i мозкову ре-
човину. Кiрковi нирковi тiльця помiрно варiа-
бельнi за розмiрами, гломерулярна мережа в них 
має виражений ажурний рисунок. Повнокров’я 
капiлярiв, клiтинна насиченiсть мезангiального 

простору i виразнiсть сечового простору в клу-
бочках вiдповiдають нормi так само, як i щiль-
нiсть розташування самих клубочкiв у кiрковiй 
речовинi. Цитоплазма епiтелiоцитiв прокси-
мального i дистальних вiддiлiв канальцiв неф-
рону iнтенсивно ацидофiльна, просвiт каналь-
цiв помiрний, епiтелiоцити кiнцевих вiддiлiв 
збiрних трубок також не змiненi. Стан внутрiш-
ньоорганних судин не порушений.

Щоденне внутрiшньошлункове введення 
1% водного розчину етилглiколю тваринам гру-
пи контрольної патологiї (рис. 1 Б) викликає у 
щурiв вираженi змiни структури нирок. Клу-
бочки зменшенi, «пiджатi», їх капiлярнi пет-
лi часто колабованi. У деяких полях зору вид-
но екземпляри, що гинуть, — коламбованi або 
iшемiчно змiненi клубочки, часто в капсулi на 
мiсцi загиблого клубочка видно кальцифiкати, 
якi випали. Яскраво вираженi канальцевi й iн-
терстицiальнi ураження, при цьому задiянi як 
проксимальнi, так i дистальнi вiддiли нефрону. 
Канальцi (частiше дистальнi) рiзко розширенi, 
що супроводжується вiдповiдним сплощенням 
епiтелiю.

Пiд впливом «Фларосукцину» морфострук-
тура нирок тварин характеризувалася вираже-
ним роздiленням на кору i мозкову речовину. 
Нирковi тiльця були в основному однаковi за 
розмiром, з чiтким рельєфом судинних петель, 
помiрним вмiстом клiтин в мезангiальному про-
сторi. Ступiнь десквамацiї апiкальних полюсiв 
епiтелiоцитiв канальцiв не перевищував таку в 
iнтактному контролi. Подекуди в гломерулах 
спостерiгалося розширення сечового простору 
(рис. 2 А). У канальцевому апаратi (рис. 2 Б) 
зустрiчалися незначнi дистрофiчнi змiни епi-

Рис. 1. 
А. Морфоструктура нирок щурiв групи iнтактного контролю. Кiркова речовина нирки. Нирковi клубочки i система канальцiв нор-
мальної будови. 
Б. Морфоструктура нирок щурiв групи контрольної патологiї. Кiркова речовина нирки пiсля введення етиленглiколю. Розширення 
просвiту канальцiв, сплощення i дистрофiя епiтелiю. Кальцифiкат на мiсцi загиблого клубочка. Гематоксилiн-еозин. Зб. 250.

А. Б. 
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телiю, зрiдка — розтягування, коли парцiальнi 
ушкодженi епiтелiальнi клiтини приймали рiз-
ко сплощену форму. Таких канальцiв небагато, 
i вони розташованi поряд з вiдносно нормаль-
ними канальцями, просвiти яких вiдкритi з не-
великими варiацiями й облямованi низьким 
призматичним епiтелiєм. Зустрiчаються озна-
ки регенерацiї ушкоджених структур — мiтози i 
двоядернi клiтини, число яких рiзко зростає.

Пiсля лiкувально-профiлактичного введен-
ня препарату порiвняння «Фiтолiзин» (рис. 
3 А) у деяких мiкропрепаратах тварин вияв-
ленi змiни можна охарактеризувати як слабкi, 
такi, що охоплюють незначну частину звитих 
канальцiв. У них вiдмiчалося нерiзко вираже-
не розширення просвiту, дрiбнi дiлянки дезор-
ганiзацiї i набухання епiтелiю. Фiльтрацiйний 
апарат, прямi канальцi та збiрнi трубочки у та-
ких тварин, як правило, не залученi до проце-
су. У стромi подекуди видно дрiбнi скупчення 
лiмфоїдних клiтин. У деяких тварин iнтенсив-

нiсть змiн була дещо вищою. У клубочках вiд-
мiчена дольчастiсть структури, у звитих ка-
нальцях виявленi дистрофiчнi змiни епiтелiю: 
вакуолiзацiя, некроз. Просвiти деяких каналь-
цiв розширенi, нефротелiй уплощений. В iн-
ших, навпаки, вiдмiчено розпушування i на-
бухання епiтелiю, просвiти в таких канальцях 
практично не визначаються. У стромi зустрiча-
лися дрiбноосередковi iнфiльтрати. У частинi 
канальцiв вiдмiчено регенеративне збiльшення 
кiлькостi двохядерних клiтин, що iнодi запов-
нюють просвiт канальця. Вiдмiченi також дi-
лянки, що майже не вiдрiзнялися вiд тварин з 
контрольною патологiєю (рис. 3 Б), проти вони 
є поодинокими.

ВИСНОВКИ
1. Щоденне внутрiшньошлункове введення 

1% водного розчину етиленглiколю протягом 
14 дiб призводить до розвитку у тварин стiйкої 

А. Б. 

Рис. 2. Морфоструктура нирок щурiв пiд впливом «Фларосукцину». 
А. Гiстоструктура клубочкiв i канальцiв нефрону збережена. Сечовий простiр подекуди розширений. Гематоксилiн-еозин. Зб. 160. 
Б. Кiркова речовина нирки щурiв. Пролiферацiя двоядерних клiтин у канальцях. Гематоксилiн-еозин. Зб. 250.

А. Б. 

Рис. 3. Морфоструктура нирок щурiв пiд впливом «Фiтолiзину». Кiркова речовина нирки щурiв. 
А. Практично нормальна структура органа, колабований клубочок.
Б. Лiмфоїдна iнфiльтрацiя строми, клубочки, що гинуть, втрата цитоархiтектонiки. Гематоксилiн-еозин. Зб. 160.
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вираженої патологiї нирок усiх вiддiлiв нефро-
ну та iнтерстицiю.

2. «Фларосукцин» при лiкувально-про-
фiлактичному застосуваннi чинить виражений 
протекторний та лiкувальний ефект, що не пос-
тупається препарату порiвняння «Фiтолiзин».
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Т.И.Ермоленко, Т.В.Деева, И.А.Отришко. 
Исследование влияния препарата «Фларосук-
цин» на морфологическую структуру почек 
при условии развития экспериментальной по-
чечной недостаточности. Харьков, Украина. 

Ключевые слова: «Фларосукцин», «Фитоли-
зин», экспериментальная почечная недостаточ-
ность, морфологическая структура.

Представлены результаты изучения влия-
ния препарата «Фларосукцин» на морфологичес-
кую структуру почек крыс в условиях экспери-
ментальной почечной недостаточности. В ходе 
исследования показано, что под влиянием хрони-
ческого введения нефротоксического этиленглико-
ля у животных развивается стойкая выраженная 
патология почек, в которую вовлекаются все от-
делы нефрона и интерстиция.

Лечебно-профилактическое применение препа-
рата «Фларосукцин» в дозе 2,0 мл/кг оказывает 
выраженный протекторный и лечебный эффект, 
который не уступает препарату сравнения «Фи-
толизин». Полученные результаты обусловлива-
ют перспективность исследуемого объекта как 
потенциального нефропротекторного средства 
при применении у пациентов с почечной недоста-
точностью на фоне камнеобразования.

T.I.Iermolenko, T.V.Deeva, I.A.Otrishko. 
Study of «Flarosuktsin» influence on morphologi-
cal structure of kidneys at experimental kidney in-
sufficiency development. Kharkiv, Ukraine.

Key words: «Flarosuktsin», «Phytolysinum», ex-
perimental kidney insufficiency, morphological struc-
ture.

The results of «Flarosuktsin» influence study on the 
morphological structure of kidneys of rats at the condi-
tions of experimental kidney insufficiency of are pre-
sented. Daily intragastric introduction of nephrotoxic 
ethyleneglycol during results in development at ani-
mals of the proof expressed pathology of kidneys of all 
nephrons departments and intersticium.

Medical-prophylactive application of «Flarosukt-
sin» in dose 2,0 ml/kg was rendered by the expressed 
protective and medical effect which corresponds prep-
aration of comparison «Phytolysinum». The got results 
stipulate availability of the probed object as the poten-
tial nephroprotective mean at application for patients 
with kidney insufficiency on the background of stone 
formations.
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