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Проблема лікування хворих на сечокам’яну 
хворобу (СКХ) є актуальною для сучасної кліні-
чної та експериментальної нефрології і потребує 
пошуку та розробки нових лікарських засобів 
нефропротекторної та уролітолітичної дії [1, 7, 8, 
9]. Статистичні дані відмічають збільшення за-
гальної кількості випадків СКХ, яка в загальній 
структурі урологічної патології складає понад 40 
% [4]. 

З метою розширення арсеналу вітчизняних 
уролітолітичних препаратів, що обумовлено на-
сущною затребуваністю сьогодення, спеціаліс-
тами ПАТ НВЦ „Борщагівський хіміко-фарма-
цевтичний завод” розроблено новий уролітолі-
тик „Фларосукцин”, який у своєму складі міс-
тить рослинні компоненти, котрі чинять спазмо-
літичну, протизапальну, діуретичну та антимік-
робну дію, а також буферну суміш сукцинатів 
натрію, калію та магнію. Завдяки буферній су-
міші препарат утримує рН сечі в межах 6,8-7,3, 
що сприяє підвищенню розчинення солей сечо-
вої кислоти, кальцій-оксалатних і змішаних со-
лей. Також препарат підтримує на фізіологіч-
ному рівні баланс електролітів, збільшує виве-
дення із сечею азотистих шлаків, зменшує рівень 
азотемії, відновлює фільтраційно-реабсорбційну 
функцію нирок. 

Логічним етапом при мікроскопічному ви-
вченні впливу препарату „Фларосукцин” на пе-
ребіг експериментальної ниркової недостатності 
(ЕНН) у щурів стало проведення світлооптичних 
досліджень гістопрепаратів та їх морфометрич-
ної оцінки, що проілюстровано нижчевикладе-
ними дослідженнями. 

Матеріали та методи. Дослідження прове-
дено згідно правил “Європейської конвенції за-
хисту хребетних тварин, що використовуються у 
експериментальних і інших наукових цілях” 
[11]. 

Експериментальних тварин (40 білих щурів 
обох статей масою 220-250 г) було розподілено 
на 4 експериментальні групи по 10 тварин: 1 
група – інтактний контроль; 2 група – контро-
льна патологія; 3 група – тварини, що отриму-
вали препарат „Фларосукцин” у дозі 2,0 мл/кг 
(умовно ефективна доза була визначена на попе-
редньому етапі дослідження); 4 група – тварини, 
що одержували „Фітолізин” у дозі 1,3 г/кг (доза 
розрахована з урахуванням коефіцієнтів видової 
чутливості). 

ЕНН у щурів моделювали шляхом щоден-
ного внутрішньошлункового введення 1% вод-
ного розчину етиленгліколю в об'ємі 8 мл/кг 
(протягом 14 діб) [10, 12]. 

Після виведення з експерименту у тварин 
виділяли нирки та визначали їх масу. 

Ділянки нирок для гістологічного дослі-
дження вирізали через обидва шари (кірковий і 
мозковий) і ниркову лоханку на рівні воріт. Ма-
теріал фіксували в 10% розчині нейтрального 
формаліну, проводили по спиртах висхідної 
концентрації, заливали в целоїдин-парафін. Зрізи 
органів товщиною 5-7 мк забарвлювали гемато-
ксиліном та еозином [2, 3, 6]. 

Світлооптичні дослідження гістопрепаратів 
проводили під мікроскопом «Бімам Р-12». 
Отримані цифрові дані обробляли з використан-
ням непараметричних методів статистичного 
аналізу [5]. 

З метою об'єктивізації отриманих даних про-
водили морфометричні вимірювання: вимірю-
вали діаметр ниркового тільця, судинного клу-
бочка, підраховували кількість мезангіальних 
клітин в клубочку. Окрім цього, проводили на-
півкількісну оцінку показників, що відобража-
ють стан ниркових тілець, канальцевого апарату 
та інтерстицію. Оцінювали ступінь ураження 
ниркових тілець, нефротелію канальців, наяв-
ність змін та їх інтенсивність в інтерстиції. Ре-
зультати оцінювали в балах: 

0 балів – відсутність змін; 
0,5 балів – слабкі зміни (порушена структура 

до 5% канальців або клубочків); 
1 бал – помірні зміни (змінено до 20% клу-

бочків або канальців в мікропрепараті, мікро-
зміни в стромі); 

2 бали – середні зміни (зміни, що охоплюють 
до 30-35% канальців або клубочків, дрібноосе-
редкові змін в стромі); 

3 бали – виражені зміни (порушено до 50 – 
90% клубочків або канальцевого апарату, осере-
дкові зміни в стромі). 

Результати та їх обговорення. При прове-
денні макроскопічного вивчення у інтактних 
тварин нирки звичайні за розміром, поверхня їх 
гладенька, колір рівномірно червоно-коричне-
вий. На розрізі добре видно межу між кірковою і 
мозковою речовиною. Після дії етилгліколю ни-
рки збільшені в розмірі, маса їх помітно зростає 
в порівнянні з інтактним контролем (таблиця 1). 
Нирки набряклі, капсула напружена і легко зні-
мається. Поверхня блідо-сірого кольору, іноді з 
дрібно-червоним крапом. На поперечному роз-
різі рисунок шарів не чіткий. Після введення 
„Фларосукцину” у 30% щурів нирки були на-
бряклі, збільшені в розмірах, у решти тварин ко-
лір, розміри не відрізнялися від норми. Нирки 
80% тварин, яким вводили „Фітолізин”, візуа-
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льно відрізнялися від норми за кольором (сіру-
ватий відтінок з крапом), консистенцією (набря-
клі), станом капсули (дещо напружена). Розміри 

наближалися до нормальних. У решти щурів 
макроскопічних змін не виявлено. 

Таблиця 1. Морфометричні показники щурів різних експериментальних груп (n=40) 

Коефіцієнти маси нирок 
Група тварин права ліва 

Число клітин ме-
зангію в клубо-

чку 
Діаметр кап-
сули (ум.од.) 

Діаметр клу-
бочка (ум.од.) 

Інтактний контроль 0,33 0,35 37,36 36,99 29,79 
Контрольна патологія 0,46 0,44 36,12 40,961 30,25 

Фларосукцин 0,35 0,35 37,37 35,212 28,54 
Фітолізин 0,35 0,34 36,6 37,29 29,50 

Примітки: 1 – достовірно щодо інтактного контролю (р ≤ 0,05); 2 – достовірно щодо контрольної па-
тології (р ≤ 0,05). 

Таблиця 2. Розподіл тварин в групі за ступенем обтяжливості експериментальної патології (n=40) 

Обтяжливість патології, % тварин Група тварин Відсутність змін Слабкі зміни Середні зміни Виражені зміни 
Інтактний контроль 100 0 0 0 
Контрольна патологія 0 10 20 70 

Фларосукцин 0 60 30 10 
Фітолізин 0 50 30 20 

Таблиця 3. Напівкількісна оцінка морфоструктури нирок щурів різних експериментальних груп (n=40) 

Морфологічні показники Інтактний контроль Контрольна патологія Фларосукцин Фітолізин 
Ниркові тільця 0 2,001 1,112 1,02 

Звиті канальці 0 2,221 1,381,2 1,611,2 

Інтерстиціальна строма 0 2,441 1,221,2 1,501,2 

Прямі канальці, збірні трубо-
чки 0 1,551 0,44 0,67 

Загальний бал по групі 0 8,21 4,15 4,78 
Примітки: 1 – достовірно щодо інтактного контролю (р ≤ 0,05); 2 – достовірно щодо контрольної па-

тології (р ≤ 0,05). 

Щоденне внутрішньошлункове введення 1% 
водного розчину етилгліколю викликає у щурів 
виражені зміни структури нирок. За ступенем 
обтяжливості патологічного процесу тварини з 
експериментальною патологією розділилися та-
ким чином: 70% – виражені ураження і фільтра-
ційного і канальцевого апарату нирок; 20% – 
середні; 10% – слабкі (таблиця 2). Ступінь залу-
чення канальцевого апарату до патологічного 
процесу може досягати 50-90%, а в найбільш 
обтяжливих випадках патологічні зміни охоп-
люють не тільки канальцевий, але і фільтрацій-
ний апарат. Діаметри ниркових капсул в порів-
нянні з інтактним контролем збільшуються, але 
самі ниркові тільця за розміром не відрізняються 
від контрольних показників, що призводить до 
розширення сечового простору (таблиця 1). 

В цілому по групі загальний показник па-
томорфологічних змін складає 8,21 бали (таб-
лиця 3). 

Після дії „Фларосукцину” за вираженістю 
порушень в структурах нирок тварини розподі-
лялися таким чином (таблиця 2): 60% випадків – 
слабкі зміни, 30% – середні. Щурі з вираженими 
порушеннями складали 10% від загального чи-
сла тварин. Змінені клубочки були з фрагменто-
ваними капілярними петлями, діаметр капсули і 
клубочків не відрізняються від інтактних показ-
ників (таблиця 1). За результатами напівкількіс-
ної оцінки морфоструктури нирок загальний по-

казник по групі складає 4,15 балів, що в 2 рази 
нижче за показники контрольної патології (таб-
лиця 3). 

Після лікувально-профілактичного вве-
дення препарату порівняння „Фітолізин” у 
50% тварин виявлені зміни можна охарактери-
зувати як слабкі (таблиця 2), такі, що зачіпа-
ють незначну (від 5 до 20%) частину звитих 
канальців. У них відмічалося не різко вира-
жене розширення просвіту, дрібні ділянки дез-
організації і набухання епітелію. Фільтрацій-
ний апарат, прямі канальці і збірні трубочки у 
таких тварин, як правило, не залучені до про-
цесу. У стромі подекуди видно дрібні скуп-
чення лімфоїдних клітин. У 20% тварин інтен-
сивність змін була дещо вищою. Загальний бал 
змін за результатами напівкількісної оцінки по 
групі складає 4,78 балів (таблиця 3). 

Отримані результати морфометричної оці-
нки в ході експерименту є відображенням за-
гальних патоморфологічних змін морфострук-
тури нирок тварин в межах кожної експенри-
ментальної групи. 

Так, згідно з даними морфологічних дослі-
джень у інтактних щурів (рис. 1) ниркові тіль-
ця розташовані зі звичайною щільністю, помі-
рно варіабельні за розмірами. Парієтальні та 
вісцелярні листки капсули без змін.  

Щоденне внутрішньошлункове введення 1% 
водного розчину етилгліколю тваринам групи 
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контрольної патології (рис. 2) викликає у щурів 
виражені зміни структури нирок. Яскраво вира-
жені канальцеві і інтерстиціальні ураження, при 
цьому задіяні як проксимальні, так і дистальні 
відділи нефрону. Канальці (частіше дистальні) 
різко розширені, це супроводжується відповід-
ним сплощенням епітелію. 

 
Рис. 1. Морфоструктура нирок щурів групи ін-

тактного контролю. Кіркова речовина нирки. Нир-
кові клубочки і система канальців нормальної бу-
дови. Гематоксилін-еозин. Зб. 250. 

 
Рис. 2. Морфоструктура нирок щурів групи ко-

нтрольної патології. Кіркова речовина нирки після 
введення етиленгліколю. Повна втрата структури, 
кальцифікати на місці загиблих ниркових тілець, 
розширені канальці зі сплощеним епітелієм. Гема-
токсилін-еозин. Зб. 160. 

На відміну від контрольної патології на 
фоні лікування „Фларосукцином” у тварин 
відмічається нормальна цитоархітектоніка ни-
ркової тканини щурів. У деяких випадках у 
тварин відмічається лімфоїдна інфільтрація, 
проте дрібноосередкова, що охоплює не більш, 
ніж 5 % площі мікропрепарату (рис. 3). 

Під впливом „Фітолізину” (рис. 4) ступінь 
патоморфологічних змін має більш виражений 

характер, що проявляється ураженням епітелію 
канальцевого апарату нирок. У більшості пре-
паратів відмічено розрихлення та набухання епі-
телію, просвіти в яких майже не визначаються. 

 
Рис. 3. Морфоструктура нирок щурів під 

впливом „Фларосукцину”. Кіркова речовина 
нирки щурів. Дрібний осередок лімфоїдної 
інфільтрації, лейкоцити в просвіті канальця. 
Гематоксилін-еозин. Зб. 160. 

 
Рис. 4. Морфоструктура нирок щурів під 

впливом „Фітолізину”. Кіркова речовина ни-
рки щурів. Набухання і розрихлення канальце-
вого епітелію. Гематоксилін-еозин. Зб. 250. 

Висновки: 
1. Морфометрично підтверджено, що що-

денне (протягом 14 діб) введення 1% водного 
розчину етиленгліколю внутрішньошлунково 
спричинює розвиток у тварин вираженої патоло-
гії нирок всіх відділів нефрону та інтерстицію. 

2. Лікувально-профілактичне застосування 
„Фларосукцину” чинить виражений лікуваль-
но-протекторний, що співвідноситься з препа-
ратом порівняння „Фітолізином”. 
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Ермоленко Т.И., Деева Т.В., Шебеко С.К. Морфометрическая оценка нефропротекторных свойств 

препарата „Фларосукцин” у крыс с почечной недостаточностью // Український медичний альманах. – 2013. 
– Том 16, № 1. – С. 16-19. 

В статье приведено результаты морфометрической оценки нефропротекторных свойств препарата 
„Фларосукцин” по сравнению с активностью „Фитолизина” на модели почечной недостаточности у крыс. 

Установлено, что на модели этиленгликолевой почечной недостаточности у крыс исследуемый препа-
рат в дозе 2,0 мл/кг оказывает более выраженную нефропротекторное действие, чем исследуемый препарат 
сравнения, что подтверждено данными светооптических исследований гистопрепаратов почечной ткани 
крыс. 

Отмеченные гистоморфологические преимущества сиропа „Фларосукцин” на модели почечной недо-
статочности у крыс создают предпосылки для его перспективного использования в современной нефроло-
гии при разных вариантах течения почечной патологии с элементами камнеобразования. 

Ключевые слова: „Фларосукцин”, „Фитолизин”, экспериментальная почечная недостаточность, мор-
фометрическая оценка 

 
Iermolenko T.I., Deeva T.V., Shebeko S.K. Morhometric research of „Flarosuktsin” nephroprotective 

properties in rats with kidney insufficiency // Український медичний альманах. – 2013. – Том 16, № 1. – С. 16-
19. 

It was studied the morphometric estimation of „Flarosuktsin” nephroprotective activity in comparison with 
„Phytolysinum” activity on the model of kidney insufficiency in rats. 

It was determined on the model of ethyleneglycol kidney insufficiency in rats that the studed remedy in dose 
2,0 ml/kg promote more nephroprotective action, that was confirmed by lightoptycal researches of 
histiopreparations of kidney tissues of rats. 

The noted histiomorphological advantages of syrup of „Flarosuktsin” on the model of kidney insufficiency in rats 
create pre-conditions for its perspective use in modern nephrology at different variants of kidney pathology flow with the 
elements of stone formations. 

Key words: „Flarosuktsin”, „Phytolysinum”, experimental kidney insufficiency, morphometric research 
 
Єрмоленко Т.І., Деєва Т.В., Шебеко С.К. Морфометрична оцінка нефропротекторних властивостей 

препарату „Фларосукцин” у щурів з нирковою недостатністю // Український медичний альманах. – 2013. – 
Том 16, № 1. – С. 16-19. 

У статті наведено результати морфометричної оцінки нефропротекторних властивостей препарату 
„Фларосукцин” в порівнянні з активністю „Фітолізиу” на моделі ниркової недостатності у щурів. 

Установлено, що на моделі етиленгліколевої ниркової недостатності у щурів досліджуваний препарат у 
дозі 2,0 мл/кг чинить більш виражену нефропротекторну дію, аніж досліджуваний препарат порівняння, 
що підтверджено даними світлооптичних досліджень гістопрепаратів ниркової тканини щурів. 

Відмічені гістоморфологічні переваги сиропу „Фларосукцин” на моделі ниркової недостатності у щу-
рів створюють передумови для його перспективного використання в сучасній нефрології при різних варіа-
нтах перебігу ниркової патології з елементами каменеутворення. 

Ключові слова: „Фларосукцин”, „Фітолізин”, експериментальна ниркова недостатність, морфометри-
чна оцінка 
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