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кая исходная сенситивность адренорецепторов тромбоцитов и/или рези-

стентность лейкоцитов к стимулирующему действию активированных тром-

боцитов. Обращает на себя внимание высокий потенциал стимуляции тром-

боцитов при увеличении концентрации адреналина.  

Выводы: адреналин in vitro усиливает формирование ТЛА в перифериче-

ской крови и этот эффект связан с активацией α2-адренорецепторов тромбо-

цитов. Наличие гендерных различий образования ТЛА при действии адре-

налина у пациентов с хроническим воспалением может объяснить выражен-

ность воспалительной реакции у пациентов с ХОПН. 
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Гастроезофагальна рефлюксна хвороба (ГЕРХ) має порівняно коротку 

історію, проте дослідники приділяють пильну увагу цьому стану з метою 

подальшого вивчення, визначення поняття, етіології, патогенезу, кла-

сифікації й диференційованого лікування. Стану мікроциркуляторного русла 

(МЦР) при ГЕРХ присвячено відносно не багато робіт, які здебільшого ма-

ють експериментальний характер.  

Метою нашого дослідження було виявлення особливостей обміну сінтази 

оксиду азоту у пацієнтів з ГЕРХ.  

Матеріали й методи. Нами вивчені біоптати хворих на ГЕРХ. Відповідно 

до клініко-ендоскопичної класифікації, прийнятої на IX Європейському га-

строентерологічному тижні в Амстердамі, досліджуваний матеріал був 

розділений на три групи: неерозивна ГЕРХ (НЕГЕРХ), ерозивно-виразкова 

форма (ЕВГЕРХ), стравохід Барретта (СБ). Імуногістохімічне дослідження 

проводили з моноклональними антитілами до ендотеліальної й індуцибель-

ної фракцій сінтази оксиду азоту (eNOs і iNOs відповідно). 

При дослідженні біоптатів було встановлено розширення судин МЦР 

власної пластинки слизуватої, збільшення їхньої кількості за рахунок ангіо-

генезу, що більшою мірою було виявлено у хворих зі СБ. Частина судин ма-

ла звиту будову (переважна локалізація таких судин під базальною мембра-

ною ерозированого епітелію при ЕВЕРХ або метаплазованого епітелію при 

СБ).  

Дослідження розподілу локалізації й інтенсивності забарвлення eNOs по-

казало, що в міру обважнення форми ГЕРХ спостерігається більш широкий 

по площі розподіл ендотеліальної NO-сінтази з одного боку, а з іншої сторо-

ни спостерігається зниження інтенсивності імуногістохімічного забарвлення 

тканин. Позитивно забарвлені структури виявляються не тільки в судинах і 
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периваскулярному просторі, але й на ділянках, що лежать віддалено від су-

дин. Найбільш інтенсивне забарвлення спостерігалося в ендотелії. Виявлен-

ня кореляційних взаємозв'язків показало, що ступінь інтенсивності накопи-

чення eNOs більшою мірою корелює з ознаками, що характеризують 

хронічний характер запального процесу (характер залежності - зворотний). 

Результати пероксидазної реакції з iNOs виявляють нерівномірність і не-

однорідність її розподілу в різних групах (НЕГЕРХ, ЕВГЕРХ, СБ). Так, у 

групі НЕГЕРХ інтенсивність забарвлення найменш виражена, у хворих 

ЕВГЕРХ ступінь виразності накопичення iNOs найбільш інтенсивна, і у хво-

рих із ПБ ступінь інтенсивності займає проміжну позицію (розходження між 

всіма групами статистично достовірні при проведенні цитофотометрії). При 

цьому визначається кореляційний взаємозв'язок між ступенем виразності 

активного запального процесу й накопиченням індуцибельної NO-сінтазы.  

Таким чином, можна стверджувати, що при ГЕРХ спостерігається зміна 

продукції конституціональної й індуцибельної фракцій сінтази оксиду азоту 

зі зменшенням інтенсивності першої (eNOs) й збільшенням інтенсивності 

другої (іNOs) у міру обважнення форми ГЕРХ і посилення ознак хронічного 

запалення слизуватої стравоходу.  

 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПЕПТИДНОЙ 

РЕГУЛЯЦИИ МИКРОЦИРКУЛЯЦИИ И АНГИОГЕНЕЗА ПРИ 

ЗАЖИВЛЕНИИ ПОРАЖЕНИЙ ГАСТРО-ЭЗОФАГАЛЬНОЙ ЗОНЫ 
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Цель исследования: изучить морфологические особенности области пе-

рехода пищевода в желудок в условиях применения пептида Везугена для 

коррекции репаративных процессов.  

Материалы и методы: эксперимент выполнен на 20-ти самках белых бес-

породных крыс, которые были разделены на три серии: первая серия – кон-

трольная, крысы дважды в день получали физиологический раствор per os; 

вторую опытную серию составили животные, которым вводили per os 9% 

раствор уксуса в течение 7 дней утром и вечером, а затем физиологический 

раствор дважды в сутки; третья серия – крысы с экспериментальным гастро-

эзофагитом, полученным аналогично второй серии, которые ежедневно дву-

кратно получали раствор Везугена. Это пептидный комплекс – цитоген, со-

держащий аминокислоты: лизин, глутаминовую кислоту, аспарагиновую 

кислоту и обладающий тканеспецифическим действием на сосуды. На 7-е, 

14-е и 21-е сутки осуществлялось взятие биоптатов. Препараты окрашива-

лись гематоксилином и эозином. Проводилась световая микроскопия и мор-

фометрия. 

Результаты: при вскрытии, до начала введения раствора Везугена, с це-

лью контроля над ходом эксперимента, выбранных в случайном порядке 

крыс (по 1 из каждой серии) на слизистой оболочке области перехода пище-
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