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Актуальність дослідження. Відомо, що процеси вільнорадикального 

окиснення (ВРО), що активуються при стресовій реакції, впливаючи на 

біомембрани, здатні змінювати функціональні властивості клітин. Так як 

перекисне окиснення ліпідів (ПОЛ) є одним із проявів ВРО, тому воно відіграє 

безпосередню роль в терміновій адаптації і створює передумови для 

формування системного структурного сліду, що становить основу 

довготривалої адаптації, а при надмірній ініціації є фактором патогенезу [1, 2]. 

Проблема дослідження окремих показників для визначення етапів адаптації 

при фізичному стресі, або «тренованості» є актуальною в біології та медицині 

[2, 3]. Зміни показників ПОЛ та антиоксидатної системи під час тривалого 

фізичного навантаження організму на послідовних етапах адаптації залежить 

від інтенсивності фізичного впливу та має практичне значення [3]. Тому рівень 

ПОЛ може бути використаним в якості неспецифічного показника динаміки 

адаптаційних змін в організмі під час фізичного стресу. 

Інтерлейкін-2 (ІЛ-2) – цитокін, який відіграє важливу роль в 

імунорегуляторних функціях організму. На рівні імунної системи цей 

гуморальний медіатор міжклітинної взаємодії допомагає в підтримці 

гомеостазу, розвитку та функціонування Т-клітин [4]. Сьогодні інтерес 

привертає плейотропний вплив біологічно активних речовин, в тому числі ІЛ-2. 

Адже, не зважаючи, на велику кількість досліджень із встановлення ролі 

окремих цитокінів при фізичних навантаженнях (особливо міокінів), у 

літературі недостатньо висвітлений непрямий вплив інших поліпептидних 

медіаторів міжклітинної взаємодії, а саме ІЛ-2. 

Метою дослідження було визначення впливу рекомбінантного інтерлейкіну-

2 та його інгібітора під час тривалого фізичного навантаження на стан процесів 

перекисного окиснення ліпідів. 

Об’єкт і методи дослідження. Експеримент проводили на білих 

безпородних мишах масою 29±3 г., які утримувалися в стандартних умовах 

віварію. У роботі дотримувалися загальних етичних принципів по догляду та 

використанню лабораторних тварин: «Загальні етичні принципи експериментів 

на тваринах», прийняті V національним конгресом з біоетики (Київ, 2013). Для 

досягнення мети, тварин розділили на 5 дослідних груп (n=90) та контроль 

(інтактні тварини без фізичних навантажень). Тваринам І групи перорально 

вводився інгібітор ІЛ-2 (Циклоспорин) в концентрації 10 мг/кг. ІІ, ІІІ та ІV 

дослідним групам підшкірно вводили препарат ІЛ-2 (Ронколейкін) у 
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концентраціях 5000 МО/кг, 7500 МО/кг та 30000 МО/кг відповідно. V групі 

підшкірно вводили фізіологічний розчин. Препарати застосовували 3 рази на 

тиждень, перед кожним тренуванням. Для оцінки впливу на загальну фізичну 

працездатність тварин, через 1 годину після введення препарату застосовували 

метод примусового плавання до повного виснаження з вантажем (7,5% від маси 

тіла) [5]. Експериментальне дослідження умовно поділили на певні періоди для 

визначення адаптаційних змін (2, 4, 6 тижнів). За показник адаптації при 

фізичному навантаженні з вантажем було взято інтенсивність ПОЛ за 

визначенням малонового діальдегіду (МДА) в гомогенаті печінки 

досліджуваних тварин по реакції з ТБК [6]. 

Результати дослідження. Аналізуючи показники концентрації МДА у 

гомогенаті печінки досліджуваних тварин під час фізичного навантаження на 2 

тижні дослідження, ми спостерігали значне збільшення концентрації МДА у ІІ 

та V експериментальній групі. В І, ІІІ та ІV групах тварин досліджуваний 

показник зменшився, порівняно з контролем, при цьому ІІІ та ІV групи тварин 

практично не мали між собою відмінностей показника. 

На 4 тижні експерименту І, ІІ та ІІІ групи тварин практично не мали між 

собою відмінностей показника, що аналізувався (1,92 нмоль/мл, 3,85 нмоль/мл 

та 2,56 нмоль/мл відповідно). У ІV (13,46 нмоль/мл) та V (16,03 нмоль/мл) 

досліджуваних групах концентрація МДА була вищою. 

Наприкінці дослідження (6 тиждень) максимум концентрації МДА 

спостерігався у ІІІ (37,82 нмоль/мл) та ІV (36,22 нмоль/мл) досліджуваних 

групах. Також в І та ІІ групах тварин спостерігалось збільшення 

досліджуваного показника (24,68 нмоль/мл – І група та 25,32 нмоль/мл – ІІ 

група), проте не сягали значень цих показників ІІІ та ІV груп. Лише V група 

тварин показала зменшення концентрації МДА. 

Під час тривалого фізичного навантаження інтенсивність ПОЛ відрізняється 

від контролю в усіх досліджуваних групах протягом всього експерименту. На 6 

тижні дослідження максимальна концентрація МДА у гомогенаті печінки 

спостерігалася у групах зі стимуляцією ІЛ-2 у середній (7500 МО/кг) та високій 

(30000 МО/кг) концентрації. В цей період найменша концентрація МДА 

спостерігалася у групі тварин, якій не вводились препарати. В тварин зі 

стимуляцією ІЛ-2 у малій концентрації (5000 МО/кг) найбільше значення 

концентрації МДА спостерігалось на 2 тижні та було дещо меншим на 6 тижні 

дослідження. У групі тварин з інгібуванням ІЛ-2 максимальна концентрація 

МДА у гомогенаті печінки спостерігалася на 6 тижні дослідження, але не сягала 

показника груп зі стимуляцією ІЛ-2 у середній та високій концентрації. 

Отже, можна зробити висновок, що протягом усього періоду адаптації до 

фізичного навантаження, інгібування та стимулювання інтерлейкіну-2 в різних 

концентраціях чинить неоднаковий вплив на інтенсивність перекисного 

окиснення ліпідів. 
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