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Shvets V. ADRENORACTIVITY OF ERYTHROCYTES UNDER THE LONG-TERM INFLUENCE OF IN-

TERLEUKIN-2 AND ITS INHIBITOR DURING PHYSICAL STRESS. It is known that the sympatho-adrenal system 
mediates activity through catecholamines, which affect the immune, metabolic processes, nervous system function, 
adaptation processes. The β-adrenoreactivity of the erythrocyte membrane is a systemic marker of the body’s adreno-
reactivity as a whole.

Симпато-адреналова система опосередковує свою діяльність через катехоламіни, які впливають на імунні 
й метаболічні процеси, роботу нервової системи, адаптаційні процеси. Плазматична мембрана еритроцита міс-
тить складний рецепторний апарат, важливим компонентом якого є адренорецептори. Адренергічні препарати, 
зв’язуючись з мембранними рецепторами еритроцитів, змінюють їхній функціональний стан, який можна ви-
значити по зміні агрегаційної здатності червоних клітин (Авакян, 2003). β-адренореактивність мембрани ери-
троцитів є системним маркером адренореактивності організму загалом (Малкова, 2013). За зниження у крові 
медіаторів адренореактивність мембрани еритроцита зменшується, а адренореактивність організму збільшу-
ється (Мальгина, 2014). Інтерлейкін-2 (ІЛ-2) є фактором росту Т-лімфоцитів, зменшення концентрації якого 
після фізичного навантаження свідчить про здатність катехоламінів модулювати цитокінову мережу та призво-
дити до зміни структури імунних клітин (Козлов, 2002; Швець, 2019).

Мета дослідження - вивчити адренореактивність еритроцитів (АРЕ) білих мишей в умовах тривалого 
впливу різних доз рекомбінантного ІЛ-2 та його інгібітора на тлі фізичного стресу. Самцям мишей протягом 
6 тижнів підшкірно вводили ІЛ-2 (Ронколейкін) і перорально його інгібітор (Циклоспорин). Дослідна група 
складалася з підгруп: І група - вводили Циклоспорин (10 мг/кг), ІІ, ІІІ та ІV – ІЛ-2 (5000 МО/кг, 7500 МО/кг і 
30 000 МО/кг відповідно), V – фізіологічний розчин. Препарати вводили 3 рази на тиждень, перед кожним тре-
нуванням (примусове плавання з вантажем). Через 4 тижні робили перерву на 14 днів, а на 6-му тижні провели 
контроль післядії. 

Для визначення адаптаційних змін під час фізичного стресу виділяли певні періоди: контроль, 2-, 4- і 6-й 
тижні. АРЕ визначали з додаванням адреналіну в концентрації 10-9 ммоль/л (Шамратова, 2011) і розраховували 
за різницею відхилення швидкості осідання еритроцитів (ШОЕ) з адреналіном від контрольної ШОЕ. Визна-
чали типи АРЕ: антиагрегаційний – ШОЕ з адреналіном була нижча від контрольної ШОЕ; агрегаційний тип – 
ШОЕ з адреналіном була вища від контрольного рівня ШОЕ; ареактивний тип – не було значних відхилень 
(Мальгина, 2014). 

На другому тижні дослідження в ІІ і ІІІ групах АРЕ були антиагрегаційного типу. Після додавання адре-
наліну значення ШОЕ були нижчими від контрольної ШОЕ на 18,5 і 36,1 % відповідно. Натомість, у тварин із 
ІV та І груп АРЕ на 2-му тижні була агрегаційного типу. Відповідно, значення контрольної ШОЕ на 19,2 і 57 % 
нижче, ніж за додавання адреналіну. На 4-му тижні експерименту у ІІ, ІІ та ІV групах АРЕ була агрегаційного 
типу. Причому найвищий рівень ШОЕ був у групі із введенням ІЛ-2 у концентрації 30 000 МО/кг (збільшення 
на 55,8 %). У групі тварин, яким вводили інгібітор ІЛ-2, АРЕ була антиагрегаційного типу (ШОЕ зменшилась 
на 59,6 %). Наприкінці дослідження (6-й тиждень) АРЕ у ІV групі (ІЛ-2 у найбільшій концентрації) була ареак-
тивного типу, у І, ІІ і ІІІ групах – агрегаційного типу (збільшення ШОЕ на 50, 86,3 і 55,8 % відповідно). АРЕ у V 
групі протягом усього експерименту була антиагрегаційного типу, різких коливань не спостерігали (найменше 
значення було на 6-му тижні – зменшення ШОЕ на 32,1 %).

Тож ІL-2 в умовах фізичного стресу впливає на функціональний стан еритроцитів периферичної крові, 
змінюючи залежно від концентрації їхню адренореактивність.
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Mitochondrial injury at the acinar cell of the pancreas may be one of the possible mechanisms of pancreatitis 

development. Pancreatitis accompanied by a disruption of the spectrum of amino acids in the blood plasma, which may 
be associated with decreased exocrine pancreatic function. It is also known that in vitro the oxidative substrate pyruvate 
protects pancreatic acinar cells from necrosis caused by inducers of pancreatitis. The study aimed to investigate the effect 
of sodium pyruvate in vivo, on pancreatic morphology and blood amino acid levels in arginine-induced AP model at rats.

All experiments were conducted on male Wistar rats 250-300 g. Acute pancreatitis was induced by administration 
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