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Актуальність дослідження. Фізичне навантаження може розглядатися як 

прототип фізичного стресу. Як і всі стресові фактори, дія фізичного 

навантаження на організм викликає зміни у гормональній та імунній системі. 

Зміни у функціях імунної системи під час фізичного навантаження 

маютьдосить великий спектр перетворень, як позитивних так і негативних [5]. 

Симпато-адреналова система разом ізгіпоталамо-гіпофізарно-

наднирниковою віссю складаєоснову стрес-реагуючої системи. Головними 

гормонами стресу є адреналін, норадреналін та кортизол. За численними 

дослідженнями, катехоламіни модулюють цілий ряд імунологічних реакцій, 

таких як проліферація, продукція цитокінів і антитіл, ступінь цитотоксичності, 

міграції імунокомпетентних клітин тощо [4]. 

Дослідженням [7] було показано, що відразу після фізичного 

навантаження змінюється кількість циркулюючих лімфоцитів, їх 

субпопуляційна структура. Спочатку відмічається збільшення загальної 

кількості лімфоцитів з подальшим падінням їх кількості нижче вихідного рівня. 

Тобто, після фізичного навантаження спостерігається лімфоцитопенія, що дало 

можливість створити гіпотезу «відкритого вікна» (транзиторний імунодефіцит) 

[7]. Адренорецептори ж були визначені у всіх імунологічних клітинах [3]. 

Цитокінінтерлейкін-2 (ІЛ-2) є фактором росту Т-лімфоцитів. Зменшення 

його концентрації після фізичного навантаження було показано у роботі 

Козлова та ін. (2002), що свідчить про здатність катехоламінів модулювати 

цитокінову мережу та призводити до зміни цитотокичності та структури 

імунних клітин [1]. В багатьох дослідженнях було встановлено відповідь на 

фізичне навантаження зменшенням кількості лімфоцитів, проте у літературі 

недостатньо висвітлена роль ІЛ-2 у формуванні відповідних змін на фізичне 

навантаження. Одним із маркерів розвитку стресу та адаптації до фізичного 

навантаження є концентрація адреналіну у плазмі крові. Отже, мета нашого 

дослідження – з‘ясувати вплив стимуляції препарата ІЛ-2 та його інгібіторапід 

час фізичного навантаження на показник стресу – адреналін. 

Об’єкт і методи дослідження. Для дослідження використовували білих 

безпородних статевозрілих мишей-самців вагою 29±3 г. У роботі 

дотримувалися загальних етичних принципів на тваринах відповідно з Першим 

національним конгресом України з біоетики (Київ, 2001). Для досягнення мети, 

тварин розділили на 5 дослідних груп (n=90). Тваринам І групи вводився 

інгібітор ІЛ-2 (СандиммунНеоралЦиклоспорін) перорально по 0,4 мл 



259 

 

(концентрація10 мг/кг). ІІ, ІІІ та ІV дослідним групам підшкірно вводили 

препарат ІЛ-2 (Ронколейкін, ПАТ «Біотех») по 0,2 мл у 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. Через 4 тижні зробили перерву на 14 днів. Для оцінки 

адаптивного впливу на загальну фізичну працездатність тварин, кожного дня 

через 1 годину після введення препарату застосовували метод примусового 

плавання до повного виснаження з вантажем, який складав – 7,5% від маси 

тіла[8]. 

Адаптацію до фізичного навантаження поділяють на декілька фаз: фаза 

компенсації, фаза декомпенсації та фаза відновлення[6]. Тому 

експериментальне дослідження умовно поділили на певні періоди для 

визначення адаптаційних змін (контроль, 2,4,6 тижнів). За показник оцінки 

адаптації при фізичному навантаженні з вантажем було взято визначення 

концентрації адреналіну в плазмі крові за методом Фоліна[2]. 

Результати дослідження та їх обговорення. Аналізуючи показники 

концентрації адреналіну у плазмі крові під час фізичного навантаження (рис. 1), 

у І групі ми спостерігали максимум концентрації адреналіну на 4 тижні (418,7 

мкг/л) та подальше його зменшення майже на 50% на 6 тижні (227,3 мкг/л).У ІІ 

групі концентрація адреналіну сягала максимальних значень на 4 тижні (623,5 

мкг/л) та несуттєво зменшувалася на 6 тижні (542,6 мкг/л). 

Групи ІІІ та ІV практично не мали між собою відмінностей показника, що 

аналізувався: спостерігалося поступове збільшення концентрації адреналіну у 

плазмі крові з 2 по 6 тиждень. При цьому, концентрація адреналіну на 4 тижні 

була як у ІІІ, так і у ІV групі практично у 2 рази меншою порівняно з 

аналогічними показниками І групи та у 2,5 рази меншою порівняно з 

аналогічними показниками ІІ групи. На 6 тижні дані у обох групах (477 мкг/л – 

ІІІ група; 454,9 мкг/л – ІV група) перевищували аналогічні показники у І групі, 

проте не сягали значень цих показників ІІ групи. 

 

 
Рис.1 – Зміни концентрації адреналіну під час фізичного навантаження в 

умовах стимуляції та інгібування ІЛ-2, мкг/л 
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Концентрація адреналіну у плазмі V групи під час усього експерименту 

була значно меншою від аналогічних показників інших досліджуваних груп. 

Спостерігалося поступове збільшення концентрації адреналіну протягом 

терміну дослідження (з 11,4 мкг/л на 2 тижні до 351,4 мкг/л на 6 тижні). Лише 

показники концентрації адреналіну І досліджуваної групи на 6 тижні були 

меншими за показники V групи у цей період. Порівняно з контролем, значення 

концентрації адреналіну всіх груп на 2 тижні знизилися, а на 4 та 6 тижні були 

підвищеними. 

Під час фізичного навантаження максимальна концентрація адреналіну у 

плазмі крові (623,5мкг/л) спостерігалася у групі зі стимуляцією ІЛ-2 у малій 

концентрації (5000 МО/кг) на 4 тижні дослідження (фаза декомпенсації), після 

чого спостерігалося незначне падіння концентрації (542,6мкг/л) на 6 тижні 

(фаза відновлення). Мінімальна концентрація адреналіну під час фізичного 

навантаження спостерігалася у V групі, якій не вводились препарати. 

Висновки: 

1. З‘ясовано, що стимуляція ІЛ-2 у малій концентрації (5000 МО/кг) 

викликала суттєве збільшення концентрації адреналіну у плазмі крові 

порівняно з контрольною групою, при цьому пік концентрації спостерігався у 

фазі декомпенсації. 

2. Встановлено, що введення інгібітору ІЛ-2 під час фізичного 

навантаження викликало збільшення концентрації адреналіну у плазмі крові у 

фазі декомпенсації та суттєве його зменшення у фазі відновлення порівняно з 

контрольною групою, при цьому пік спостерігався у фазі декомпенсації. 

3. Виявлено, що стимуляція ІЛ-2 у середній (7500 МО/кг) та високій 

(30000 МО/кг) концентрації під час фізичного навантаження викликала помірне 

збільшення концентрації адреналіну у плазмі крові порівняно з аналогічними 

показниками контрольної групи, яка поступово зростала протягом усіх фаз 

адаптації до фізичного навантаження та сягала піку у фазі відновлення. 
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