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Лімфоїдна тканина селезінки відіграє важливу роль у діяльності нейроімуноендокринної 
надсистеми [Steinman, 1993; Wrona, 2006; Абрамов, 1988; Салига, 2009]. Наявність у селезінці 
25 % усієї лімфоїдної тканини та 30 % всіх ретикулоендотеліальних клітин організму, 
25 % Т-лімфоцитів і 60 % В-лімфоцитів, великої кількості макрофагів підтверджує її роль як 
важливого імунокомпетентного органу [Барта, 1976; Musavi et al. 1987; Шевченко, 2000; 
Шапкін, Масляков, 2009]. Так, клітини селезінки здатні продукувати імуноглобуліни, 
опсоніни, інші біологічно активні речовини, які мають велике значення для забезпечення 
імунного гомеостазу, стимулюючи фагоцитарну та метаболічну активність лейкоцитів і 
макрофагів [Kaufman, Deng, 1999; Нестеренко, Шано, 2000; Бизов, Сандомирський, 2004]. 
Показано, що в синусах селезінки знижені рН та концентрація глюкози, тому, при затримці в 
них, еритроцити метаболічно виснажуються. В міжсинусових ділянках селезінки, де вміст 
глюкози знижено, натрієвий насос не забезпечує виведення надлишку Na+, що спричиняє 
осмотичний гемоліз еритроцитів [Долгов та ін., 2001].  

Тож, вплив ендогенних чи екзогенних факторів на гемодинаміку змінюватиме 
функціональну активність селезінки. Зміни судинного тонусу є однією з головних 
пристосувальних реакцій організму. Відомо, що клітини лімфоїдної системи експресують 
рецептори до більшості вазоактивних речовин, а отже вивчення прямого або 
опосередкованого впливу вазоактивних речовин на стан імунної системи є важливим для 
розуміння механізмів досягнення аллостазу. 

Нікотинова кислота є широковживаною біологічно активною речовиною, яка має 
здатність як самостійно, так i за участю бiологiчно активних похідних модулювати шляхи 
обміну та клiтинної сигналiзацiї, якi тiсно пов’язанi iз забезпеченням нормальної 
життєдіяльності клітин та з їхньою загибеллю [Maiese еt al., 2007; Шиманський, 2010]. 

Метою нашого дослідження було вивчення дії нікотинової кислоти на ізольовану 
селезінку за показниками динаміки засвоєння глюкози. 

Дослідження проводилось на білих мишах лінії BALB, вагою 26 – 38 г. Експериментальні 
тварини знаходилися у звичайних умовах віварію на стандартному повноцінному харчуванні. 
Хворих тварин в дослід не брали.  

Усі маніпуляції із тваринами проводились у відповідності із положеннями Конвенції 
Ради Європи про охорону хребетних тварин, що використовуються в експериментах та в 
інших наукових цілях, від 18.03.1986 р., Директиви ЄС №609 від 24.11.1986 р., 
Наказу МОЗ України № 66 від 13.02.2006 р. та Закону України «Про захист тварин від 
жорстокого поводження» від 21.02.2006, № 3447-IV. 

Усі тварини були поділені на дві групи по 5 особин в кожній: експериментальна група – 
миші віком 3-4 місяці та контрольна група – інтактні тварини віком 3-4 місяці. 

Мишей експериментальної та контрольної групи попередньо гепаринізували у 
перерахунку 500 МО/кг та декапітували. Селезінку витягували, катетеризували у дистальному 



 
Розділ 6. Фізіологія людини та тварин 

140 

напрямку та лігували селезінкову артерію на катетері. Перед проведенням перфузії в 
ізольований орган вводили 2 мл фізіологічного розчину.  

Перфузія ізольованої селезінки експериментальних тварин здійснювалась перфузійним 
розчином Кребса (охолодженого, pH – 7,35, р – 140-120 мм.рт.ст.) із додаванням 0,1 мкл 
нікотинової кислоти протягом 35 хв із зміною положення: протягом п’яти хвилин перфузію 
проводять розчином Кребса без додавання нікотинової кислоти до тих пір, поки відтікаюча 
рідина не стане майже безбарвною.  

Перфузію ізольованої селезінки тварин контрольної групи здійснювали перфузійним 
розчином Кребса (підігрітого до 37 ºС, pH – 7,35, р – 140-120 мм.рт.ст.) без додавання 
нікотинової кислоти протягом 35 хв із зміною положення. 

Отримана біологічна рідина була досліджена на вміст глюкози глюкозооксидантним 
методом за допомогою набору «Глюкоза-200-Р» ПрАТ «Реагент» (Україна). Оптична 
щільність досліджуваних проб визначалась фотометричним методом при довжині хвилі 
λ = 550 нм, кімнатній температурі t = 25 ºC та з використанням кювети l = 0,5 см. Отримані 
дані обробляли за допомогою методів варіаційної непараметричної статистики.  

З’ясовано, що показники вмісту глюкози у перфузійному розчині, який відтікав від 
селезінки, були більшими у контрольній групі. Натомість, перфузія розчином, що містив 
нікотинову кислоту, спричиняла зменшення споживання глюкози клітинами селезінки 
(в середньому на 160 %).  

Протягом проведення перфузії чистим розчином Кребса спостерігалося поступове 
зменшення споживання глюкози клітинами (різниця складала 19 %). Додавання до 
перфузійного розчину нікотинової кислоти змінювало динаміку засвоєння глюкози клітинами 
селезінки. Так, після різкого початкового збільшення вмісту глюкози у розчині, що відтікає 
від органа, ми спостерігали подальше збільшення концентрації глюкози протягом 2/3 часу 
експерименту, а на заключному етапі відбувалося поступове зниження вмісту глюкози у 
перфузаті та стабілізація її концентрації практично до початкових значень.  

Ми припускаємо, що нікотинова кислота, через пригнiчення ензиматичного NAD+-
залежного ADP-рибозилювання, може пригнічувати засвоєння глюкози та знижувати 
толерантність до неї клітин селезінки. Отримані результати вказують на здатність нікотинової 
кислоти впливати на функціональну активність селезінки.  
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Изменения в системе микроциркуляции крови тесно коррелируют со сдвигами в 
центральной гемодинамике, и это позволяет использовать параметры микроциркуляции в 
качестве прогностических и диагностических критериев в оценке общего физического 
состояния и уровня здоровья обследуемых лиц. Комплексное исследование здоровья 
студентов имеет особое значение, так как это социальная группа с повышенным риском 
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