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П А Т О Л О Г I ЯП А Т О Л О Г I Я

Цель работы. На модели экспериментального 
геморрагического инсульта изучить динамику 

показателей системы NO, функциональной актив-
ности митохондрий в головном мозге крыс, а также 
выраженность неврологического дефицита на фоне 
коррекции цитокиновым препаратом – рекомбинантным 
интерлейкином-2 (Ронколейкин). 
Материалы и методы исследования. На модели 

экспериментального геморрагического инсульта у крыс 
(путем введения аутокрови во внутреннюю капсулу голов-
ного мозга) на фоне коррекции Ронколейкином (0,01 мг/кг) в 
гомогенате мозга изучена динамика показателей цикла оксида 
азота (NO-синтазы, нитратов, L-аргинина), функциональной 
активности митохондрий (по мембранному потенциалу 

заряда митохондрий), а также изменения неврологического 
статуса экспериментальных животных (по шкале McGrow).
Результаты и их обсуждение. На фоне применения 

Ронколейкина в дозе 0,01 мг/кг отмечено блокирование 
повреждающих эффектов системы NO при церебральной 
ишемии – снижение уровней показателей NO и актив-
ности NOS, что способствовало уменьшению степени 
выраженности митохондриальной дисфункции и стаби-
лизации неврологического статуса крыс с ВМК. 
Выводы. Ронколейкин оказывает выраженный ком-

плексный церебропротекторный эффект и в перспек-
тиве может использоваться для фармакологической 
защиты мозга при его повреждениях, в том числе при 
лечении ГИ.
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Церебральне судинне ремоделювання є законо-
мірним результатом  тривалого перебігу гіперто-

нічної хвороби (ГХ). Структурна перебудова судинної 
стінки  позначається на функціональному стані і про-
являється порушеннями реактивності церебральних 
артерій до звичайних метаболічних подразників, таких 
як вуглекислий газ і кисень. 
Мета роботи. Встановити особливості цереброваску-

лярної реактивності у хворих на гіпертонічну хворобу з 
наслідками інфаркту мозку та оцінити вплив комплек-
сної антигіпертензивної цитопротекторної терапії на 
функціональний стан мозкових судин. 

Пацієнти і методи дослідження. Обстежені 60 
пацієнтів (41 чоловік, 19 жінок) з ГХ ІІІ стадії, які 
мали в анамнезі інфаркт мозку давністю більше одно-
го року, середній вік пацієнтів становив 57±2,8 років. 
Контрольну групу склали 15 практично здорових нор-
мотензивних пацієнтів (10 чоловіків і 5 жінок) віком 
38–58 років, середній вік – 53±4,2 роки. Для визна-
чення параметрів мозкового кровотоку усім пацієнтам 
проведено транскраніальну допплерографію (ТКДГ) 
за загальноприйнятою методикою. Для оцінки резерву 
вазодилатації церебральних судин виконували пробу з 
гіперкапнією тривалістю 30 с, після чого вимірювали 
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