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Введення. Гіпоксія - типовий патологічний процес, що ускладнює перебіг різних 

захворювань інфекційної і неінфекційної природи. [Воложин, Порядин, 2007]. Тема вивчення 

гіпоксії є досить поширеною. Вважається, що гіпоксія ( або нестача кисню ) супроводжує всі 

патологічні стани , а також стан екстремального навантаження на організм людини. У 

процесі гіпоксії відбувається зниження кількості кисню в організмі , при цьому парціальний 

тиск вуглекислого газу збільшується , тому більшість реакцій йдуть по анаеробного типу 

метаболізму. [ Зайчик, Чурилов, 2000]. Чималу роль у цьому процесі відіграє активність 

ферменту лактатдегидрогеназа (ЛДГ), яка каталізує перетворення пірувату в лактат в процесі 

гліколізу при анаеробному катаболізмі, і її коферменту НАДН, що є похідною нікотинової 

кислоти(НК).           

 Матеріал і методи дослідження.У ході експерименту, проведеного на базі біохімічної 

лабораторії ОНУ ім. І.І.Мечникова , проводилися дослідження активності ЛДГ наступним 

чином . У досвіді брали статевозрілих нелінійних білих щурів чоловічої статі, масою близько 

200 г. Щурам внутрішньочеревно вводили вітамін РР ( нікотинова кислота) з розрахунку 2, 

20, 40 мг / кг ваги. Гіпоксію створювали через 30 хвилин після ін'єкції нікотинової кислоти. 

Контрольним тваринам вводили фізіологічний розчин. [Каркищенко, Грачев, 2010]. У 

дослідження брали відповідно аеробний орган - мозок і анаеробний орган - печінку.  

 Результати та обговорення. При введенні НК у концентраціях 2 і 20 мг/кг в печінці 

активність ферменту в умовах гіпоксії замкнутого простору збільшувалась у 1,08 і 1,11 рази, 

відповідно. Ін’єкції НК при гіпоксії у концентрації 40мг/кг також викликали збільшення 

активності досліджуваного ферменту, але у цьому разі можливо  говорити лише  про 

тенденцію до збільшення.  Звичайне введення НК за 30 хвилин до гіпоксії у мінімальній  

концентрації 2 мг/кг знижувало активність ЛДГ у печінці  в порівнянні зі гіпоксією без 

ін’єкції НК в 1,15 рази. При використанні НК в концентрації 20 мг/кг, в умовах гіпоксії 

замкнутого простору, активність ЛДГ також знижувалася в 1,19 рази у порівнянні з 

показниками що спостерігались в умовах  звичайної гіпоксії. Що стосується НК при введенні 

її тваринам в умовах гіпоксії у концентрації 40 мг/кг то вона мала недостовірну тенденцію до 

стимулювання активності ЛДГ у печінці. 

При введенні нікотинової кислоти в концентрації 2, 20 і 40 мг/кг у мозку  помічається  

підвищення активності лактатдегідрогенази у порівнянні з гіпоксією без ін’єкції НК. Це 

пояснюється, швидше за все, тим що нікотинова кислота є складовою частиною структури 

НАД, коферменту бере участь в окисно-відновної реакції перетворення пірувату в лактат. 

Збільшенню активності ферменту в тканинах мозку передувало підвищення рівня НК в 

органах щурів. Але при цьому активність ЛДГ при гіпоксії знову ж була менша у порівнянні 

з контролем.  Таким чином, у мозку активність ЛДГ в умовах гіпоксії достовірно 

знижувалася відносно контролю на 26%. Застосування різних концентрацій НК в умовах 

гіпоксії достовірно збільшувало активність ЛДГ і наближало його до контрольного рівня 

інтактних тварин у всіх варіантах за винятком варіанту з використанням НК у концентрації 2 

мг/кг. Але тенденція до збільшення активності ЛДГ в мозку збереглася і в цьому варіанті.  

 Висновки. У результаті під впливом гіпоксії активність ЛДГ підвищувалася в печінці 

і знижувалася в мозку щурів. При введенні РР збільшувався рівень активності ЛДГ у всіх 

досліджуваних органах. 
  


