
 Медичні науки 

 46 Український журнал медицини, біології та спорту – Том 4, № 1 (17) 

DOI: 10.26693/jmbs04.01.046  
УДК 616-092.9+616.24+616.61-008.6+616-08 

Кліщ І. П. 

КОРЕКЦІЯ СУБМІКРОСКОПІЧНИХ ЗМІН КОМПОНЕНТІВ  
РЕСПІРАТОРНОГО ВІДДІЛУ ЛЕГЕНЬ ФОСФАТИДИЛХОЛІНОВИМИ 
ЛІПОСОМАМИ ПРИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІЙ ГОСТРІЙ НИРКОВІЙ 

НЕДОСТАТНОСТІ 

ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет», 
Івано-Франківськ, Україна 

patfisiology@ifnmu.edu.ua 

У дослідах на білих щурах-самцях електронно-
мікроскопічним методом вивчено в динаміці (12, 
24, 72 год.) можливість корекції субмікроскопічних 
змін компонентів респіраторного відділу легень при 
експериментальній гострій нирковій недостатності 
шляхом внутрішньоочеревинного введення 
«Ліпіну» в дозі 50 мг/кг маси. Встановлено, що ран-
нє застосування «Ліпіну» (перші 24 год. після поча-
тку експерименту) сприяє зменшенню вираженості 
і поширеності набряку мембранних цитоплазматич-
них органел альвеолоцитів І, ІІ типів, ендотеліоци-
тів гемокапілярів, альвеолярних макрофагів. Зі 
збільшенням терміну дослідження (72 год. після 
початку експерименту) введення «Ліпіну» не впли-
ває на характер субмікроскопічних змін компонен-
тів респіраторного відділу легень. 
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Зв'язок роботи з науковими програмами, 

планами, темами. Робота є фрагментом НДР 
«Патогенетичні механізми розвитку змін в органах 
дихальної, ендокринної, нервової систем при змо-
дельованих патологічних станах та їх корекція», № 
державної реєстрації 0117U001758. 

Актуальність. Численними дослідженнями 
встановлено, що гостра ниркова недостатність 
(ГНН) часто супроводжується розвитком синдрому 
гострого ушкодження легень (СГУЛ), який залиша-
ється однією з найактуальніших проблем медици-
ни [1, 5, 11, 15]. На сьогодні увага багатьох дослід-
ників привернута до вивчення ефективності препа-
ратів екзогенного сурфактанту у лікуванні СГУЛ [3, 
7]. Одним із таких препаратів є «Ліпін», який пред-
ставляє собою ліпосомальну форму фосфатидил-
холіну [7, 8, 12]. Згідно з літературними даними 
«Ліпін» нормалізує антиоксидантну систему, приг-
нічує перекисне окиснення ліпідів, знижує артеріа-
льну гіпоксемію, підвищує швидкість клубочкової 

фільтрації та зменшує канальцеві порушення при 
експериментальній сулемовій гострій нирковій не-
достатності [3, 6, 10]. 

Метою роботи було вивчення можливостей 
корекції «Ліпіном» ультраструктурних змін компо-
нентів респіраторного відділу легень при експери-
ментальній гострій нирковій недостатності. 

Об’єкт і методи дослідження. Експерименти 
виконані на щурах-самцях масою 180–220 г. Твари-
ни були розподілені на п’ять групи: 1 – інтактна 
група тварин (n = 5); 2 – контрольна (n = 15), яким 
внутрішньоочеревинно вводили воду для ін’єкцій в 
об’ємі, що є еквівалентною кількості розчину пре-
парату «Ліпіну»; 3 – контрольна група (n = 15) тва-
ринам з моделлю ГНН, яким вводили внутрішньоо-
черевинно вводили еквівалентний об’єм води для 
ін’єкцій; 4 – дослідна група (n = 15) з моделлю ГНН; 
5 – дослідна група тварин (n = 15), яким моделюва-
ли ГНН та проводили корекцію препаратом «Ліпін». 
ГНН моделювали внутрішньом’язовим введенням 
10% водного розчину гліцеролу у дозі 10 мл на  
кг маси тіла. Препарат «Ліпін» («Біолек», Харків) 
вводили внутрішньоочеревинно в дозі 50 мг на  
кг маси одноразово через 30 хв. після початку екс-
перименту. 

Забір легеневої тканини для електронномікрос-
копічного дослідження проводили під кетаміновим 
наркозом через 12, 24, 72 год. після початку експе-
рименту. Шматочки легеневої тканини фіксували в 
2,5% розчині глютаральдегіду з наступною дофік-
сацією в 1% розчині чотириокису осмію. Після дегі-
дратації матеріал заливали в епон-аралдіт. Зрізи, 
отримані на ультрамікротомі “Tesla BS-490” вивча-
ли в електронному мікроскопі “ПЕМ-125К”. 

Утримання тварин та експерименти проводи-
лися відповідно до положень «Європейської конве-
нції про захист хребетних тварин, які використову-
ються для експериментів та інших наукових цілей» 
(Страсбург, 2005), Закону України «Про захист тва-
рин від жорстокого поводження» (2006, ст. 26), 
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«Загальних етичних принципів експериментів на 
тваринах», ухвалених П’ятим національним конгре-
сом з біоетики (Київ, 2013). 

Результати дослідження та їх обговорення. 
Проведений ультраструктурний аналіз респіратор-
ного відділу легень показав, що через 12 год. після 
початку експерименту значна кількість альвеоляр-
них макрофагів (АМ) знаходиться в стані підвище-
ної функціональної активності, на що вказують гі-
пертрофовані, багаті на рибосоми цистерни грану-
лярної ендоплазматичної сітки (ГЕС), велика кіль-
кість мітохондрій з матриксом помірної електронно-
оптичної щільності, а також значна кількість лізо-
сом і фагосом. 

В альвеолоцитах І типу (А-І), альвеолоцитах І 
типу (А-ІІ) мітохондрії різної величини і розмірів з 
матриксом середньої електронно-оптичної щільно-
сті. Цистерни і канальці апарату Гольджі (АГ) і ГЕС 
помірно розширені зі збереженою кількістю рибо-
сом на мембранах останньої. Разом із тим спосте-
рігаються А-ІІ з вогнищевим просвітленням цито-
плазми, набряком мітохондрій, розширеними та 
фрагментованими цистернами ГЕС, деформовани-
ми і вакуолізованими пластинчастими тільцями 
(ПТ). Кількість мікроворсинок на апікальній поверх-
ні клітин значно зменшена. Базальна мембрана 
вогнищево потовщена з нечіткими контурами. 

В інтерстиційній тканині, на даний період дос-
лідження, відмічається локальний набряк основної 
речовини сполучної тканини стінки альвеоли. 

Зміни ультраструктурної організації ендотеліо-
цитів свідчать про розвиток внутрішньоклітинного 
набряку. Нуклеоплазма з матриксом низької елект-
ронно-оптичної щільності і маргінальною агрегаці-
єю гранул хроматину. Навколоядерний простір 
розширений. Мітохондрії збільшені в об’ємі і поо-
динокими гребенями. Складові елементи АГ і ГЕС 
розширені. Базальна мембрана на значному про-
тязі потовщена без чітких границь. У просвіті гемо-
капілярів визначається підвищена кількість нейтро-
фільних лейкоцитів, їх адгезія та агрегація. 

Через 24 год. після початку дослідження альте-
рації в альвеолярних клітинах, ендотеліоцитах, АМ 
супроводжуються розвитком внутрішньоклітинного 
набряку з порушенням ультраструктури органел. 
У просвіті гемокапілярів відмічаються еритроцитар-
ні сладжі, агрегація та адгезія лейкоцитів і тромбо-
цитів.  

Через 72 год. після початку експерименту яви-
ща гіпергідратації в складових компонентах респі-
раторного відділу легень продовжують зберігатися. 

З метою корекції вищезгаданих ультраструкту-
рних змін компонентів респіраторного відділу ле-
гень було використано препарат «Ліпін». Внутріш-
ньоочеревинне введення «Ліпіну» інтактним твари-

нам не впливало на субмікроскопічну будову А-І,  
А-ІІ, ендотеліоцитів гемокапілярів і АМ. 

Дані електронномікроскопічного дослідження 
показали, що через 12 год. після початку експери-
менту, на фоні введення «Ліпіну» порушення 
структурної організації в А-І, А-ІІ, ендотеліоцитах 
гемокапілярів і АМ відмічаються рідше у порівнянні 
з нелікованими тваринами. У багатьох альвеоло-
цитах І типу ядра округлої форми з матриксом по-
мірної електронно-оптичної щільності. Гранули 
хроматину в основному рівномірно розподілені по 
всій площі ядра. Ядерна оболонка з чіткими конту-
рами утворює незначні вдавлення і випинання. 
Навколо ядерний простір без особливостей. Міто-
хондрії різної величини і форми з матриксом сере-
дньої електронно-оптичної щільності. Цистерни і 
канальці АГ і ГЕС без суттєвих ультраструктурних 
змін. На поверхні цитоплазми виявляються пооди-
нокі мікроворсинки, направлені в просвіт альвеоли. 
У периферійній стоншеній частині цитоплазми А-І 
спостерігається велика кількість мікропіноцитозних 
пухирців. Базальна мембрана на всьому протязі 
зберігає типову для інтактних тварин будову. Пору-
шень з боку контактів альвеолоцитів І типу із сусід-
німи епітеліальними клітинами не визначається. 
Менша вираженість ушкоджень спостерігається і в 
альвеолоцитах ІІ типу (рис. 1).  

При цьому необхідно відмітити, що в більшості 
А-ІІ визначаються ПТ, ультраструктурна будова 
яких не відрізняється від будови пластинчастих 
тілець інтактних тварин. Кількість ПТ в цитоплазмі 
альвеолоцитів ІІ типу збільшена. Ядра таких клітин 
округлої форми середньої електронно-оптичної 
щільності із рівномірно розподіленим хроматином. 
Ядерна оболонка утворює неглибокі інвагінації. 

Рис. 1. Ультраструктурна організація альвеолоцита  
ІІ типу через 12 год. після початку експерименту на фоні 
введення «Ліпіну». Електронна мікрофотографія. х6400 

Примітки: 1 – просвіт альвеоли; 2 – ядро; 3 – мітохонд-
рія; 4 – гранулярна ендоплазматична сітка; 5 – пластин-
часте тільце; 6 – мікроворсинки. 

 



 Медичні науки 

 48 Український журнал медицини, біології та спорту – Том 4, № 1 (17) 

Навколоядерний простір не розширений. Цито-
плазма А-ІІ багата мітохондріями різної величини і 
форми переважно з матриксом помірної електрон-
но-оптичної щільності. У навколоядерній ділянці 
візуалізується апарат Гольджі, який представлений 
сплощеними цистернами та різної величини пухир-
цями. Гранулярна ендоплазматична сітка склада-
ється з численних дещо розширених цистерн із 
вмістом низької електронно-оптичної щільності. На 
зовнішній поверхні останніх визначаються чітко 
виражені рибосоми. Базальна мембрана без струк-
турних змін. На апікальній поверхні А-ІІ спостеріга-
ються мозаїчно розміщені мікроворсинки. Разом з 
тим, відмічаються деякі А-ІІ ядра яких з матриксом 
низької електронно-оптичної щільності та маргі-
нальним розміщенням хроматину. Мітохондрії та-
ких клітин набряклі з просвітленим матриксом і 
дезорієнтованими вкороченими гребенями. Скла-
дові компоненти АГ і ГЕС розширені. Кількість ри-
босом на мембранах гранулярної ендоплазматич-
ної сітки зменшена. Пластинчасті тільця різної ве-
личини і форми частково заповнені фосфоліпідним 
матеріалом з фрагментованими мембранами. 

В інтерстиційній тканині, на даний період дос-
лідження, суттєвих субмікроскопічних змін не відмі-
чається. 

Введення «Ліпіну» призводить також до суттє-
вого покращення ультраструктури ендотеліоцитів 
гемокапілярів міжальвеолярних перегородок. В 
ендотеліальних клітинах відмічається значне змен-
шення внутрішньоклітинного набряку і краща збе-
реженість органел. Поряд з цим спостерігаються 
ендотеліоцити з типовою для інтактних тварин суб-
мікроскопічною будовою. На даний період експери-
менту у просвіті гемокапілярів не було виявлено 
адгезій та агрегацій лейкоцитів і тромбоцитів. Інко-
ли у просвіті окремих гемокапілярів, визначалися 
тільки поодинокі тромбоцити без явищ агрегації та 
адгезії (рис. 2). 

На даний період дослідження в альвеолах ви-
значається підвищена кількість АМ. Проведений 
аналіз субмікроскопічної будови макрофагальних 
елементів виявив значний поліморфізм популяції 
цих клітин. Серед альвеолярних макрофагів пере-
важають клітини з ознаками підвищеної функціона-
льної активності. Ядра АМ неправильної форми з 
матриксом помірної електронно-оптичної щільнос-
ті. Гранули хроматину рівномірно розподілені по 
нуклеоплазмі. Характерним для ультраструктурної 
організації даних клітин є наявність у них добре 
вираженого лізосомального апарату. У цитоплазмі 
АМ відмічається також велика кількість мітохондрій 
різної величини і форми з матриксом середньої 
електронно-оптичної щільності, гіпертрофовані АГ і 
дещо розширені цистерни ГЕС. Кількість рибосом 

на мембранах останньої збережена. Крім цього, в 
середині клітини визначаються фагосоми, які міс-
тять пластинчастий осміофільний матеріал. 

Результати електронномікроскопічного дослід-
ження проведеного через 24 год. після початку 
експерименту показали, що на фоні введення 
«Ліпіну» гіпергідратація компонентів респіраторно-
го відділу легень є меншою ніж у тварин, які не 
отримували лікування. Ядра альвеолоцитів І типу в 
одних клітинах збільшені за розмірами з нуклеоп-
лазмою низької електроннооптичної щільності і 
гладкими контурами, в інших – овальної форми з 
інвагінаціями і маргінальною агрегацією гранул 
хроматину вздовж внутрішньої ядерної мембрани. 
Навколоядерний простір місцями розширений. Мі-
тохондрії набряклі з укороченими і дезорієнтовани-
ми гребенями. Апарат Гольджі складається із вези-
кулярно розширених цистерн і великої кількості 
пухирців. Цистерни ГЕС розширені із слабо осміо-
фільним вмістом всередині. Базальна мембрана 
потовщена з нечіткими контурами. У периферійній 
частині А-І відмічається велика кількість мікропіно-
цитозних пухирців і вакуолей. 

В альвеолоцитах ІІ типу нуклеоплазма заповне-
на дрібнозернистим матриксом із переважним скуп-
ченням по периферії гранул хроматину. Мітохондрії 
з матриксом низької електронно-оптичної щільності. 
Гребені втрачають свою паралельність, кількість їх 
зменшена. Складові компоненти АГ і ГЕС розшире-
ні, деформовані. Кількість рибосом на мембранах 
гранулярної ендоплазматичної сітки зменшена. Пла-
стинчасті тільця характеризується наявністю нерів-
номірних електронносвітлих проміжків між бімемб-
ранними осміофільними пластинами. Базальна 

Рис. 2. Субмікроскопічна будова гемокапіляра альвео-
лярної стінки через 12 год. після початку експерименту 
на фоні введення «Ліпіну». Електронна мікрофотогра-

фія. х12000 

Примітки: 1 – просвіт гемокапіляра; 2 – периферійна 
частина ендотеліоцита; 3 – базальна мембрана; 4 – 
тромбоцит; 5 – просвіт альвеоли. 
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мембрана потовщена, деформована. На апікальній 
поверхні клітин визначаються поодинокі мікровор-
синки. Разом із тим відмічаються А-ІІ з ознаками 
підвищеної функціональної активності, на апікаль-
ній поверхні яких спостерігається значна кількість 
мозаїчно розміщених мікроворсинок. Ядра таких 
клітин з матриксом середньої електронно-оптичної 
щільності і неглибокими інвагінаціями нуклеолеми. 
Гранули хроматину в основному рівномірно розпо-
ділені по всій площі ядра, хоч в окремих випадках 
виявляються по периферії. Навколоядерний прос-
тір місцями розширений. Мітохондрії різної величи-
ни і форми з матриксом помірної електронно-
оптичної щільності. Цистерни і канальці АГ і ГЕС 
гіпертрофовані. Кількість рибосом на мембранах 
останніх збережена. У цитоплазмі А-ІІ спостеріга-
ється також велика кількість ПТ з поперечно або 
концентрично розміщеними пластинами високої 
електронно-оптичної щільності. При цьому, поряд 
із зрілими визначаються пластинчасті тільця на 
різних стадіях формування з мультивезикулярних 
тілець. Базальна мембрана місцями потовщена.  

Субмікроскопічні зміни в інтерстиційній тканині, 
на даний період дослідження, характеризуються 
розвитком помірного локального набряку в основній 
речовині сполучної тканини альвеолярної стінки. 

Після введення «Ліпіну» (24 год. після початку 
експерименту) суттєво зменшуються порушення в 
ультраструктурній організації ендотеліоцитів гемо 
капілярів. Необхідно відмітити, що не тільки вира-
женість, але й поширеність альтерацій в ендотеліа-
льних клітинах лікованих тварин були істотно мен-
шими, ніж у тварин, які не отримували «Ліпін». При 
цьому, поряд з дистрофічно зміненими ендотеліо-
цитами, в гемокапілярах відмічаються клітини, суб-
мікроскопічна організація яких мало чим відрізня-
ється від ультраструктури гемокапілярів інтактних 
тварин. Ядра таких клітин округлої форми з інвагі-
націями ядерної оболонки з матриксом помірної 
електронно-оптичної щільності. Навколоядерний 
простір місцями розширений. У цитоплазмі відміча-
ються мітохондрії різної величини і форми. При 
цьому матрикс мітохондрій може бути електронно-
щільним або дещо просвітленим. Компоненти АГ 
помірно розширені. Цистерни ГЕС багаті рибосома-
ми, гіпертрофовані. У периферійних відділах ендо-
теліоцитів спостерігається збільшена кількість мік-
ропіноцитозних пухирців і вакуолей, які розміщу-
ються як по люменальному, так і по базальному 
краях цитоплазми. Базальна мембрана в окремих 
ділянках потовщена. Міжендотеліальні контакти не 
порушені. У просвіті багатьох гемокапілярів виявля-
ються поодинокі еритроцити та лейкоцити. Разом з 
тим, зустрічаються гемокапіляри з еритроцитарни-
ми сладжами і тромболейкоцитарними агрегаціями. 

Як і на попередньому етапі дослідження кіль-
кість альвеолярних макрофагів в альвеолах зали-
шається збільшеною, визначається значна гетеро-
генність альвеолярних макрофагів. Серед макро-
фагальних елементів відмічаються клітини із слабо 
розвинутим лізомальним апаратом. Ядра таких АМ 
збільшена за розмірами з матриксом низької елект-
ронно-оптичної щільності і маргінальною агрегаці-
єю гранул хроматину. Ядерна оболонка утворює 
неглибокі інвагінації. Мітохондрії збільшені за об’є-
мом з дезорієнтованими вкороченими гребенями. 
Цистерни і канальці ГЕС розширені з ніжноволок-
нистим вмістом всередині. У цитоплазмі спостері-
гаються поодинокі лізосоми та фагосоми, які крім 
поліморфного осміофільного матеріалу містять 
фрагменти зруйнованих клітин. Поряд із дистрофі-
чно-деструктивними змінами зустрічаються альве-
олярні макрофаги з ознаками підвищеної функціо-
нальної активності. Ядра клітин з нуклеоплазмою 
середньої електронно-оптичної щільності. Ядерна 
оболонка має звивисті контури та утворює негли-
бокі інвагінації. Навколоядерний простір місцями 
розширений. У навколоядерній зоні віалізується 
АГ, який складається з помірно розширених цис-
терн, великої кількості дрібних пухирців та вакуо-
лей. Канальці ГЕС гіпертрофовані, кількість рибо-
сом на їх мембранах збережена. У цитоплазмі ви-
значається велика кількість мітохондрій з матрик-
сом помірної електронно-оптичної щільності, добре 
виражений лізосомальний апарат, а також фагосо-
ми різні за будовою, формою і розмірами. У складі 
фагосом виявляються пластинчасті тільця. 

Проведений ультраструктурний аналіз через 
72 год. після початку дослідження показав, що вве-
дення «Ліпіну» істотно не вплинуло на характер 
субмікроскопічних змін компонентів респіраторного 
відділу легень. 

Згідно отриманих даних найбільший ефект від 
внутрішньоочеревинного введення «Ліпіну» відмі-
чається протягом перших 24 год. після початку 
експерименту. Встановлено, що «Ліпін» призво-
дить до значного зменшення внутрішньоклітинного 
набряку і більш повноцінного збереження органел 
альвеолоцитів І, ІІ типів, ендотеліоцитів гемокапі-
лярів та альвеолярних макрофагів. Необхідно від-
мітити, що суттєво зменшується не тільки вираже-
ність, але й поширеність патологічних процесів у 
тварин, які зазнавали впливу «Ліпіну». На змен-
шення вираженості і поширеності внутрішньоклі-
тинного набряку та ступеня альтерації компонентів 
респіраторного відділу легень під впливом фосфа-
тидилхолінових ліпосом вказують і ряд інших дос-
лідників при легеневій патології, гострій нирковій 
недостатності, гепатиті, опіковій хворобі [2, 4, 9,  
13, 14].  
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Висновки 
1. Проведені дослідження показали, що експериме-

нтальна гостра ниркова недостатність супрово-
джується вираженими змінами ультраструктурної 
організації альвеолоцитів І, ІІ типів, ендотеліоци-
тів гемокапілярів та альвеолярних макрофагів. 

2. Внутрішньоочеревинне введення «Ліпіну» приз-
водить до істотного зменшення гіпергідратації 
компонентів респіраторного відділу легень. 

3. Найбільший позитивний ефект від введення 
«Ліпіну» виявляється при його ранньому засто-
суванні (перші 24 год.) після початку дослід-
ження. 
Перспективою подальших досліджень є 

комплексне морфофункціональне вивчення стану 
компонентів респіраторного відділу легень при дії 
«Ліпіну». 
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УДК 616-092.9+616.24+616.61-008.6+616-08 
КОРЕКЦИЯ СУБМИКРОСКОПИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ КОМПОНЕНТОВ  
РЕСПИРАТОРНОГО ОТДЕЛА ЛЕГКИХ ФОСФАТИДИЛХОЛИНОВЫМИ ЛИПОСОМАМИ  
ПРИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ОСТРОЙ ПОЧЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ 
Клищ И. П. 
Резюме. В опытах на белых крысах-самцах электронно-микроскопическим методом изучено в дина-

мике (12, 24, 72 ч.) возможность коррекции субмикроскопических изменений компонентов респираторно-
го отдела легких при экспериментальной острой почечной недостаточности путем внутрибрюшинного 
введение «Липина» в дозе 50 мг / кг массы. Установлено, что раннее применение «Липина» (первые 24 ч. 
после начала эксперимента) способствует уменьшению выраженности и распространенности отека мем-
бранных цитоплазматических органелл альвеолоцитов I, II типов, эндотелиоцитов гемокапилляров, 
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альвеолярных макрофагов. С увеличением срока исследования (72 ч. после начала эксперимента) вве-
дение «Липина» не влияет на характер субмикроскопических изменений компонентов респираторного 
отдела легких. 

Ключевые слова: легкие, респираторный отдел, экспериментальная острая почечная недостаточ-
ность, липин. 
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Correction of Submicroscopic Changes of the Respiratory Tract Components  
of Lungs with Phosphatidylcholine Liposomes in Case of Experimental Acute Renal Failure 
Klishch I. P. 
Abstract. Multiple studies have determined that acute renal failure is frequently accompanied by the devel-

opment of acute lung injury syndrome. Nowadays, attention of many researchers is focused on study of the ef-
fectiveness of exogenic surfactant preparations in treatment of acute lung injury syndrome. One of such drugs is 
“Lipin” which is the liposome form of phosphatidylcholine. 

The purpose of the work was to study the possibility of ultrastructural changes correction of the respiratory 
tract components with “Lipin” in case of experimental acute renal failure.  

Material and methods. The experiments were done on male rats weighting 180-220 grams. Acute renal fail-
ure was induced by intramuscular administration of 10% glycerol water solution in dose of 10 ml per 1 kg of 
body mass. “Lipin” was injected intraperitoneally in dose of 50 mg per 1 kg of body mass one time in 30 minutes 
after the beginning of the experiment. The sampling of lung tissue for electron microscopy study was carried out 
under ketamine anaesthesia in 12, 24, and 72 hours after beginning of the experiment. Pieces of lung tissue 
were fixed in 2.5% solution of gluteraldehyde with further postfixation in 1% solution of osmium tetroxide. After 
dehydration, the material was poured over epon araldite. The cuts obtained on ultramicrotome “Tesla BS-490” 
were studied using electron microscope “PEM-125K”. 

Results and discussion. The data of electronic microscopic study demonstrated that the most positive effect 
produced by intraperitoneal injection of “Lipin” was observed during the first 24 hours after beginning of the ex-
periment. We noted that “Lipin” led to significant reduction of intracellular swelling and more valuable preserva-
tion of organelles of type I and II alveolocytes, endotheliocytes of blood capillaries, alveolar macrophages, and 
also to improvement of rheological blood properties. It is necessary to pinpoint that in animals treated with 
“Lipin”, not only expressiveness but also pervasiveness of pathological processes significantly reduced. The 
ultrastructural analysis, carried out in 72 hours after beginning of the research, demonstrated that “Lipin” admini-
stration did not influence significantly the nature of submicroscopic changes of the components of respiratory 
tract of the lungs.  

Conclusion. The obtained results showed that the experimental acute renal failure was accompanied by 
expressed changes of ultrastructural organization of type I and II alveolocytes, endotheliocytes of blood capillar-
ies and alveolar macrophages. The intraperitoneal administration of “Lipin” led to significant reduction of hyper-
hydration of the components of respiratory tract of the lungs. The most positive effect produced by “Lipin” was 
observed on early stage (during the first 24 hours) after beginning of the experiment. 

Perspective for further research includes a complex morphofunctional study of the condition of components 
of respiratory tract of the lungs under the influence of “Lipin”.  

Keywords: lungs, respiratory tract, experimental acute renal failure, Lipin. 
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