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В огляді літератури наводяться сучасні уявлення про важливу роль L-аргініну у механізмах репа-
ративної регенерації, висвітлюють певні стреспротективні, антиоксидантні, антигіпоксичні вла-
стивості цієї амінокислоти. Підкреслюється доцільність розробки нових медичних технологій із си-
стемним і місцевим застосуванням L-аргініну для попередження негативних наслідків хірургічної 
травми та прискорення загоєння ран, що має особливе значення для військово-польової хірургії. 
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Робота є фрагментом НДР «Роль активних форм кисню, системи оксиду азоту та транскрипційних факторів у механізмах 
патологічного системогенезу» (№ держреєстрації 0114U004941).  

В останні роки детально досліджені такі 
складові патогенезу хірургічної травми: 

1) рановий процес з розвитком гемодинаміч-
них, метаболічних та імунних порушень 
[13,24,39,51,55] та можливим розвитком синд-
ромів системної запальної відповіді (systemic 
inflammatory response syndrome, SIRS) [55,60] та 
компенсаторної протизапальної відповіді 
(compensatory anti-inflammatory response 
syndrome; характеризується низьким рівнем 
прозапальних цитокінів – фактора некрозу пух-
лини α (ФНП-α), інтерлейкінів (ІЛ) -1β, -12 та ін-
терферону-γ та помітним підвищенням протиза-
пальних цитокінів – IЛ-6, -10) [54,60]; 

2) хірургічний стрес [3,24,48]; 
3) ноцицептивні механізми та побічна дія 

анестетиків [4,42,58]; 
4) операційна крововтрата  [15].  
У деяких сприйнятливих осіб все це може 

призводити до розвитку синдрому поліорганної 
недостатності (multiple organ dysfunction 
syndrome, MODS) і смерті [22]. SIRS, сепсис та 
MODS вносять значний внесок у післяоперацій-
ну летальність.  

Первинні прояви хірургічної травми пов’язані 
зі зниженням метаболічних процесів протягом 24 
годин після хірургічного втручання [60]. Надалі 
розвивається катаболічна фаза тривалістю до 2 
тижнів, спрямована на досягнення корисного ре-
зультату елімінації масиву чужорідних тканин. У 
крові підвищується рівень кортизолу, соматот-
ропного гормону (СТГ), глюкагону, антидіурети-
чного гормону, пролактину і катехоламінів, приг-
нічується секреція інсуліну [60].   

Посилення секреції стрес-реалізуючих гор-
монів призводить до перерозподілу субстратів і 
джерел енергії, мобілізованих нейроендокрин-
ною катаболічною системою з депо жирових, 
м'язових клітин та інших джерел. Під час цієї 
фази пригнічується синтез білка, активується 
протеоліз (особливо у м'язах) та ліполіз [63], під-
вищується рівень амінокислот, необхідних для 
синтезу білків гострої фази у печінці. 

Після катаболічної фази починається анабо-
лічна. Для неї притаманне підвищення активнос-
ті інсуліну, відновлення втраченої м'язової маси і 
позитивний азотистий баланс [46,60].  

Хірургічна травма закладає основи функціо-
нальних розладів, які продовжують діяти і в піс-
ляопераційному періоді. 

В останні роки показана роль хірургічних шо-
вних матеріалів (ХШМ) у патогенезі ушкоджень, 
викликаних хірургічною травмою [16]. Якщо ра-
ніше ХШМ вважалися виключно пасивними за-
собами з'єднання тканин і їхня біологічна дія ви-
являлася поза увагою дослідників, то в наш час 
ситуація істотно змінилася.  

Повідомляється, що новою  вимогою до су-
часного покоління ХШМ є наявність певних фа-
рмакологічних властивостей, спрямованих на 
профілактику ускладнень, обумовлених операці-
єю, і забезпечення лікувального впливу на осно-
вне чи супутнє захворювання [16,59]. Тобто, 
ХШМ повинні активно брати участь у процесах 
загоєння хірургічної рани та позитивно впливати 
на системні процеси в організмі. Видається за 
можливе за допомогою надання нитці спрямо-
ваної фармакологічної активності тією чи іншою 
мірою попереджати або коригувати те тільки мі-
сцеві, але і системні порушення, викликані агре-
сивними чинниками хірургічної травми 
[29,31,13,53]. Полімерні волокна розглядаються 
як засоби постачання у locus morbi лікарських 
засобів [47]. 

В останні роки повідомляється про вплив L-
аргініну на місцеві та системні процеси віднов-
лення організму після дії агресивних факторів 
хірургічної травми. 

Вплив L-аргініну на перебіг ранового проце-
су. В літературних джерелах підкреслюється 
здатність L-аргініну поліпшувати плин ранового 
процесу, механічної травми та синдрому систе-
мної запальної відповіді [40, 65, 66]. Так, L-
аргінін підсилює проліферацію Т-лімфоцитів, 
поліпшує функції і морфологічні характеристики 
ентероцитів, підвищує концентрацію інсуліну та 
інсуліноподібного фактора росту в плазмі крові, 
поліпшує азотистий баланс у хворих на злоякісні 
пухлини, активує процеси мітогенезу лімфоци-
тів.  

Репаративну здатність L-аргініну пояснюють 
можливістю утворення  проліну – важливого 
компоненту сполучної тканини, з якого, у свою 
чергу, утворюється гідроксипролін [65].  



ВІСНИК ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна академія» 

 294

Доведена здатність L-аргініну стимулювати 
продукцію СТГ [66], який впливає на активність 
фібробластів, утворення грануляційної тканини 
та експресію гену інсуліноподібного фактора ро-
сту-1 у вогнищі ранового запалення. Призначен-
ня L-аргініну істотно знижує втрати азоту і маси 
тіла після травми та хірургічного втручання [65]. 
Призначення L-аргініну (через СТГ-
опосередкований механізм) збільшує м'язову 
масу, зменшує жирові відкладення.  

L-аргінін є попередником орнітину. Останній 
за участю орнітиндекарбоксилази перетворю-
ється у путресцин, на основі якого потім утво-
рюються інші поліаміни – спермідин і спермін, 
що містяться в клітинах усіх органів і локалізо-
вані переважно у ядрі [56]. Путресцин утворю-
ється також з продукту декарбоксилювання L-
аргініну – агматину – під дією агматинази. 

Поліаміни розглядаються як універсальні 
внутрішньоядерні посередники впливу сомато-
медінів, а через них – і СТГ, на процеси пролі-
ферації. Вони входять до складу хроматину та 
беруть участь у реплікації ДНК. Доведено, що 
концентрація поліамінів значно збільшується у 
період активної мітотичної активності клітин [56]. 

Вплив L-аргініну на механізми психоемоцій-
ного стресу. Останній також є важливим агре-
сивним фактором оперативного втручання [3]. 
Психоемоційна напруга, очікування лікувальних 
та діагностичних маніпуляцій, страх і біль істот-
но позначаються на тяжкості післяопераційних 
ускладнень.  

Smriga M. et al. [64] при проведенні подвійно-
го сліпого, плацебо-контрольованого рандомізо-
ваного дослідження  виявили, що тижневе перо-
ральне введення L-аргініну (2,64 г на добу) та  L-
лізину (2,64 г на добу) зменшує ознаки стрес-
індукованої тривожності та базального рівня ко-
ртизолу в слині і хромограніну-A (слинного мар-
керу активності  симпато-адреналової системи). 

Однією з важливих властивостей L-аргініну є 
здатність забезпечувати відновлення організму 
при астенії, яка значно погіршує якість життя 
хворих. На основі солі аргініну аспартату ство-
рений антиастенічний засіб, який  субстратно ак-
тивує клітинний метаболізм, регулює вміст глю-
кози крові під час м'язового навантаження і зме-
ншує лактат-ацидоз, покращує роботу м'язів, ви-
являє ноотропну дію, перешкоджає порушенню 
обміну медіаторних амінокислот під впливом 
стресу, підвищує фосфорилювання ряду білків 
[1]. 

Примітно, що  L-аргінін є попередником γ-
аміномасляної кислоти та NO [66], які є компо-
нентами ендогенної стрес-лімітуючої системи. 
Повідомляється, що введення L-аргініну виявляє 
позитивний психотропний ефект, поліпшує на-
стрій, збільшує бадьорість, значно послаблює 
симптоми депресії, покращує пам'ять, активність 
і увагу [14].  

Введення L-аргініну щурам зі стресорними 
пошкодженнями шлунка та пептичною виразкою 

виявляє протективний ефект на слизову оболон-
ку шлунка, зменшує ступінь катаболізму захис-
них білків шлункового слизу, пригнічує підвище-
ну активацію ПОЛ, нормалізує протеїназно-
інгібіторний потенціал та гемоциркуляцію, що 
супроводжується істотним послабленням де-
структивних змін [62].  

За даними Л.В. Скотнікової та В.О. Костенка 
[29], імплантація в міжм’язовий карман перед-
ньої черевної стінки кетгуту, модифікованого L-
аргініном, на тлі хронічного психоемоційного ім-
мобілізаційного стресу обмежує на 3-тю добу пі-
сляопераційного періоду процес деполімеризації 
фуко-, сіалоглікопротеїнів та глікозаміногліканів 
слизової оболонки шлунка, істотно зменшує 
множинність виразок та виразковий індекс. Це, 
на думку авторів, підтверджує можливість реалі-
зації системних антистресорних ефектів при за-
стосуванні L-аргініну, іммобілізованого на ХШМ. 

Вплив L-аргініну на  ноцицептивні механіз-
ми. Alves D.P. et al. [38] в експерименті на 
тваринах виявили, що L-аргінін, введений у дозі 
100; 200 або 400 мг у лапу щура) значно 
протидіє карагінан-індукованій гіперальгезії, 
збільшує поріг больової чутливості. На підставі 
отриманих результатів автори роблять 
висновок, що шлях L-аргінін/NO/цГМФ виконує 
функцію ендогенного модулятора периферичної 
запальної гіперальгезії. 

Северьянова Л.А. та співавт. [25] дослідили 
вплив малих доз L-аргініну (від 15 до 450 мкг/кг) 
на ефекторні ланки гуморальної та клітинної 
імунної відповіді у щурів і активність нейтрофілів 
у мишей за умов емоційно-больового стресу. 
Автори встановили здатність цієї амінокислоти 
посилювати гуморальну імунну відповідь, 
підвищувати фагоцитару активність нейтрофілів, 
пригнічувати розвиток реакцій гіперчутливості 
сповільненого типу.  

Вплив L-аргініну на наслідки масивної крово-
втрати. В останні роки експериментально до-
ведено позитивний ефект  L-аргініну за умов дії 
ще одного агресивного фактору хірургічної тра-
вми – крововтрати.  Так, Г.В. Гришина та спі-
вавт. [6] виявили, що введення L-аргініну твари-
нам у стані геморагічного шоку покращує функ-
цію легенів після крововтрати, активує макрофа-
ги, попереджає розвиток уражень слизової обо-
лонки шлунка, покращує кровотік у селезінці. Ав-
тори вважають за можливе впливати через L-
аргінін/NО-залежний механізм на ендотелійза-
лежну регуляцію судинного тонусу, що забезпе-
чує перфузію життєво важливих органів.  

Вплив L-аргініну на окиснювальні процеси у 
тканинах. Процеси вільнорадикального окис-
нення мають принципове значення у механізмах 
ранового процесу, больового синдрому, побічної 
дії анестетиків та операційного стресу, що роз-
виваються внаслідок оперативного втручання 
[3,11,12]. Порушення окиснювально-
антиоксидантного гомеостазу виявляються  на 
всіх етапах розвитку хірургічної травми у клініці: 
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доопераційному, під час хірургічного втручання 
та у післяопераційному періоді.  

Ijaz S. et al. [45] в експерименті на щурах лінії 
Sprague-Dawley виявили здатність L-аргініну при 
введенні у дозах, що послідовно збільшуються, 
позитивно впливати на мікроциркуляцію і тка-
нинну оксигенацію у печінці, що, на думку авто-
рів, збільшує її резистентність до ішемічно-
реперфузійної травми. Отримані результати, за 
думкою авторів, є підставою для подальшого за-
стосування L-аргініну з терапевтичною метою 
при пересадці печінки з помірним стеатозом. 

Филимоненко В.П. та співавт. [34] при відтво-
ренні експериментального рабдоміолізу 
виявили, що введення L-аргініну запобігає нако-
пиченню ТБК-реагуючих продуктів та протеїно-
вих карбонільних похідних і нормалізує суперок-
сиддисмутазну та каталазну активність у серці 
щурів. Автори вважають, що захисний вплив по-
переднього введення L-аргініну може бути обу-
мовлений не тільки утворенням NO, але і антио-
ксидантними та антирадикальними властивос-
тями самої амінокислоти.  

Милютина Н.П. та співавт. [21] показали, що 
L-аргінін в модельних системах гальмує утво-

рення супероксидного аніон-радикала (.О

2 ), а 

також зменшує вміст продуктів ПОЛ in vitro і in 
vivo за умов висотної гіпоксії. 

Повідомляється, що застосування L-аргініну 

in vivo знижує рівень продукції .О

2 , підвищує на-

копичення NO при ішемічному / реперфузійному 
пошкодженні скелетних м'язів [49].  

Нещодавно показано системний характер 

обмеження продукції .О

2  при введенні L-аргініну 

у складі ХШМ за умов хірургічної травми [27-29]. 
Автори показали здатність L-аргініну, введеного 
у складі кетгуту, пригнічувати ПОЛ та активувати 
компоненти АО системи в крові, слизової оболо-
нки шлунка та печінці щурів. 

Більшість ефектів аргініну пов'язують з тим, 
що він є попередником оксиду азоту. Молекула 
NO відіграє важливу роль у функціонуванні всіх 
функціональних систем організму. Здатність NO 
стимулювати загоєння ран доведена як експе-
риментально, так і клінічно [36, 57]. 

Молекула NO є однією з найбільш дрібних ві-
домих молекул – біологічних месенджерів. За-
вдяки хімічній простоті, ефекти NO можуть регу-
люватися виключно його концентрацією та ста-
більністю. NO легко проникає крізь мембрани 
клітин, не потребуючи каналів або рецепторів. 
Ініційований NO сигнальний період досить коро-
ткий, оскільки NO швидко окиснюється з перет-
воренням у нітрити та нітрати. Ось чому біологі-
чні ефекти NO обмежені місцем його утворення.  

Мішенню для NO в більшості випадків є ге-
мова частина розчинної гуанілатциклази. NO ка-
талізує утворення циклічного гуанозинмонофо-
сфату (цГМФ), який і обумовлює більшість фізі-

ологічних ефектів NO. Проте відомі й інші фізіо-
логічні ефекти NO, незалежні від активації гуані-
латциклази або навіть NO-cинтази (NOS), вклю-
чаючи посттрансляційну модифікацію білків, лі-
підів та інших біомолекул [61]. 

Однієї з мішеней дії NO є матрична РНК. У 
цьому зв'язку інтерес має здатність NO та його 
похідних експресувати ряд найважливіших білків 
і ферментів, причому як на рівні транскрипції, 
так і трансляції (стрес-білків, феритину, білків 
АО захисту, ядерного білка р53, відповідального 
за попередження пухлинної трансформації клі-
тини, та інших протеїнів) [19,61]. 

Фізіологічна дія NO варіює від модуляції су-
динної системи до регуляції імунних процесів 
(клітинно-опосередкований імунітет, вплив нейт-
рофільних гранулоцитів на патогенні мікроорга-
нізми тощо) і контролю нейрональних функцій 
(передача сигналу в нейронах, синаптична плас-
тичність в центральній нервовій системі, осци-
ляторна активність нейрональної мережі, регу-
ляція больової чутливості, нейропротекція) [18]. 
В органах травлення NO виконує роль нейрот-
рансмітера у неадренергічних-нехолінергічних 
нейронах, бере участь у регуляції процесів сек-
реції, моторики, транспорту води та електролітів 
[43].  

Роль NO у підтриманні судинного гомеостазу 
виявляється у регуляції судинного тонусу, про-
ліферації та апоптозу, а також регуляції окисню-
вальних процесів. 

NO здатний обмежувати негативну дію стресу 
шляхом прямого зменшення інтенсивності віль-
норадикального окиснення (за рахунок підви-
щення активності антиоксидантних ферментів), 
нормалізації  протеїназно-інгібіторного потенціа-
лу та гемоциркуляції, що визначає послаблення 
або усунення деструктивних змін [52,62].  

Окрім того, для NO притаманні власні антио-
ксидантні властивості [7,37]. Ця молекула здатна 
взаємодіяти з алкілпероксильними й алкоксиль-
ними радикалами, зв'язувати вільні іонів заліза у 
складі нітрозильних комплексів, що пригнічує 
реакції вільно-радикального окиснення, які ката-
лізуються редокс-активними іонами заліза, за-
хищає біополімери від окисної модифікації шля-
хом нітрозилювання гему та відновлення оксо-
ферилформ гемопротеїдів, активує синтез цито-
протекторних білків теплового шоку сімейства 
HSP-70, які здатні підсилювати відновлення 
ушкоджених тканин.  

У літературі наводяться численні дані про те, 
що антигіпоксичний і протиішемічний ефекти NО 
обумовлені функціонуванням саме конститутив-
них ізоформ NОS, що забезпечують постійну 
продукцію невеликих концентрацій NО, у той час 
як негативні наслідки пов'язані з активацією ін-
дуцибельної NOS (іNOS), наслідком чого є бага-
торазове підвищення тканинної концентрації NО 
та його цитотоксична дія [26,30,43]. 

Проте ефекти NO є важкопрогнозованими, 
залежними від дії низки ендогенних та екзоген-
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них факторів, залежними від співвідношення ак-
тивностей різних ізоформ NOS [20]. 

Скляров О.Я. та співавт. [26] виявили, що при 
ульцерогенному коліті (введення щурам 4% роз-
чину оцтової кислоти) в слизовій оболонці товс-
тої кишки підвищується активність NOS: актив-
ність загальної NOS зростає від 1,09±0,09 до 
2,68±0,58 мкмоль/хв х г (р < 0,001), ендотеліаль-
ної (еNOS) – на 21%, іNOS – в 6,9 раз. Вміст NO 
збільшується на 64%. Паралельно в крові зни-
жується концентрація L-аргініну. Автори зазна-
чають, що експериментальний ульцерогенний 
коліт супроводжується активацією процесів ПОЛ 
та зміною активності NOS – в основному різко 
зростає активність іNOS. Активація NOS обумо-
влює зменшення концентрації L-аргініну у плазмі 
крові та підвищення вмісту NO в слизовій обо-
лонці товстої кишки. При цьому пригнічення 
іNOS аміногуанідином, за даними дослідників, 
активує процеси цитопротекції.  

Введення L-аргініну  на фоні  ульцерогенного 
коліту призводить до зменшення рівня активнос-
ті, вмісту нітрит-аніону, підвищення активності 
аргінази у слизовій оболонці товстої кишки [35]. 
При цьому суттєво обмежуються структурно-
геморагічні ушкодження слизової оболонки товс-
тої кишки: зменшується площа деструктивних 
змін, гістологічно збільшується площа неушко-
дженого слизового бар'єра, зменшується інтен-
сивність інфільтрації слизової оболонки нейт-
рофілами [26].  

На певні конкурентні відносини між еNOS і 
iNOS звертають увагу і інші дослідники [50]. В 
експерименті з відтворенням ішемії та реперфу-
зії тканин було виявлено значне збільшення ви-
ділення із сечею кінцевих продуктів метаболізму 
NО – нітритів і нітратів, а введення L-аргініну 
призводило не до підвищення, а до зниження 
екскреції нітратів і нітритів із сечею. Автори зро-
били висновок, що за умов ішемії та реперфузії 
в клітинах виникає дефіцит L-аргініну, що обу-
мовлює пригнічення активності еNOS зі знижен-
ням продукції NО та компенсаторною гіперакти-
вацією iNOS. Це призводить до значного росту 
концентрації NО у клітинах, що негативно позна-
чається на їхньому метаболізмі. Додаткове вве-
дення L-аргініну підтримує активність еNOS і пе-
решкоджає активації іNOS. 

Проте пероральний шлях надходження L-
аргініну є недостатньо ефективним у порівнянні 
з інфузіями, тому що ця високополярна аміноки-
снота погано всмоктується у кишечнику, особли-
во оперованому. Значна частина L-аргініну легко 
метаболізується мікрофлорою кишечнику і не 
надходить у кров'яне русло. 

Відома також можливість негативної дії L-
аргініну. Клінічні дослідження повідомляють про 
розвиток за цих умов диспепсичних розладів, 
спазмів м’язів шлунка та кишечнику, діареї [44]. 
В експерименті на щурах при внутрішньоочере-
винному введенні L-аргініну у дозі понад 3 г/кг 
маси тварини спостерігається ускладнена вира-

зка шлунка та дванадцятипалої кишки  [33] та 
гострий панкреатит [2,32]. Більш суттєві зміни 
відбуваються при застосуванні доз 4,5 і 5 г/кг. 

В останні роки було доведена можливість 
прицільного введення  L-аргініну у locus morbi у 
складі ХШМ. Головною перевагою такого шляху 
введення L-аргініну в організм є можливість 
створення необхідної концентрації безпосеред-
ньо у паравульнарних тканинах і  попередження 
його утилізації у ході пресистемного (мікрофло-
рою кишечнику) та системного метаболізму [16]  

Наявність у молекулі L-аргініну електричного 
заряду дозволила іммобілізували електролізним 
методом цю сполуку на ХШМ, що містить кола-
ген (кетгут, біофіл, колагенові нитки) [23]. В 
останні роки НВО “Біополімер” (м. Полтава) роз-
робило технологію введення L-аргініну у струк-
туру синтетичного ХШМ, що розсмоктується, на 
основі полігліколевої кислоти. 

Показано, що введення L-аргініну (системне 
та у складі полігліколідної хірургічної нитки) об-
межує процеси окиснювального стресу, підви-
щує вміст макроергічних сполук та енергетичний 
потенціал у паравульнарних тканинах тонкої ки-
шки (після ентеротомії) [9]. Виявлено, що  за від-
сутності додаткового внесення L-аргініну у пара-
вульнарні тканини з функціональною активністю 
як  iNOS, так і нейрональної ізоформи (nNOS), а 
також аргінази пов’язані процеси деструктивного 
характеру (підсилення вільнорадикальних реак-
цій, зниження енергетичного потенціалу, дезор-
ганізація сполучної тканини) в паравульнарних 
тканинах тонкої кишки на 3 добу після ентерото-
мії. У той же час, функціонування nNOS та аргі-
нази за умов додаткового надходження у пара-
вульнарні тканини L-аргініну (у складі шовного 
матеріалу) позитивно впливає на перебіг віль-
норадикальних процесів, збільшує енергетичний 
потенціал та обмежує дезорганізацію сполучної 
тканини тонкої кишки [9,10]. 

Автори повідомляють, що застосування у 
якості шовного матеріалу полігліколідної нитки, 
модифікованої L-аргініном, прискорює перехід 
ранового запалення у паравульнарних тканинах 
тонкої кишки на макрофагально-моноцитарну 
(на 3 добу після ентеротомії) та фібробластичну 
стадії (на 3 добу післяопераційного періоду) [8]. 

В експерименті на білих щурах та собаках по-
казано, що введення L-аргініну у складі  ХШМ 
прискорює процес загоєння паравульнарних 
тканин в зоні тонкокишкового анастомозу [17], в 
нирках після нефротомії [5].  

Включення L-аргініну до складу кетгуту, ім-
плантованих у міжм’язовий карман передньої 
черевної стінки, суттєво впливає на системні 
зміни вільнорадикальних процесів у організмі 
щурів, зменшує у ранньому післяопераційному 

періоді продукцію .О

2  мітохондріями у клітинах 

печінки [28], а також НАДФН-оксидазою лейко-
цитів крові [27].  

Показано, що L-аргінін, введений у складі кет-
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гуту, здатний коригувати стрес-індуковане зрос-

тання продукції .О

2  мікросомальним і мітохонд-

ріальним електронно-транспортними ланцюгами 
у клітинах печінки щурів, активацію ПОЛ у крові, 
слизовій оболонці шлунка та печінці, зниження 
антиоксидантного потенціала у тканинах слизо-
вої оболонки шлунка та печінки щурів, істотно 
зменшує множинність виразок шлунка та вираз-
ковий індекс [29]. 

Таким чином, літературні джерела доводять 
важливу роль L-аргініну у механізмах репарати-
вної регенерації, висвітлюють певні стреспроте-
ктивні, антиоксидантні, антигіпоксичні властиво-
сті цієї амінокислоти. Все це обґрунтовує доці-
льність розробки нових медичних технологій із 
системним і місцевим застосуванням L-аргініну 
для попередження негативних наслідків хірургіч-
ної травми та прискорення загоєння ран, що має 
особливе значення для військово-польової хіру-
ргії. 
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Реферат 
ВЛИЯНИЕ L-АРГИНИНА НА МЕСТНЫЕ И СИСТЕМНЫЕ ПРОЦЕССЫ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ОРГАНИЗМА ПОСЛЕ ДЕЙСТВИЯ 
АГРЕССИВНЫХ ФАКТОРОВ ХИРУРГИЧЕСКОЙ ТРАВМЫ 
Гришко Ю.М. 
Ключевые слова: L-аргинин, хирургическая травма, послеоперационный стресс, раневой процесс, хирургический шовный 
материал. 

В обзоре литературы приводятся современные представления о важной роли L-аргинина в меха-
низмах репаративной регенерации, освещаются определенные стресспротективные, антиоксидант-
ные, антигипоксические свойства этой аминокислоты. Подчеркивается целесообразность разработки 
новых медицинских технологий с системным и местным применением L-аргинина для предупрежде-
ния негативных последствий хирургической травмы и ускорения заживления ран, что имеет особое 
значение для военно-полевой хирургии. 

Summary 
EFFECT OF L-ARGININE ON LOCAL AND SYSTEMIC PROCESSES OF BODY RESTORING AFTER AGGRESSIVE FACTORS OF 
SURGICAL TRAUMA 
Hryshko Yu. M. 
Key words: L-arginine, surgical trauma, postoperative stress, traumatic process, surgical suture material. 

This review article focuses on the analysis of the modern conceptions on the important role of L-arginine 
in the mechanisms of reparative regeneration as well as highlights certain stress-protective, antioxidant, anti-
hypoxic properties of this amino acid. It has been emphasized that the development of novel medical tech-
nologies with systemic and local application of L-arginine to prevent the negative effects of surgical trauma 
and accelerate wound healing is of great appropriateness, especially in the field of military surgery. 


