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Представлены результаты исследования содержания малонового диальдегида в мышечных

тканях при аллотрансплантации эмбриональной мышечной ткани, при трансплантации мышеч-
ных тканей, взятых у животных из одного помета, при операции без подсадки. Для аллотранс-
плантации эмбриональной мышечной ткани использовались 2–3-недельные эмбрионы. Резуль-
таты исследования показали, что аллотрансплантация эмбриональной мышечной ткани приво-
дит к стабилизации малонового диальдегида как в бедренной, так и в брюшной мышечных тка-
нях взрослой крысы. Трансплантация бедренной мышечной ткани, взятой у крыс из одного по-
мета, приводит к достоверному снижению уровня малонового диальдегида в ткани реципиента.
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Stress is one of the most actively investigated physiological condition of the body that affects all

levels of its organization, and, above all, the cell. Great attention is paid to modern physiology cell
reactions molecular systems that provides stability of cells and tissues to the action of stress factors.
Research of antioxidant defense system is of particular interest. Problems of changes of antioxidant
system in muscle tissue transplantation is unclear.

The article presents the results of study of malondialdehyde (MDA) level in muscle tissue during
embryonic muscle tissue allotransplantation, the transplantation of muscle tissue taken from animals
from the same litter, in operation without replanting. Pregnant rats of 2–3 weeks were used for al-
lotransplantation fetal muscle tissue. Allotransplantation was executed with thigh and abdominal mus-
cle tissue, which gives a lift to homologous regions of the adult rat (male, weighing 180–300 g). Trans-
plantation of muscle tissue taken from animals from the same litter was carried out in the same way,
differing only by the donor. Malondialdehyde was determined by reaction with 2-thiobarbituric acid.
The results showed that fetal muscle allotransplantation leads to stabilization of the MDA level in the
femoral and abdominal muscle in adult rat tissues. Transplantation of the femoral muscle tissue from
rats of the same litter leads to a significant decrease in MDA in tissues of the recipient.
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Вступ

Протягом останніх десяти-
річ в імунології, ембріології та
трансплантології успішно роз-
робляються методи трансплан-
тації ембріональних тканин і
клітин, які мають унікальні влас-
тивості, характерні тільки для
клітин та тканин, що знахо-

дяться на ранніх стадіях цито-
генетичного розвитку [1]. Тера-
пія за допомогою ембріональ-
них тканин включає в себе
специфічні (замісні) та неспе-
цифічні механізми, які ґрунту-
ються на модуляції процесів
регенерації, репарації, пролі-
ферації та диференціювання і
реалізуються на генетичному й

епігеномному рівнях. Розкрит-
тя цих механізмів може бути
вирішальною умовою для роз-
робки нових методів терапії
патологічних станів, пов’язаних
із порушенням морфогенезу, і,
насамперед, онкологічних за-
хворювань [2].

Cтрес є одним із найбільш
активно досліджуваних фізіо-
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логічних станів організму, який
зачіпає всі рівні його організа-
ції, у першу чергу, клітинний.
Велику увагу в сучасній фізіо-
логії клітин приділяють реакці-
ям молекулярних систем, які
забезпечують стійкість клітин
і тканин до дії стрес-факторів
[3]. Особливої актуальності
набувають дослідження анти-
оксидантного захисту організ-
му. Питання змін показників
антиоксидантної системи в
трансплантології м ’язових
тканин остаточно не з’ясова-
не [4].

Тіобарбітурат-реакційні про-
дукти, а саме малоновий ді-
альдегід (МДА), — вторинні
продукти перекисного окиснен-
ня ліпідів. Як відомо, МДА утво-
рюється тільки з жирних кис-
лот з трьома і більше подвійни-
ми зв’язками. Йому належить
важлива роль у синтезі про-
стагландинів, прогестерону
та інших стероїдів. Негативна
роль МДА полягає в тому, що
він зшиває молекули ліпідів
і знижує лабільність мембра-
ни. Внаслідок цього мембрана
стає більш крихкою [5; 6]. По-
рушуються процеси, пов’язані
зі зміною поверхні мембрани:
фагоцитоз, піноцитоз, клітинна
міграція та ін. [7]. Утворення
значної кількості МДА, як пра-
вило, свідчить про високий сту-
пінь ендотоксикозу.

Мета дослідження — ви-
вчити зміни вмісту МДА при
алотрансплантації ембріональ-
ної м’язової тканини, при транс-
плантації м’язових тканин, взя-
тих з одного посліду, та при
операції без підсаджування.

Матеріали та методи
дослідження

У ході роботи було проведе-
но три види операційного втру-
чання:

1 — алотрансплантація ем-
бріональних м’язових тканин;

2 — трансплантація м’язо-
вих тканин, взятих у щурів з
одного посліду;

3 — хибна операція.
Експерименти проводили

на базі лабораторії кафедри
біохімії ОНУ імені І. І. Мечни-
кова. Усіх тварин утримували
на стандартному харчуванні.
Для алотрансплантації ембріо-
нальних м’язових тканин вико-
ристовували ембріони термі-
ном 2–3 тиж.

Під ефірним наркозом в
асептичних умовах тварину
фіксували до хірургічної дош-
ки у положенні лежачи на спи-
ні, операційне поле виголюва-
ли та тричі обробляли анти-
септиком (йодобак). У мезо-
гастральній ділянці повздовж-
нім розрізом пошарово розти-
нали черевну стінку. В емб-
ріонів вилучали черевну м’язо-
ву тканину і фіксували лігату-
рою до черевної стінки дорос-
лого щура.

Рану пошарово зашивали
наглухо вузловим швом. Опе-
раційну ділянку обробляли йо-
добаком. Загоєння рани відбу-
валося первинним натягом.
Аналогічну операцію проводи-
ли і зі стегновою м’язовою тка-
ниною. Розріз виконували по
внутрішній середній третині
стегна. Трансплантація одно-
послідної тканини відбува-

лась аналогічно, донором слу-
гували тварини з одного по-
сліду.

Хибну операцію проводили
для порівняння впливу змін
кількості досліджуваних по-
казників від хірургічного впли-
ву. Контролем слугувала тка-
нина, яка не піддавалася хі-
рургічному втручанню. У ході
експерименту було прооперо-
вано 102 тварини (по шість по-
вторів на кожну добу дослі-
дження). Вміст МДА визнача-
ли у тканині донора і реципі-
єнта на першу, третю та сьо-
му добу після оперативного
втручання.

Малоновий діальдегід ви-
значали за його реакцією з
2-тіобарбітуровою кислотою.
При високій температурі в кис-
лому середовищі МДА реагує
з 2-тіобарбітуровою кислотою,
утворюючи забарвлений три-
метиновий комплекс, з макси-
мумом поглинання при 532 нм
[8]. Для порівняння резуль-
татів досліджень розрахову-
вали середнє арифметичне
(Мсер) та середньоквадратич-
не відхилення (m). Результати
вважали достовірними при
р<0,05.

Результати дослідження
та їх обговорення

За результатами визначен-
ня вмісту МДА в стегновій м’я-
зовій тканині дорослого щура
при алотрансплантації ембріо-
нальної стегнової м’язової тка-
нини (табл. 1) можна відміти-
ти його достовірне зменшення,
приблизно у 7 разів, на третю
добу дослідження щодо конт-

Таблиця 1
Вміст малонового діальдегіду при алотрансплантації

ембріональної м’язової тканини, M±m, мкМ/г тканини, n=6

     Термін дослідження, доба
               Стегнова м’язова тканина                 Черевна м’язова тканина

дорослого щура ембріона дорослого щура ембріона

Контроль (без підсаджування) 195,75±34,74** 121,55±12,75 177,81±22,40 74,71±5,98**
Перша 124,02±12,50 499,27±52,55*, ** 98,62±20,21* 206,93±30,40*, **
Третя 26,15±3,91* 78,71±8,16*, ** 67,24±8,18* 397,20±20,95*, **
Сьома 127,01±43,56 192,36±40,36 225,63±11,95 844,00±103,20*, **

Примітка. * — р<0,05 — достовірно щодо контролю; ** — р<0,05 — достовірно між м’язовими тканинами дорос-
лого щура й ембріона.
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ролю. У стегновій м’язовій тка-
нині ембріона на першу добу
дослідження відбувалося до-
стовірне збільшення дослі-
джуваного показника приблиз-
но в 4 рази щодо контролю.
На третю добу дослідження
цей показник достовірно зни-
зився щодо контролю та був
меншим у 1,5 рази. У черевній
м’язовій тканині дорослого
щура після алотрансплантації
спостерігалося достовірне
зменшення вмісту МДА на пер-
шу та третю добу досліджен-
ня щодо контролю. У черевній
м’язовій тканині ембріона, нав-
паки, досліджуваний показник
ступінчасто збільшувався та
на сьому добу перевищував
контрольне значення в 11 ра-
зів.

Якщо порівняти кількість
МДА між м’язовими тканинами
дорослого щура й ембріона, то
можна відмітити достовірну різ-
ницю збільшення на першу та
третю добу дослідження в стег-
новій м’язовій тканині ембріо-
на. У черевній м’язовій ткани-
ні ембріона досліджуваний по-
казник достовірно перевищу-
вав цей показник у дорослого
щура в усі досліджувані термі-
ни, хоча контрольні значення
були достовірно меншими за
контрольні у тканині доросло-
го щура.

При трансплантації стегно-
вої м’язової тканини, взятої у
щурів з одного посліду на сьо-
му добу дослідження відбува-
ється достовірне зменшення
цього показника як у тканині
донора, так і тканині реци-
пієнта на першу добу дослі-

дження (табл. 2). У черевній
м’язовій тканині реципієнта і
донора достовірних змін віднос-
но контролю на сьому добу
дослідження не відбувалося.
Якщо порівняти кількість МДА
між м’язовими тканинами до-
нора і реципієнта, то можна
відмітити збільшення на першу
та третю добу дослідження в
стегновій м’язовій тканині ре-
ципієнта. У черевній м’язовій
тканині реципієнта така кар-
тина спостерігалася лише на
третю добу після трансплан-
тації.

При хибній операції спосте-
рігалося достовірне зменшен-
ня кількості МДА на третю та
сьому добу дослідження як у
стегновій, так і в черевній м’я-
зових тканинах дорослої тва-
рини щодо контролю (табл. 3).

Висновки

1. Алотрансплантація емб-
ріональної м’язової тканини
приводить до стабілізації рів-
ня МДА як у стегновій, так і че-
ревній м’язових тканинах до-
рослого щура. Установлено,

що у черевній м’язовій ткани-
ні ембріона при алотранспла-
нтації ембріональної м’язової
тканини відбувається інтенси-
фікація процесів перекисного
окиснення ліпідів, про що
свідчить достовірне збільшен-
ня вмісту МДА щодо контро-
лю.

2. Трансплантація стегнової
м’язової тканини, взятої у щу-
рів з одного посліду, приво-
дить до достовірного зменшен-
ня МДА у тканині реципієнта і
тканині донора.

3. Хибна операція приво-
дить до достовірного змен-
шення вмісту МДА як у черев-
ній, так і стегновій м’язових
тканинах щодо контролю.
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ВЛИЯНИЕ СРЕДСТВ НЕЙРОПРОТЕКТИВНО-АНТИОКСИДАНТНОГО КОМПЛЕКСА НА ОРИ-

ЕНТИРОВОЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКУЮ АКТИВНОСТЬ КРЫС С ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫМ
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ГУ «Днепропетровская медицинская академия МЗ Украины», Днепропетровск, Украина
Проведен сравнительный анализ влияния цитиколина, α-липоевой кислоты, ницерголина

и донепезила на локомоторную и исследовательскую активность крыс в тесте «открытое поле»
в условиях экспериментального аллергического энцефаломиелита (ЭАЭ). Препараты вводи-
ли внутрижелудочно один раз в сутки на фоне базовой терапии солу-медролом со 2-го по
16-й день после индукции ЭАЭ (латентная фаза + клиническая фаза заболевания). Тестиро-
вание двигательно-исследовательской активности проводили в последние сутки введения пре-
паратов.

Установлена способность средств нейропротективно-антиоксидантного комплекса нормали-
зовать нарушенную ЭАЭ моторно-исследовательскую активность крыс: препараты статистически
достоверно увеличивали количество горизонтальных переходов, заглядываний в норки и число
вертикальных стоек в среднем на 70 % (р<0,01), 80 % (р<0,05) и 100 % (р<0,05) соответственно
относительно показателей животных с ЭАЭ. Показано, что способность восстанавливать локо-




