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ВСТУП

Протягом останніх років вчені багатьох країн світу зацікавлені у вивченні та
застосуванні алотрансплантації ембріональних тканин.
З числа невирішених питань, що мають медико - біологічне значення,
ключовими видаються питання про характер взаємодії пересадженої ембріональної
тканини з тканиною реципієнта, а також і про умови функціонування
трансплантата.[1, 2]. Тому метою нашої роботи було вивчення активності окислення
ендогенних субстратів, α-кетоглутаратдегідрогенази і піруватдегідрогенази при
алотрансплантації ембріональних тканин.
МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ

Дослідження проводили на 120 статевозрілих білих безпородних щурах (самцях
і самках), масою 180-350 гр. відповідно до Європейської конвенції про захист
тварин, які використовуються для експериментальних цілей.
Хірургічні втручання проводили в умовах загальних правил септики.
Операційне поле обривалося і оброблялося розчином йодобака. Для отримання
ембріонів вирощували самиць зі сроком вагітності 3-4 неділі. З ембріональної
тканини витягалась черевна м'язова тканина і підшивалась в черевну дорослого
щура. Аналогічна процедура проводилась і з стегновою м'язовою тканиною.
Операційну рану зашивають наглухо, простим вузловим швом. Накладалася
асептична пов'язка. [3]. Самцям проводили алотрансплантацію черевної м'язової і
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стегнової м'язової тканини під ефірним наркозом. Виводили щурів з експерименту
шляхом пропускання струму через довгастий мозок.
Активність досліджуваних дегідрогеназ визначали за методом Габлера в
модифікації Кісслінга і Лундквіста. Статистичну обробку результатів виконували за
методом Стьюдента [4–6].
РЕЗУЛЬТАТИ ТА ОБГОВОРЕННЯ

Морфологічна характеристика вільно алотрансплантованих ембріональних
тканин. Внаслідок трансплантації ембріональних тканин в організмі реціпієнта
виникає реакція на трансплантат, однак вона маловиражена й перебігає дуже
повільно. Імунна реакція на трансплантацію ембріональних тканин не має
характерних ознак реакції відторгнення трансплантата, інтенсивність її не залежить
від виду пересадженої тканини, морфологічними проявами її є лімфоїдна
інфільтрація пересадженої тканини з повнокрів'ям судин.[1, 2]
Отримані нами результати наведені на таблицях 1, 2, 3. На першу добу після
алотрансплантації черевної м'язової тканини окислення α-кетоглутарату було
однаковим як в тканині трансплантата, так і в дорослій тканині. На 3-ю добу
активність α-кетоглутаратдегідрогенази збільшувалася в рівній мірі в
алотрансплантаті та дорослій тканині. На сьому добу процеси окислення в дорослій
тканині відбувалися інтенсивніше, ніж в ембріональній. По відношенню до
контролю протягом семи діб відзначалося підвищення окислення як в
ембріональній, так і в дорослій тканині, за винятком першої доби, де спостерігалося
у дорослій тканині незначне зменшення окислювальних процесів. При
алотрансплантації стегневої м'язової тканини на першу добу ми спостерігали
аналогічні закономірності такі, які спостерігалися в черевній м'язовій тканині. На
третю добу процес окислення посилювався в більшій мірі в зрілій тканині, ніж в
ембріональній. На сьому добу окислення α-кетоглутарата було однаково
інтенсивним в обох досліджуваних тканинах (табл.1) [7].
Таблиця 1.
Окислення α – кетоглутарату (нмоль ферриціаніду/г тканини)
контроль

1 доба

3 доба

7 доба

Ембріональний стегновий м‘яз

70±10

50±10

50±10

90±10

Стегновий м‘яз дорослої тварини

20±10

50±10

60±8

80±5

Ембріональний черевний м‘яз

40±10

50±10

60±20

60±10

Черевний м‘яз дорослої тварини

60±10

50±10

60±20

70±50

Примітка: * – p<0,05 – достовірно
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При використанні пірувату, як в ембріональній черевній м'язовій тканині, так і в
стегновій м'язовій ми спостерігали, що цей субстрат окислявся у двічі інтенсивніше,
ніж у дорослій, за винятком черевної м'язової тканини на третю добу, а стегнової
м'язової тканини і на першу добу. По відношенню до контролю окислення цього
субстрату на сьому добу вдвічі зростала і в черевній м'язовій, і в стегновій м'язовій
тканинах (табл. 2).
Таблиця 2.
Окислення пірувату (нмоль ферриціаніду/г тканини)
контроль

1 доба

3 доба

7 доба

Ембріональний стегновий м‘яз

90±50

50±10

80±10

80±10

Стегновий м‘яз дорослої тварини

50±30

40±20

60±10

60±10

Ембріональний черевний м‘яз

30±10

60±10

30±10

70±20

Черевний м‘яз дорослої тварини

60±20

40±10

50±10

90±20

Примітка: * - p<0,05 – достовірно

При дослідженні окислення ендогенних субстратів спостерігалося на першу
добу зменшення окиснення по відношенню до контролю вдвічі в черевній м'язової
ембріональній і зрілій тканинах. На третю і сьому добу цей показник збільшувався.
У стегновому м'язі у всі досліджувані терміни (ембріональної та дорослої тканинах)
був практично однаковий. По відношенню до контролю в дорослій м'язовій тканині
спостерігалося більш інтенсивне окислення цього субстрату, ніж в ембріональній
протягом усього експерименту (табл. 3) [8]
Таблиця 3.
Окислення ендогенних субстратів (нмоль ферриціаніду/г тканини)
контроль

1 доба

3 доба

7 доба

Ембріональний стегновий м‘яз

60±10

60±10

50±9

60±10

Стегновий м‘яз дорослої тварини

20±10

60±10*

60±10*

70±5*

Ембріональний черевний м‘яз

80±20

40±10

80±10

70±10

Черевний м‘яз дорослої тварини

70±30

40±10

80±10

70±50

Примітка: * - p<0,05 – достовірно
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ВИСНОВКИ

На підставі отриманих даних можна зробити висновок, що алотрансплантація
призводить
до
збільшення
активності
α-кетоглутаратдегідрогенази,
піруватдегідрогенази і окислення ендогенних субстратів як в черевній, так і в
стегневій м'язових тканинах.
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