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Одним із актуальних напрямків в сучасній  теоретичній та медичній біохімії являється вивчення 
біохімічних процесів при трансплантації ембріональних тканин для стимуляції та відновлення функцій 
організму. Метою нашої роботи було вивчення розподілу вітаміну В1 при алотрансплантації в 
сформованих і ембріональних м'язових тканинах. Трансплантація черевної ембріональної тканини 
призводить до збільшення рівня вільного тіаміну в тканині акцептора за рахунок зниження цього 
показника в тканині ембріона. Трансплантація ембріональних тканин призводить до зменшення рівня 
вільного тіаміну в черевному м’язі акцептора. Трансплантація тканин щурів з одного посліду 
призводить до зменшення рівня вільного тіаміну у всіх досліджуваних тканинах. 
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ВСТУП 

Одним із актуальних напрямків в сучасній теоретичній та медичній біохімії 
являється вивчення біохімічних процесів при трансплантації ембріональних тканин 
для стимуляції та відновлення функцій організму [1]. 

В рамках даного наукового напрямку одне з провідних місць належить 
трансплантації ембріональної тканини, яку розглядають як можливу альтернативу 
традиційним консервативним методам лікування, а також як методологічну основу 
експериментальних розробок [2]. 

Ця обставина підкреслює актуальність проблеми в експериментальній та 
клінічній біохімії та перспективність застосування пересадки ембріональних тканин 
[3, 4]. 

З числа важливих питань, що мають медико-біологічне значення ключовим 
являються питання функціонування та збільшення життєздатності трансплантата. В 
цьому відношенні відомо, що після трансплантації ембріональної тканини, 
трансплантат зростає та диференціюється [5], проростає кровоносними судинами 
[6], утворюючи тим самим умови для оксигенації та енергетичного забезпечення 
своєї діяльності. 

Згідно з сучасними уявленнями вітаміни та їх похідні функціонують в організмі 
як коензими, клітинні антиоксиданти, а також як регулятори генної експресії [7]. 
Вітамін В1 необхідний для окисного декарбоксилювання кетокислот, синтезу 
ацетилхоліну, він бере участь у вуглеводному обміні й пов'язаних з ним 
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енергетичному, жировому, білковому обміні, надає регулюючу дію на трофіку й 
діяльність різних систем [8].  

Відомості про особливості розподілу тіаміну в динаміці між тканиною донора і 
акцептора при трансплантації ембріональної тканини не знайшли належного 
відображення в літературі. 

Метою нашої роботи було вивчення розподілу вітаміну В1 при 
алотрансплантації в сформованих і ембріональних м'язових тканинах. 

 
МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ 

Експеримент проводився на кафедрі біохімії ОНУ ім. І.І. Мечникова. 
Дослідження проводили на 108 білих статевозрілих щурах, масою 180-280 гр. В 
роботі були дотримані вимоги Європейської конвенції про захист тварин, які 
використовуються в експериментальних цілях. 

Операцію проводили в умовах асептики. Операційне поле обробляли 1% 
розчином йодопірона. Джерелом ембріональних тканин служили ембріони вагітних 
самок з терміном вагітності 3.5-4 тижнів. У ембріонів вилучали черевну м'язову 
тканину і проводили підсадку до дорослої гомологічної тканини дорослого щура. 
Аналогічна процедура проводилась з стегновою м'язовою тканиною. 
Трансплантатом у щурів з одного посліду служила тканина дорослої особини. 
Також щурам проводилася операція без підсадки. Раньову поверхню зшивали 
простим хірургічним швом [9]. Накладалась стерильна пов’язка. Евтаназію 
проводили шляхом пропускання електричного струму через довгастий мозок. 

Для визначення вільного тіаміну використовували метод окислення тіаміну в 
тіохром, екстракції останнього в органічний розчинник і вимірюванні інтенсивності 
флуоресценції [10]. 

 
РЕЗУЛЬТАТИ ТА ОБГОВОРЕННЯ 

При алотрансплантації ембріональної стегнової м'язової тканини (таблиця 1) 
кількість вільного тіаміну в м'язі акцептора на 1 і 3 добу експерименту достовірно 
зменшилася відносно контрольного значення. У стегновій м'язовій тканині ембріона 
досліджуваний показник на 1-у добу експерименту перевищував у 9 разів 
контрольне значення. На 3 і 7 добу дослідження рівень вільного тіаміну знижувався, 
але залишався вище контрольного показника в 5-6 разів. 

У черевній м'язовій тканині акцептора досліджуваний показник протягом доби 
поступово збільшувався і залишався більше контрольного значення. 

У ембріональній черевній м'язовій тканині спостерігалось достовірне 
зменшення вільного тіаміну відносно контролю на першу та сьому добу 
експерименту. 

Порівнюючи вміст вільного тіаміну в стегновій м'язовій тканині акцептора і 
ембріона можна відзначити, що рівень вільного тіаміну в стегновій м'язовій тканині 
ембріона достовірно менше, ніж в стегновому м'язі самця. Однак, після 
алотрансплантації на 1, 3 і 7 добу досліджуваний показник в м'язі ембріона істотно 
перевищував рівень вільного тіаміну в стегновому м'язі самця. Порівнюючи вміст 
вільного тіаміну в м'язовій тканині акцептора і ембріона можна відзначити, що в 
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ембріональної тканині він був істотно вище, ніж у тканині акцептора. Після 
алотрансплантації черевної м'язової тканини в м’язі акцептора вміст вітаміну В1 на 
протязі доби поступово збільшувався, а в підсадженій ембріональній тканині він 
різко падав до сьомої доби експерименту. 
 

Таблиця 1 
Рівень вільного тіаміну при трансплантації ембрыональної м’язової тканини 

(мкг/г тканини) 
 

Доба 
Стегновий м’яз 

акцептора 
Стегновий м’яз 

ембріона 
Черевний м’яз 
акцептора 

Черевний м’яз 
ембріона 

 
Контроль 

 
9.1 ± 0.1 

3.1 ± 0.9 
** 

 
2.8 ± 0.4 

18.9 ± 4.9 
** 

 
І 

 
4.1 ± 0.8* 

29.3 ± 6.7* 
** 

 
5.3 ± 1.0* 

 
12.5 ± 4.5 

 
ІІІ 

 
3.8  ± 0.9* 

15.2 ± 4.4* 
** 

 

 
10.1  ± 2.8* 

 
20.5 ± 6.3 

 
VІІ 

 
7.0  ± 2.8 

18.2 ± 2.8* 
** 

 
30.02  ± 14.4 

 
3.0 ± 0.5* 

Примечание: 
Р1* – достовірно по відношенню до контролю  
Р2**  – достовірно між м’язовою тканиною донора та акцептора. 
 
Для того щоб з'ясувати, чи є спостережувані нами ефекти результатом впливу 

ембріональної тканини на сформовану тканину або вони є наслідком трансплантації 
або оперативного втручання, ми провели дві серії досліджень, в яких була 
проведена трансплантація гомологічних тканин від щурів з одного посліду і 
дослідження з тваринами оперованими без підсадки. 

При алотрансплантації стегнової м'язової тканини, взятої у тварин з одного 
посліду (таблиця 2) на 1 і 7 добу експерименту спостерігалося достовірне 
зменшення рівня вільного тіаміну в стегновому м'язі донора і акцептора щодо 
контролю. У черевній м'язової тканини донора акцептора на першу добу 
експерименту рівень вільного тіаміну достовірно збільшувався щодо контрольних 
показників. На сьому добу після алотрансплантації в черевній м'язовій тканині 
акцептора досліджуваний показник достовірно зменшувався по відношенню до 
контролю. Порівнюючи досліджувані м'язові тканини між собою можна відзначити, 
що достовірне зменшення досліджуваного показника спостерігалося в стегновому 
м'язі акцептора на 1-у добу експерименту. В інших випадках достовірних змін не 
було.  
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Таблиця 2 
Рівень вільного тіаміну при трансплантації тканини щурів з одного 

посліду(мкг/г тканини) 
 

Доба 
Стегновий м’яз 

акцептора 
Стегновий м’яз 

ембріона 
Черевний м’яз 
акцептора 

Черевний 
м’яз 

ембріона 
Контроль 9.1 ± 0.1 9.1 ± 0.1 2.8 ± 0.4 2.8 ± 0.4 

І 
6.4 ± 0.1* 

** 
7.4 ± 0.3* 6.8 ± 0.2* 8.2 ± 0.6* 

ІІІ 12.3 ± 5.1 17.0 ± 6.0 11.4 ± 3.9 23.7 ± 3.9* 
VІІ 3.5 ± 1.3* 1.8 ± 0.2* 1.8 ± 0.2* 1.5 ± 3.9 

Примечание: 
Р1* – достовірно по відношенню до контролю  
Р2**  – достовірно між м’язовою тканиною донора та акцептора 
 
Проаналізувавши вище вказані результати ми вирішили визначити, чи впливає 

оперативне втручання на рівень вільного тіаміну. 
При операції без підсадки (таблиця 3) в стегновому м'язі самця на 3 і 7 добу 

експерименту спостерігалося достовірне зменшення рівня вільного тіаміну відносно 
контролю. У черевній м'язовій тканини самця збільшення досліджуваного 
показника відносно контролю спостерігалося на 1-у добу експерименту. У решті 
досліджуваних термінів достовірних змін не було. 

 
Таблиця 3 

Рівень вільного тіаміну при операції без підсадки (мкг/г тканини) 
 

Доба 
Стегновий м’яз 

самця 
Черевний м’яз 

самця 
Контроль 9.1 ± 0.1 2.8 ± 0.4 

І 6.3 ± 1.7 8.0 ± 1.6* 
ІІІ 4.7 ± 1.6* 6.0 ± 2.8 
VІІ 5.0 ± 1.7* 4.9 ± 1.2 

Примечание: 
Р1* – достовірно по відношенню до контролю. 

 
ВИСНОВКИ 

1. Трансплантація черевної ембріональної тканини призводить до збільшення рівня 
вільного тіаміну в тканині акцептора за рахунок зниження цього показника в 
тканині ембріона.  

2. Трансплантація ембріональних тканин призводить до зменшення рівня вільного 
таміну в черевному м’язі акцептора.  

3. Трансплантація тканин щурів з одного посліду призводить до зменшення рівня 
вільного тіаміну у всіх досліджуваних тканинах. 
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Т. 25 (64), № 3. – С.61-65. 
Одним из актуальных направлений в современной теоретической и медицинской биохимии является 
изучение биохимических процессов при трансплантации эмбриональных тканей для стимуляции и 
восстановления функций организма. Целью нашей работы было изучение распределения витамина В1 
при аллотрансплантации в сформированных и эмбриональных мышечных тканях. Трансплантация 
брюшной эмбриональной ткани приводит к увеличению уровня свободного тиамина в ткани акцептора 
за счет снижения этого показателя в ткани эмбриона. Трансплантация эмбриональных тканей приводит 
к уменьшению уровня свободного тиамина в брюшной мышце акцептора. Трансплантация тканей крыс 
одного помета приводит к уменьшению уровня свободного тиамина во всех исследуемых тканях. 
Ключевые слова: аллотрансплантация, трансплантат, тиамин, мышечная ткань. 
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investigate the distribution of thiamine in allotransplantation formed in the embryo-tional and muscle tissue. 
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