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ВСТУП 

 

Актуальність теми. Досягнення кріобіології останніх десятиріч, 

створення унікальних кріобіологічних технологій довгострокового зберігання 

різних клітин і тканин сприяли прогресу багатьох напрямків медицини і 

біології, зокрема стали підґрунтям нового, сучасного етапу розвитку клітинної і 

тканинної терапії [1‒4]. 

Клітинна і тканинна терапія як напрямок науки має майже сторічну 

історію [5]. Її родоначальником вважають лікаря С. Воронова, який у 20-ті роки 

минулого сторіччя з успіхом застосовував підсадку фетальних тканин 

пацієнтам. Пізніше клітинна терапія отримала продовження і широке 

висвітлення у роботах Nicolson та його послідовників, які використовували в 

якості лікарського компоненту очищені та висушені екстракти тканин і органів 

плодів овець [6]. 

Другим поколінням препаратів клітинної терапії можна назвати 

препарати, отримані з переживаючих тканин, виготовлені за В.П. Філатовим. 

В.П. Філатов розробив методику зберігання ізольованих тканин (рогівка ока, 

шкіра), біологічних тканин, що витримані в парабіотичних умовах та не мають 

життєздатності (плацента, хоріон, склоподібне тіло), екстракти та відгони з них 

і назвав це тканинною терапією [7]. 

У теперішній час накопичений великий обсяг фундаментальних та 

експериментальних даних щодо створення і дослідження біологічної дії різних 

форм біопрепаратів [8‒12]. Визначальним моментом розробки і отримання цих 

препаратів є вибір джерела сировини [13‒14]. До перспективних джерел 

клітинно-тканинних препаратів спеціалісти відносять клітини і тканини 

фетоплацентарного комплексу людини – плаценту, оболонки плоду, кордову 

кров [15‒21]. Разом з цим, використання таких тканин для виготовлення з них 

біопрепаратів в деяких країнах має свої обмеження або заборонено [22]. 

Значна увага дослідників також приділяється виготовленню препаратів з 

тканин та органів, у тому числі фетальних, сільськогосподарських тварин 
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(велика рогата худоба, свині, поросята, вівці тощо). Головним чином це 

пов’язано з тим, що при використанні такого матеріалу не виникає морально-

етичних проблем, а також відсутня небезпека інфікування на характерні для 

людини віруси (ВІЛ, гепатит). Однак, виготовлення ксенопрепаратів також має 

ряд обмежуючих факторів, зокрема, епізоотичні проблеми, необхідність 

використання виключно «здорового» матеріалу, вирощування тварин в 

екологічно чистих умовах та інше [23, 24]. 

Дані аспекти примусили вчених звернути увагу на альтернативні 

джерела сировини, зокрема, ембріони курей [25, 26]. Незважаючи на те, що 

птахи відносяться до іншого класу тварин, біохімічні процеси в клітинах їх 

організму проходять, в цілому, так, як і у ссавців. Окрім того, ембріони птахів є 

найбільш епізоотично стійким біооб’єктом як самоконтрольована система, що 

живе та розвивається лише в умовах майже повної відсутності мікроорганізмів. 

В останні роки отримано ряд препаратів з ембріональних тканин курей для 

тварин та людини [27‒29]. Однак, біотехнологічний потенціал використання 

курячих ембріонів достатньо великий та не вичерпаний, а проблема 

використання ембріональних тканин курей в якості субстрату для отримання 

біологічно активних препаратів та вивчення їх впливу на організм ссавців в 

нормі та при патології є актуальною і потребує подальшого дослідження. 

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами і темами. 

Дисертаційна робота виконана в рамках теми Харківської державної 

зооветеринарної академії «Експериментальне обґрунтування і розробка методів 

кріоконсервування клітин і тканин домашніх і сільськогосподарських тварин, а 

також розробка методів отримання кріоекстрактів з ембріональних тканин 

тварин і вивчення їх біологічної дії» (№ держреєстрації 0110U007535). 

Мета і завдання дослідження. Метою даної роботи було отримання 

кріоекстрактів з ембріонів курей,  дослідження їх складу та біологічної дії при 

експериментальному гепатиті у щурів. 

Для досягнення мети були поставлені такі завдання: 

1. Розробити методи отримання екстрактів з ембріонів курей з 
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використанням низьких температур. 

2. Дослідити гостру та хронічну токсичність і визначити ступінь 

нешкідливості отриманих кріоекстрактів. 

3. Провести дослідження складу кріоекстрактів з ембріонів курей, а саме 

– кількісного вмісту пептидів, амінокислот та жирних кислот як основних 

біологічно активних речовин. 

4. Дослідити біологічну дію кріоекстрактів з ембріонів курей на моделі 

токсичного гепатиту у щурів. 

5. Провести гістологічне дослідження печінки та селезінки щурів з 

експериментальним тетрахлорметановим гепатитом. 

6. Вивчити здатність отриманих кріоекстрактів з ембріонів курей 

впливати на кількість лейкоцитів у мишей з експериментальною лейкопенією. 

Предмет дослідження. Кріоекстракти з ембріонів курей, їх склад, 

токсичність і вплив на організм щурів з експериментальним гепатитом. 

Об'єкт дослідження. Біологічна дія кріоекстрактів з ембріонів курей у 

тварин з експериментальним гепатитом. 

Методи дослідження. При виконанні дисертаційної роботи для 

отримання кріоекстрактів було використано методи низькотемпературного 

заморожування ембріонів курей; гельпроникної, рідинної та газової 

хроматографії для визначення якісного та кількісного вмісту 

низькомолекулярних пептидних фракцій, жирних кислот та амінокислот в 

отриманих кріоекстрактах; для дослідження змін в крові, сироватці крові та 

гомогенатах печінки експериментальних тварин після введення кріоекстрактів з 

ембріонів курей використовували біохімічні методи; проводили гістологічне 

дослідження морфофункціональних змін в печінці і селезінці щурів; для 

обробки результатів експериментів застосовували статистичні методи обробки 

досліджень. 

Наукова новизна отриманих результатів. Вперше розроблено метод 

отримання кріоекстрактів з ембріональної тканини курей як альтернативного 

джерела фетальної сировини для виготовлення біопрепаратів. Вперше 
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проведено дослідження впливу фактора заморожування сировини і різного 

терміну їх експозиції у рідкому азоті (-196 °С) при виготовленні кріоекстрактів 

на їх склад, токсичність і біологічну дію у порівнянні з екстрактами із нативних 

ембріонів. Вперше визначений рівень гострої і хронічної токсичності 

отриманих кріоекстрактів, встановлена їх нешкідливість за існуючою 

класифікацією. 

Вперше досліджений склад кріоекстрактів з ембріонів курей, отриманих 

за розробленим методом, встановлений якісний і кількісний вміст амінокислот і 

жирних кислот, кількісний вміст низькомолекулярних пептидів з 

молекулярною масою від 0,5 кДа до 5,7 кДа. 

Вперше проведено комплексне дослідження клінічного стану, 

біохімічних та гематологічних показників у щурів з експериментальним 

токсичним гепатитом. Встановлено, що введення кріоекстракту чинило 

позитивну дію і сприяло значному підвищуванню виживаності лабораторних 

тварин з токсичним ураженням печінки, зниженню активності ферментів АлАТ 

і АсАТ, зменшенню інтенсивності процесів пероксидації ліпідів, гальмуванню 

цитолізу. Вперше проведено морфологічне дослідження тканин печінки і 

селезінки щурів під час розвитку і перебігу патології, встановлено, що 

застосування кріоекстракту сприяло відновленню структури ушкодженої 

печінки, стимулювало центри лейкопоезу в селезінці експериментальних 

тварин. 

Практичне значення отриманих результатів. Розроблений спосіб 

отримання біологічно активних кріоекстрактів з ембріонів курей може бути 

використаний в практиці для створення біопрепаратів. Експериментально 

обґрунтована доцільність використання заморожування сировини у рідкому 

азоті при отриманні кріоекстрактів з ембріональних тканин курей. Показано, 

що даний спосіб може бути використаний для удосконалення методів 

отримання різних біологічно активних компонентів у препаратах. 

Отримані результати щодо позитивної дії кріоекстракту у щурів із 

токсичним ураженням печінки, можуть бути підґрунтям для розробки нового 
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гепатопротекторного препарату на основі ембріональних тканин курей. 

Особистий внесок здобувача. Автором дисертаційної роботи 

самостійно проведено аналіз літератури за темою дослідження, отримано 

експериментальні дані, проведено їх первинний аналіз, статистичну обробку. 

Спільно з науковим керівником встановлену мету роботи та визначено завдання 

для її досягнення, інтерпретовані результати і сформульовані висновки.  

Апробація результатів дисертації. Основні положення дисертаційної 

роботи повідомлені та обговорені на науковій конференції з міжнародною 

участю, присвяченій 90-річчю НАН України та 10-річчю кафедри ЮНЕСКО з 

кріобіології «Нові кріобіотехнології для вирішення фундаментальних і 

прикладних задач медицини» (Харків, 2008р.); на науковому семінарі 

«Актуальні проблеми кріобіотехнології в ветеринарній медицині та біології» 

(Харків, 2009); на звітній науково-практичній та науково-методичній 

конференції за результатами наукової діяльності вчених факультету 

ветеринарної медицини ХДЗВА за 2008‒2009 рр., присвяченій 125-річному 

ювілею кафедри гігієни тварин та ветеринарної санітарії та основи наукової 

школи зоогігієністів «Нові досягнення та перспективи розвитку ветеринарної 

медицини» (Харків, 2009); на IV міжнародній конференції молодих вчених 

«Біорізноманіття. Екологія. Адаптація. Еволюція», присвяченої 180-річчю з дня 

народження видатного фізіолога І.М. Сеченова (Одеса, 2009); на щорічній 

конференції молодих вчених «Холод в біології та медицині - 2010: Актуальні 

проблеми кріобіології, трансплантології та біотехнології» (Харків, 2010); на 

всеукраїнській науково-практичній конференції студентів та молодих вчених 

«Актуальні питання створення нових лікарських засобів» (Харків, 2010); на 

міжнародній науковій конференції студентів та молодих вчених «Актуальні 

питання сучасної медицини» (Харків, 2012); на міжнародній науково-

практичній конференції «Сучасні чинники розвитку медичних наук» (Львів, 

2012); на міжнародній науково-практичній конференції «Способи захисту та 

збереження здоров’я людини в сучасних умовах» (Одеса, 2012); на міжнародній 

науково-практичній конференції «Досягнення медичної науки як чинник 
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стабільності розвитку медичної практики» (Дніпропетровськ, 2013); на ІІІ 

міжнародній науковій конференції студентів, аспірантів та молодих вчених 

«Фундаментальні та прикладні дослідження в біології» (Донецьк, 2014). 

Публікації. За матеріалами дисертації опубліковано 20 наукових робіт, 

у тому числі 5 статей у спеціалізованих наукових виданнях, 1 закордонна 

публікація, 1 патент. 

Обсяг і структура дисертації. Дисертаційна робота викладена на 137 

сторінках тексту, складається з вступу, огляду літератури, розділу «Матеріали і 

методи досліджень», 2-х розділів з описом результатів власних досліджень, 

аналізу та обговорення результатів, висновків і списку цитованої літератури, 

який включає 220 джерел, розміщених на 24 сторінках друкованого тексту. 

Робота містить 20 рисунків і 22 таблиці. 
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РОЗДІЛ 1 

ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ 

 

1.1. Історія розвитку клітинної і тканинної терапії 

 

Клітинна і тканинна терапія має майже сторічну історію. Перші спроби 

використати клітинний матеріал для омолодження людини було розпочато на 

початку минулого сторіччя. Е Штейнах (1920) та С. Воронов (1923‒1928) 

повідомляли, що при введені щурам, кролям та вівцям ін’єкцій свіжих 

ембріональних клітин їм вдавалось омолоджувати та подовжувати життя 

тварин. Ефект виражався в підвищенні рухової активності, рості нового 

волосся, відновленні зорової та полової функцій у старих тварин [30, 31]. У 

подальшому, з метою омолодження С. Воронов підсаджував людям тканини 

полових залоз мавп [30]. 

Пізніше клітинна терапія отримала своє продовження та широке 

висвітлення в роботах Nikolson  та його послідовників, які, власне, ввели термін 

«клітинна терапія» [6]. 

Другим поколінням препаратів клітинної терапії можна назвати 

препарати, отримані з переживаючих тканин, виготовлені за В.П. Філатовим. 

В.П. Філатов розробив методику зберігання ізольованих тканин (рогівка ока, 

шкіра), біологічних тканин, що витримані в парабіотичних умовах та не мають 

життєздатності (плацента, хоріон, склоподібне тіло), екстракти та відгони з них 

та назвав це тканинною терапією [7].  

Згідно концепції В.П. Філатова в таких тканинах, в процесі їх адаптації 

до несприятливих умов середовища, накопичуються речовини з високою 

біологічною активністю – так звані біогенні стимулятори [32, 33]. Лікувальний 

ефект таких препаратів пов’язували зі стимуляцією регенеративно-

відновлювальних процесів, а також омолодженням всього організму. Тканинна 

терапія за В.П. Філатовим ‒ це неспецифічний метод лікувально-

профілактичної медицини, що підвищує резистентність організму за рахунок 
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регулюючого впливу на гомеостаз. Такі препарати можна назвати другим 

етапом розвитку клітинної та тканинної терапії. 

Вчені дійшли висновку, що тканинна терапія активує всі системи та 

життєві сили організму за рахунок регуляції основних його функцій [31]. 

тканинна терапія дуже швидко віднайшла широке застосування в терапії, 

фтизіатрії, хірургії, неврології, гінекології та інше [32]. 

У 80‒90 роках минулого сторіччя почався новий сучасний етап 

розвитку клітинної і тканинної терапії. Стимулом до інтенсивного розвитку 

цього направлення слугували складнощі в рішенні проблем трансплантації 

органів і тканин класичними методами, експериментальні дані про можливість 

використання соматичних клітин людини в якості альтернативи пересадки 

цілого органу [34‒36]. 

Теоретичні та прикладні дослідження, що проводяться в Інституті 

проблем кріобіології і кріомедицини з 80-х років, стали основою для створення 

третього покоління препаратів тканинної терапії. Завдяки розвитку кріобіології, 

як науки, суміжні галузі – біологія, ветеринарія, медицина – отримали 

додаткові можливості для вивчення процесів, що проходять в клітинах, їх 

збереження та використання в терапії [37]. Досягнення кріобіології дають змогу 

довгостроково зберігати клітини та органи людини і тварин в кріобанках зі 

збереженням їх структури та функцій [38‒45]. 

В даний час успіхи кріобіологів тісно пов’язані з поглибленням 

розуміння принципів морфофункціональної організації живого, метаболічних 

циклів, процесів життєдіяльності систем на основі нових ідей молекулярної та 

клінічної біології. Специфіка сучасної кріобіології визначається пріоритетними 

дослідженнями на рівні молекулярної і клітинної біології, молекулярної 

генетики [39]. 

Однією з основних задач даної науки є нейтралізування або зведення до 

мінімуму впливу негативних факторів кріоконсервування на біологічні об’єкти 

[40]. 
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Розроблено кріотехнології, які включають заготівлю, кріоконсервування 

та довгострокове зберігання клітин і тканин, в тому числі 

ембріофетоплацентарного походження: ембріональних гемопоетичних і 

нервових клітин, тканин раннього хоріона, плаценти та її похідних, вилочкової 

залози, селезінки, щитоподібної залози, нирок, трубчастих та пласких кісток, 

суспензії клітин фетальної печінки, хрящової та церебральної тканин, а також 

статевих залоз, клітин і тканин інших органів [46, 47]. 

Відомо, що кріоконсервування ‒ потужний фізико-хімічний стресовий 

фактор, що обумовлює структурно-функціональні зміни багатьох біообʼєктів. 

Такого роду модифікації можуть торкатися різних рівнів регуляції стану клітин 

і впливати на терапевтичний потенціал біоматеріалу. Даний факт повинен 

враховуватись при оптимізації протоколів кріоконсервування і використання 

біообʼєктів з метою підвищення ефективності лікування різних захворювань 

[48, 49]. 

Для використання існуючих і створення нових кріобіологічних 

технологій необхідні знання фізико-хімічних процесів, що виникають в 

біообʼєктах при консервуванні, їх стабільність, надмолекулярну організацію і 

функціональну активність [50‒52]. Зміни четвертинної та третинної 

конформації білка після заморожування-відігріву залежать від умов, в яких  

знаходились макромолекули на різних етапах кріоконсервування. Таке 

виявлення впливу низьких температур обумовлене взаємодією гідрофобних та 

водневих зв’язків, що визначають і стабілізують вищі структури білка і можуть 

порушуватись в залежності від складу, йонної сили діелектричної сталої та рН 

середовища [48]. 

Термодинамічні характеристики процесу теплової денатурації білків під 

впливом фізико-хімічних факторів дозволяють аналізувати конформаційні 

зміни молекул. Ці фактори є важливими в кріобіології і повинні враховуватись 

при розробці технологій кріоконсервування біологічних систем за допомогою 

низьких температур в присутності кріозахисних розчинів [50, 51]. 
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В теперішній час найбільш перспективними є кріотехнології, що дають 

можливість виділити біологічно активні субстанції з вихідної біологічної 

сировини [53, 54]. Ці технології включають швидке заморожування сировини в 

кріотунелях, подрібнення в кріомлині, сублімаційне висушування, 

низькотемпературну екстракцію ліпідних фракцій та виділення білково-

пептидних комплексів [55]. 

Використання розроблених ефективних методів і технологій 

кріоконсервування та довгострокового зберігання різних клітин і тканин в 

життєдіяльному, функціонально повноцінному стані відкриває широку 

перспективу клітинної і тканинної терапії. 

 

1.2. Тканинна терапія як альтернатива синтетичним препаратам 

 

Проблема тканинної терапії викликає зацікавленість клініцистів, 

біологів, фізіологів, імунологів і спеціалістів інших галузей. Вона стосується 

ряду питань, пов’язаних з виживаністю ізольованих тканин в умовах низьких 

температур [51]. 

Тканинні препарати нормалізують метаболічні процеси в організмі, є 

універсальними імунокоректорами, що і визначає їх основну роль ‒ 

підвищувати стійкість організму до впливу несприятливих ендогенних та 

екзогенних факторів при різних формах патологій [55]. 

Відомо, що тканинні препарати проявляють регенераційну та 

активаційну функції ендокринних залоз, що дає можливість призначати 

тканинну терапію при діабеті, жіночому та чоловічому клімаксі, гіпотиреозі та 

інших захворюваннях [57‒59]. 

Препарати, виготовленні з фетальних тканин мають потужну 

антитоксичну та гепатопротекторну дію, яка дає можливість використовувати 

їх при інтоксикаціях, лікуванні гепатитів і хелатитів алкогольного і 

неалкогольного ґенезу, цирозах печінки [60‒68]. 
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Здатність розсмоктувати надлишкову фіброзну тканину 

використовується при лікуванні колоїдних рубців, спайкових процесів різного 

походження. Окрім того, тканинні препарати здатні стимулювати 

регенеративну активність ушкоджених тканин. Ця здатність успішно 

застосовується для пришвидшення загоєння ран, переломів, трофічних виразок, 

для профілактики старіння шкіри [69‒72]. Останнім часом застосовуються різні 

способи стимуляції репарації пошкодженої шкіри, що втратила тургор і 

еластичність за допомогою біологічно активних препаратів плаценти та її 

екстрактів, а також клітинних суспензій [73, 74]. 

Тканинна терапія призначається при передонкологічних станах, 

фіброміомах матки, мастопатіях молочних залоз, аденомі передстатевої залози, 

поліпах кишківника, тощо, завдяки здатності стимулювати зворотній розвиток 

гіперпластичних процесів [75, 76]. Окрім того, препарати з фетальних тканин 

зменшують наслідки радіаційного впливу, що вказує на доцільність їх 

використання у пацієнтів після променевої терапії. У період лікування у 

пацієнтів з онкологічними захворюваннями, які отримували тканинні 

препарати, відзначалася регресія пухлин і поліпшення самопочуття пацієнтів 

[77]. У процесі терапії виявлено зростання рівня гемоглобіну та еритроцитів 

[78]. 

Є досвід виділення з плацентарного та ембріонального матеріалу 

окремих протеїнів ‒ ɑ-фетопротеїну, хоріонічний гонадотропіну, та інше. Такі 

протеїни використовуються для лікування злоякісних новоутворень [79‒81]. 

Психоседативна дія тканинних препаратів передбачає можливість їх 

використання при різних розладах центральної нервової системи [82]. У 

літературі є повідомлення про застосування фетальних препаратів при 

лікуванні хвороби Паркінсона [83]. Підвищення адаптаційних можливостей 

центральної нервової системи застосовується для профілактики інфарктів та 

інсультів, нервових зривів, посилення стійкості центральної нервової системи 

при напруженій розумовій роботі. Здатність фетальних та ембріональних 
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препаратів регулювати діяльність вегетативної нервової системи 

використовується для лікування вегето-судинної дистонії [84‒87]. 

Тканинна терапія застосовується для корекції судинної патології і 

захворювань крові. Така дія обумовлена активацією кровотоку і кровотворення 

в цілому [88, 89]. 

Лікування різних захворювань за допомогою тканинної терапії має 

істотну перевагу перед лікарськими засобами іншого походження завдяки 

відсутності побічних явищ. Експериментальними дослідженнями встановлено 

нешкідливість такого лікування, відсутність алергії, звикання, 

гістаміноподібного та кумулятивного ефектів [90]. 

  

1.3. Нове покоління тканинних препаратів 

 

Визначальним моментом розробки і отримання біологічних препаратів є 

вибір джерела сировини [90]. До перспективних джерел клітинно-тканинних 

препаратів спеціалісти відносять клітини і тканини фетоплацентарного 

комплексу людини ‒ плаценту, плідні оболонки, кордову кров [91‒115].  

Препарати плаценти містять всі необхідні живому організму 

амінокислоти, білкові сполуки, нуклеїнові кислоти, мікроелементи, вітаміни, 

ферменти та інші речовини, які беруть участь в обміні речовин, благотворно 

впливаючи на життєдіяльність клітин, забезпечуючи захист від інфекційних, 

радіаційних та інших шкідливих факторів впливу зовнішнього середовища. 

Плацентарні препарати мають потужну протизапальну, загоювальну, 

розсмоктуючу, омолоджуючу та імуностимулюючу дію [91, 92 104]. Широко 

плаценту використовують для приготування тканинних препаратів за 

В.П. Філатовим: суспензія плаценти, екстракт плаценти, амніоцен [7]. 

В результаті експериментального дослідження імунотропних 

властивостей препарату «Пребіостім» встановлено, що він не має 

цитотоксичної дії, помірно знижує індукцію первинної гуморальної відповіді. 

Окрім того, введення препарату викликає виразну активацію фагоцитарної 
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функції нейтрофілів і стимуляцію їх індукованого метаболізму. Це дозволяє 

зробити висновок про перспективність його використання як імуномодулятору 

[116]. 

 Препарат «Кріоцелл-екстракт плаценти» являє собою заморожені при 

температурі -196 ºС ессенціальні сполуки плаценти, плацентарної крові. 

Препарат містить міжклітинну рідину, сироватку плацентарної крові, а також 

суміш стовбурових клітин. До складу препарату входять біологічно активні 

речовини - α-фетопротеїн, фактор некрозу пухлин, еритропоетин, інтерлейкіни, 

соматотропний, тиреотропні і кортикотропного гормони, естрогени, гестагени, 

хоріонічний гонадотропін, прогестерон, тестостерон, інсулін, ендорфіни, 

опіоїди, нейротрофіни, нейромедіатори, ферменти, вітаміни, макро- і 

мікроелементи та інші сполуки, які відповідають метаболізму раннього 

онтогенезу [116]. 

 Імунологічні та біологічні властивості препарату сприяють нормалізації 

імунологічних реакцій, стимулюють репарацію, кровообіг, нормалізують 

процеси проліферації, неврологічний, ендокринологічний статус, а також 

володіє адаптогенною, ангіопротекторною, антигіпоксичною, анаболічною та 

протизапальною дією. Препарат призначений для застосування у комплексній 

терапії як лікувально-профілактичний імунокоригуючий засіб, при порушеннях 

кровообігу, серцево-судинних патологіях, нейродегенеративних 

захворюваннях, нейроендокринних синдромах, депресивних станах, затримці 

розвитку і передчасному старінні, патологічному клімаксі, безплідді, 

астеновегетатівному синдромі, хронічній втомі, з метою стимуляції 

репаративних процесів, цукровому діабеті, в косметології [117, 118]. 

Разом з цим використання фетоплацентарних тканин людини для 

виготовлення з них біопрепаратів в деяких країнах має свої обмеження 

[118, 119]. 

Останнім часом в Україні та за її межами проводяться дослідження 

ефективності та механізмів дії препаратів клітинної та тканинної терапії  

створених із органів тварин [120, 121, 122]. Головним чином це пов’язано з тим, 
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що при використанні такого матеріалу не виникають морально-етичні 

проблеми, а також відсутня небезпека інфікування на характерні для людини 

віруси (ВІЛ, гепатит), яка має місце при використанні алогенного матеріалу 

[123, 124].  

Так для отримання препарату «Мікробіостім» використовують плаценту 

корів, яку обробляють розчином метилсечовини. Показано, що при різних 

захворюваннях у тварин, яким вводили «Мікробіостім», морфологічні та 

біохімічні показники крові наближалися до фізіологічних норм. Препарат 

переважно використовують у ветеринарній гінекології та акушерстві [125]. 

На основі методів кріофракціонування біологічних тканин розроблено і 

експериментально вивчено препарати зі свинячої плаценти: ліпотон, амінотон і 

кріотон [126].  

На кафедрі хірургії та акушерства, анатомії та гінекології ГБОУ ВПО 

«Уральська державна сільськогосподарська академія» та на кафедрі 

фармакології ГБОУ ВПО «Уральська державна медична академія 

мінздорсоцрозвитку РФ» запропоновані способи отримання тканинних 

препаратів з плаценти корів «Біостімульгін-СВЧ» і «Пребіостім». Лікувальний 

ефект препаратів з плодових оболонок обумовлений наявністю 

низькомолекулярних пептидів, нуклеотидів, стероїдних гормонів [69]. 

В теперішній час виготовляються препарати не лише із фетальної 

сировини, а й з інших тканин тварин. Є повідомлення про високу біологічну 

активність екстрактів із шкіри щурів [127], гемолізату крові великої рогатої 

худоби [128], суспензії клітин наднирників новонароджених мишей [129], 

кріоконсервованих фрагментів селезінки свиней та шкіри поросят [70], серця 

свиней [130] та багато інших. 

Однак, використання фетоплацентарних тканин сільськогосподарських 

тварин (велика рогата худоба, свині поросята, тощо) також має ряд 

обмежуючих факторів, зокрема епізоотичні проблеми, необхідність 

використання виключно «здорового» матеріалу, вирощування тварин в 

екологічно чистих умовах та інше [131]. 
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Дані аспекти примусили вчених звернути увагу на альтернативні 

джерела фетальної сировини, зокрема ембріони курей [27, 131, 132]. 

Незважаючи на те, що птахи відносяться до іншого  класу тварин, біохімічні 

процеси в клітинах їх організму проходять, в цілому, так, як у ссавців. Окрім 

того ембріони птахів є найбільш епізоотично стійким біообʼєктом, як 

самоконтрольована система, що живе та розвивається лише в умовах майже 

повної відсутності мікроорганізмів. В останні роки отримано ряд препаратів з 

ембріональних тканин курей для тварин та людини. 

Є дані про препарат «Ербісол®» (містить небілковий комплекс 

природних органічних сполук, які виділяються з тваринної ембріональної 

тканини) [132]. Характерною особливістю препаратів класу «Ербісол®» є 

оригінальний механізм дії, згідно з яким вони впливають не стільки на саме 

захворювання, скільки на весь організм в цілому, активізуючи контролюючі 

системи організму, відповідальні за пошук та усунення патологічних змін. 

Однією з головних таких контролюючих систем є імунна система [133‒139]. 

Експериментально доведено, що введення препаратів, отриманих з 

ембріонів курей за 2‒3 тижні до пересадки саркоми Плісса, призводить до 

відторгнення пухлини [138]. 

 При нормальному стані клітин такі маркери синтезуються повноцінно і 

мають мінімальну імуногенність. При патологічних процесах змінюється 

конформація вуглеводного компонента і, відповідно, імуногенність маркера, 

величина якого пропорційна ступеню тяжкості захворювання. 

 Таким чином, організмом подається сигнал, на який негайно реагує 

імунна система. Ці маркери присутні на всіх клітинах, допомагаючи імунній 

системі виявляти патологічні процеси. Білкова частина молекул маркерів 

імунологічно консервативна для багатьох видів тварин [138]. 

 При внесенні в організм виділених з чужорідної тканини глікопротеїнів 

(після відповідної обробки, що дозволяє виділити глікопептидні ділянки), 

активується сигнал, що провокує імунну систему на пошук вогнищ патології в 
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організмі-реципієнті. При наявності патології активовані імунокомпетентні 

клітини запускають механізм її усунення [134]. 

Препарати класу «Ербісол» в якості діючої речовини містять 

низькомолекулярні фрагменти мембранних глікопротеїнів, виділених з 

ембріональної тканини великої рогатої худоби, птахів [135, 136]. При введенні 

в організм вони ініціюють запуск механізму репарації пошкоджених тканин і 

усунення аномальних клітин, неспецифічно активуючи імунну систему, 

індукуючи синтез відповідних цитокінів [132]. Як імуномодулятори препарати 

класу «Ербісол®» активують клітини макрофагального ряду, що беруть участь в 

елімінації клітин, які зазнали апоптозу або некрозу, і регенерації тканин і 

органів з відновленням їх функціональної активності. З іншого боку, вони 

активують клітини кілерну ряду (NK, Т-кілери, специфічні цитотоксичні СD8+ 

Т-лімфоцити), відповідальні за підтримання антигенного гомеостазу шляхом 

знищення аномальних клітин. У той же час ці препарати є імунокоректорами,  

відновлюють баланс активності Th1- лімфоцитів і Th2-лімфоцитів, тим самим 

гармонізуючи співвідношення клітинного та гуморального імунітету, а також 

інгібують аутоімунні та алергічні процеси [133, 137]. 

Відомий також препарат «СТЕМБ», що отримують з ембріональних 

тканин курей. Препарат отримують на основі принципів В.П.Філатова та має 

високу імуномоделюючу та біостимулюючу дію [124, 126]. 

Сучасне виробництво фармацевтичних препаратів, косметичних засобів, 

харчових добавок характеризується збільшенням використання біологічно 

активної сировини рослинного і тваринного походження [138]. Натуральна 

біологічна сировина  є унікальним джерелом вітамінів, мікроелементів, кислот і 

багатьох інших речовин, на основі яких можна створювати препарати  

принципово нового типу. Однак, на шляху їх створення  виникають питання 

щодо отримання молекулярних інгредієнтів, що мають нативну структуру та 

властивості. 
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1.4. Проблема захворюваності на гепатит різного ґенезу 

 

Вчені активно вивчають властивості біологічно активних речовин і 

молекулярний склад фетальних субстанцій, з метою створення нових 

лікарських препаратів різної спрямованості дії. Однак літературних даних про 

багатосторонню дію ембріональних препаратів дуже мало. Більшість авторів, 

що займаються цим питанням, обмежуються лише описом імуностимулюючих 

властивостей таких препаратів. 

Уже кілька десятиліть в Україні ведуться науково-дослідні роботи з 

вивчення впливу клітинно-тканинних препаратів фетального походження в 

лікуванні захворювань шлунково-кишкового тракту. 

Хронічні захворювання шлунково-кишкового тракту займають одне з 

перших місць у патології як у дорослих, так і у дітей. Незважаючи на успіхи в 

діагностиці захворювань органів травлення, 15‒20 % дорослого населення 

мають гостру та хронічну форму патології печінки. Захворювання печінки 

досить часто є причиною непрацездатності та смертності, до того ж 

спостерігається тенденція до зростання захворюваності, особливо інфекційного 

характеру [139‒141]. 

У теперішній час, за даними ВООЗ, відзначається зростання кількості 

захворювань печінки [142‒151]. За останні 20 років в світі намітилась тенденція 

до збільшення кількості захворювань печінки. Тому розуміння 

патофізіологічних аспектів захворювань печінки є актуальним як в клінічному, 

так і в терапевтичному плані [152]. 

Ріст захворюваності населення пов’язують з несприятливою 

екологічною ситуацією, неправильним харчуванням, а також токсичним та 

алергічним ураженням органів травлення. Порушення функцій гепатобіліарної 

системи можуть розвиватися під дією чинників інфекційної природи, 

токсичних речовин екзогенного та ендогенного походження, радіації, гіпоксії, 

при розладах системної та реґіонарної гемодинаміки [153‒156]. 
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Одним з етіологічних факторів, що викликають ці захворювання є 

алкоголь. Залежно від дози і тривалості його вживання виникають різні форми 

ушкодження ‒ від алкогольної жирової інфільтрації до алкогольного цирозу 

[145‒148, 153, 157, 158]. В основі ушкодження печінки алкоголем лежить 

активація вільно радикальних процесів, що викликають дистрофічні та 

альтеративні зміни [147, 153]. 

Печінка ‒ головний орган метаболізму в організмі, що виконує більше 

70 функцій. Згідно сучасним уявленням найбільш значущими метаболічними 

захворюваннями печінки є неалкогольний стеароз і стеарогепатит, у патогенезі 

яких провідна роль належить накопиченню ліпідів у гепатоциті, посиленню 

процесів вільнорадикального окислення ліпідів і розвитку некрозів печінкових 

клітин [146‒148]. 

Тяжкі форми токсичного гепатиту можуть викликати розвиток гострої 

гепатоцеребральної недостатності, печінкової коми, що призводить до смерті в 

перший тиждень захворювання [149, 150]. За думкою багатьох дослідників 

[142, 143] альтернативним методом лікування гострої печінкової недостатності 

є використання клітинної терапії, що включає трансплантацію 

кріоконсервованих галогенних або ксеногенних гепатоцитів. Дослідники 

вважали, що найбільш перспективним є використання препаратів з 

ембріональної печінки людини, оскільки клітини ембріональних та фетальних 

тканин мають високу проліферативну активність та низьку імуногенність [144]. 

Лікарські засоби, що застосовуються в комплексній терапії цих 

захворювань нараховують більше 1000 найменувань. Серед них виділяють 

препарати, які підвищують стійкість печінки до дії патогенних факторів та 

відновлюють її функціональну активність [144]. З числа цих засобів виділяють 

невелику групу препаратів, які чинять комплексну дію на печінку ‒ це 

гепатопротектори. Їхня дія спрямована на відновлення гомеостазу в печінці, 

підвищення резистентності органу до дії екзогенних токсинів, нормалізацію 

функцій та стимуляцію репаративних процесів у печінці [143, 151, 152]. 
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При лікуванні хронічних захворювань гепатобіліарної системи значну 

роль відіграють препарати, які чинять комплексну протизапальну, 

антисептичну, спазмолітину, капілярозміцнюючу, антибактеріальну дію, 

посилюють детоксикаційну функцію, нормалізують тонус жовчного міхура 

[159]. 

Для оцінки дії препарату необхідно обрати адекватну модель, яка 

повинна відтворити патологію, відповідну до захворювання людини і тварини. 

Одна із скринінгових моделей ураження печінки ‒ гостра жирова дистрофія 

органу, що викликана введенням тетрахлорметану [160]. 

У літературі зустрічаються повідомлення про застосування тканинних 

препаратів для лікування захворювань шлунково-кишкового тракту. Відомі 

препарати абомін (одержуваний з слизових оболонок сичугів телят і ягнят 

молочного віку), панкреатин (отримують з підшлункової залози забійної 

худоби), а також екстракт із слизової оболонки шлунку свиней [161]. 

Однак, виходячи з принципів біоетики, використання фетальних тканин 

людини обмежено чи заборонено, а тварин ‒ не завжди є раціональним. 

Використання фетальних тканин крупної рогатої худоби та інших видів тварин 

ускладнюється епізоотичними проблемами та удорожчанням сировини через 

необхідність використання здорових одиниць, що виросли в екологічно чистих 

місцевостях. Тому, особливу увагу звертають на себе ембріони птахів, а саме 

курей [24, 27]. 

Незважаючи на те, що птахів відносять до іншого класу тварин, 

біохімічні процеси в клітинах їх організму проходять так само, як і в клітинах 

ссавців. Тому такі препарати можуть позитивно впливати на організм людини 

та інших ссавців. 

Спираючись на дані літератури, про якісний та кількісний вміст 

біологічно активних речовин, що містяться в препаратах, отриманих з 

ембріонів курей, можна припустити їх широкий спектр дії.  

По-перше, такі препарати широко застосовують в тваринництві в якості 

кормових добавок «СТЕМБ-1», «ЕМБРІОПРІМ», «Комбад». Ці добавки 
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забезпечують приріст маси тіла, стабілізують травну функцію, мають 

імуномодулюючий ефект. 

По-друге, відомо про зовнішнє застосування в ветеринарії гелів та 

мазей, виготовлених на основі екстрактів з ембріонів курей, що мають 

регенераторну властивість. Є дані про застосування препарату «Ербісол®» в 

якості гепатопротекторного препарату [135, 136].  

Тканинну терапію можна включити до комплексного лікування 

численної кількості захворювань. Цьому сприяє встановлений факт зниження 

побічної дії лікарських засобів у поєднанні їх з тканинними препаратами, що 

дозволяє розробити оптимальні схеми лікування препаратів з різними 

патологіями, часто зі зменшенням дози основного препарату [162]. 

Лікування захворювань печінки являє собою складну проблему. 

Недостатній ефект від використання сучасних методів лікування цих патологій 

потребує подальшого пошуку засобів, що поліпшують функцію печінкових 

клітин і підвищують їх здатність до регенерації. Лабораторні дослідження 

показують перспективність використання плацентарної та ембріональної 

терапії для лікування захворювань печінки [163]. 

Тому є доцільним отримання нових субстанцій з ембріонів курей, 

дослідження їх складу та біологічну дію. Аналіз літературних даних доводить, 

що ембріональні тканини курей мають високі перспективи для подальшого їх 

використання в якості субстрату, для отримання нових біопрепаратів. 
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РОЗДІЛ 2 

МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

МАТЕРІАЛИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

Матеріалами дослідження були кріоекстракти з ембріональних тканин 

курей, метод отримання яких розроблено в Харківській державній 

зооветеринарній академії на кафедрі хімії та біохімії імені професора А.В. 

Чечоткіна (зав. каф. д.б.н., проф. Г.Ф. Жегунов) [164]. В якості препаратів 

порівняння були використані екстракт з нативних ембріонів курей (що 

виготовлено за аналогічною технологією з кріоекстрактами), препарат 

«Карсил» (АО «Софарма», Болгарія), як відомий гепатопротектор та препарат 

«Ербісол®» (ТОВ «Ербіс», Україна), препарат, що виготовлено з фетальних 

тканин курей.  

Експерименти на тваринах проводили у відповідності до «Загальних 

принципів експериментів на тваринах» (Київ, 2001) та «Європейської конвенції 

з захисту хребетних тварин, що використовуються в експериментальних та 

інших наукових цілях» (Страсбург, 1986) на статевозрілих самицях і самцях 

білих нелінійних статевозрілих щурів, масою 180‒220 г (300 шт) та на 

статевозрілих самицях і самцях мишей лінії СВА, вагою 18‒22 г (120 шт). 

Тварини утримувались в стандартних умовах віварію, при природньому 

освітленні і вільному доступі до води та їжі.  

 

МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ  

 

2.1. Загальна схема проведених експериментів 

 

Нижче наведено загальну схему проведення експериментів, за якою 

було виконано роботу (отримано кріоекстракти, визначено їх склад, 

токсичність та здатність впливати на перебіг токсичного гепатиту у щурів). 
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Отримання кріоекстрактів з ембріонів курей 

 

Дослідження якісного та кількісного вмісту амінокислот та жирних кислот, а 

також вивчення пептидного складу отриманих екстрактах 

Визначення гострої та хронічної токсичності кріоекстрактів  

 

Визначення динаміки 

маси тіла та 

внутрішніх органів 

лабораторних щурів 

після введення 

екстрактів, що 

досліджували, 

різними шляхами 

 Кількісне визначення 

деяких біохімічних 

показників крові 

щурів, що описують 

стан печінки та нирок 

 

 Підрахунок 

лейкоцитарної крові 

тварин після введення 

екстрактів та 

кріоекстрактів, що 

досліджували 

 

Дослідження біологічної дії кріоектрактів з ембріонів курей у щурів з 

гострим та хронічним тетрахлорметановим гепатитом 

 

Моделювання 

гепатиту у 

лабораторних щурів 

 Визначення 

активності ферментів 

АлАТ і АсАТ у щурів 

з експериментальним 

гепатитом після 

введення 

кріоекстракту 

 Визначення вмісту 

первинних та 

вторинних продуктів 

ПОЛ у 

експериментальних 

щурів  

 

Гістологічне вивчення стану печінки і селезінки щурів з експериментальним 

гепатитом та після введення кріоекстракту з ембріонів курей 
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2.2. Визначення складу кріоекстрактів 

 

Оцінювали наявність у складі кріоекстрактів низькомолекулярних 

фракцій пептидів, а також амінокислот та жирних кислот. Дослідження 

проводили хроматографічними методами. 

 Дослідження кількісного складу низькомолекулярних фракцій 

кріоекстрактів з ембріонів курей проводили за допомогою гелевої 

хроматографії [165, 166] на обладнанні фірми LKB (Швеція). Колонку, 

довжиною 400 мм і внутрішнім діаметром 16 мм, заповнювали полівініловим 

гелем TSK-GEL TOYOPEARL (HW 40F) (Toyo Soda Manufacturing Co, Японія), 

що дає можливість розділити речовини в діапазоні молекулярних мас від 100 до 

10000 Да. Реєстрація фракцій, що виходили з колонки, проводилася 

ультрафіолетовим монітором LKB2238 UVICORD SII при довжині хвилі 

254 нм. Елюацію проводили фосфатно-сольовим буфером зі значенням рН 7,5. 

Елюент подавали в колонку через петльовий інжектор обʼємом 0,1 мл 

перистальтичним насосом LKB-2132 (LKB-Producter AB, Швеція). Сигнал 

детектора записувався у вигляді хроматограм двоканальним самозаписуючим 

потенціометром LKB2210 Recorder (LKB-Producter AB, Швеція) і інтегратором 

Waters 746 Data Module (Millipore, США), який надає дані про час утримання та 

кількісні співвідношення окремих фракцій у відсотках. Молекулярні маси 

фракцій визначали за часом утримання їх у колонці. 

 Якісний та кількісний склад амінокислот  і жирних кислот у зразках 

кріоекстрактів з ембріонів курей здійснювалося на базі Випробувального 

центру Інституту тваринництва НААН України, п/в Кулиничі, Харківська 

область. Вимірювання амінокислот проводили на хроматографі ААА-339м, 

жирних кислот ‒ на газорідинному хроматографі «Хром-5» [165, 166]. 

  

2.3. Визначення гострої токсичності кріоекстрактів з ембріонів курей 

Гостру токсичність кріоекстрактів з ембріонів курей визначали на 

експериментальних щурах при внутрішньошлунковому (ентеральному) та 
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внутрішньоочеревинному (парентеральному) введенні. В експерименті 

використали  120  білих нелінійних щурів обох статей (60 самиць та 60 самців) 

масою 180‒220 г. Розподіл експериментальних груп тварин при внутрішньо 

шлунковому введенні кіріокстрактів проведено, як зазначено в таблиці 2.1.  

 

Таблиця 2.1. 

Характеристика експериментального матеріалу при дослідженні гострої 

токсичності кріоекстрактів при внутрішньошлунковому введенні 

Групи 

тварин 

Вид впливу 

Самиці 

n=10 

Введення кріоекстракту 1 внутрішньошлунково одноразово в дозі 

4 мл на тварину. 

Самиці 

n=10 

Введення кріоекстракту 2 внутрішньошлунково одноразово в дозі 

4 мл на тварину. 

Самиці 

n=10 

Введення екстракту  внутрішньошлунково одноразово в дозі 4 мл 

на тварину. 

Самці 

n=10 

Введення кріоекстракту 1 внутрішньошлунково одноразово в дозі 

4 мл на тварину. 

Самці 
n=10 

Введення кріоекстракту 2 внутрішньошлунково одноразово в дозі 

4 мл на тварину. 

Самці 

n=10 

Введення екстракту внутрішньошлунково одноразово в дозі 4 мл 

на тварину. 

Самиці 

n=10 

Введення кріоекстракту 1 внутрішньошлунково протягом однієї 

доби (4 введення по 4 мл на тварину). 

Самиці 

n=10 

Введення кріоекстракту 2 внутрішньошлунково протягом однієї 

доби (4 введення по 4 мл на тварину). 

Самиці 

n=10 

Введення екстракту  внутрішньошлунково протягом однієї доби 

(4 введення по 4 мл на тварину). 

Самці 
n=10 

Введення кріоекстракту 1 внутрішньошлунково протягом однієї 
доби (4 введення по 4 мл на тварину). 
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Продовження таблиці 2.1. 
Самці 
n=10 

Введення кріоекстракту 2 внутрішньошлунково протягом однієї 

доби (4 введення по 4 мл на тварину). 

Самці 
n=10 

Введення екстракту внутрішньошлунково протягом однієї доби 

(4 введення по 4 мл на тварину). 

 

Протягом 14 діб спостерігали за такими показниками, як інтенсивність 

та характер рухів, особливості поведінки, стан хутра. 

Оскільки екстракти, що досліджувались, являють собою рідину, то їх 

вводили щурам в максимально допустимій дозі − 4 мл на тварину [167]. 

Загалом, щури з 7-мої по 12-ту групу отримували кріоекстракт 1, кріоекстракт 2 

та екстракт по 16 мл на тварину. Екстракт використовували в якості 

контрольної речовини. 

Розподіл експериментальних груп тварин при внутрішньоочеревинному 

введенні кіріоекстрактів проведено, як зазначено в таблиці 2.2.  

 

Таблиця 2.2 

Характеристика експериментального матеріалу при дослідженні гострої 

токсичності кріоекстрактів при їх внутрішньоочеревинному введенні 

Групи тварин Вид впливу 

Самиці, n=5 Введення кріоекстракту 1 в дозі 5 мл на тварину. 

Самиці, n=5 Введення кріоекстракту 2 в дозі 5 мл на тварину. 

Самиці, n=5 Введення екстракту в дозі 5 мл на тварину. 

Самці, n=5 Введення кріоекстракту 1 в дозі 5 мл на тварину. 

Самці, n=5 Введення кріоекстракту 2 в дозі 5 мл на тварину. 

Самці, n=5 Введення екстракту в дозі 5 мл на тварину. 

 

Речовини, що досліджували, щурам вводили в дозі 5 мл на тварину 

одноразово ‒ максимально можлива кількість рідкої речовини, що можна 

вводити щурам масою 200 г внутрішньоочеревинно [167]. В експерименті 
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використано 30 щурів обох статей (15 самиць та 15 самців).  Для оцінки 

токсичного ефекту протягом 14 діб спостерігали за такими показниками, як 

інтенсивність та характер рухів, особливості поведінки, стан хутра. 

 

2.4. Хронічна токсичність кріоекстрактів з ембріонів курей 

 

Хронічну токсичність кріоекстракту 1 та кріоекстракту 2 вивчали на 

експериментальних щурах при щоденному внутрішньомʼязовому введенні 

протягом 30 діб [167]. Щурів розділили на групи, як зазначено в таблиці 2.3. 

Експерименти проводили на 30 білих статевозрілих щурах обох статей (15 

самиць та 15 самців) масою 190‒210 г.  

Таблиця 2.3 

Характеристика експериментального матеріалу при дослідженні 

хронічної токсичності кріоекстрактів при внутрішньом’язовому введенні 

Групи тварин Вид впливу 

Контрольні самиці, n=5 ‒ 

Контрольні самці, n=5 ‒ 

Самиці, n=5 Введення кріоекстракту 1 в дозі 2 мл/кг протягом 

30 діб. 

Самці, n=5 Введення кріоекстракту 1 в дозі 2 мл/кг протягом 

30 діб. 

Самиці, n=5 Введення кріоекстракту 2 в дозі 2 мл/кг протягом 

30 діб. 

Самці, n=5 Введення кріоекстракту 2 в дозі 2 мл/кг протягом 

30 діб. 

 

Загалом, тварини отримали по 30 мл/кг екстрактів, що досліджували. 

Після 30-денного введення досліджуваних кріоекстрактів у тварин оцінювали 

такі показники, як динаміка маси тіла та внутрішніх органів; рівень ферментів 
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аланінамінотрансферази (АлАт) та аспартатамінотрансферази (АсАт); рівень 

глюкози, сечовини, креатиніну, альбуміну, загального білка. 

 

2.5. Моделювання гострого гепатиту у щурів 

 

Гострий токсичний гепатит у щурів моделювали введенням 

тетрахлорметану (CCl4) у вигляді 50 % олійного розчину в дозі 1 мл/100 г маси 

тіла внутрішньошлунково один раз на добу протягом двох діб [167]. Нижче 

наведено загальну схему експерименту.  

 

Методика моделювання гострого гепатиту 

1 доба -Введення досліджуваних кріоекстрактів в дозі 2 мл/кг маси тіла або 

препаратів порівняння у рекомендованих для них дозах. 

- Через 1 годину введення тетрахлорметану (CCl4) у вигляді 50 % 

олійного розчину в дозі 1 мл/100 г маси тіла внутрішньошлунково 

один раз на добу. 

- Через 2 години введення досліджуваних кріоекстрактів в дозі 2 мл/кг 

маси тіла або препаратів порівняння у рекомендованих для них дозах. 

2 доба  - Введення досліджуваних кріоекстрактів в дозі 2 мл/кг маси тіла або 

препаратів порівняння у рекомендованих для них дозах. 

- Через 1 годину введення тетрахлорметану (CCl4) у вигляді 50 % 

олійного розчину в дозі 1 мл/100 г маси тіла внутрішньошлунково 

один раз на добу. 

- Через 2 години введення досліджуваних кріоекстрактів в дозі 2 мл/кг 

маси тіла або препаратів порівняння у рекомендованих для них дозах. 

3 доба  Виведення тварин з експерименту; вивчення біохімічних та 

функціональних показників стану печінки щурів (через 24 годин після 

останнього введення тетрахлоретану). 
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Для проведення дослідження використовували 130 статевозрілих самиць 

білих нелінійних щурів. Вивчення біохімічних та функціональних показників 

стану печінки щурів проводили через 24 годин після останнього введення 

тетрахлорметану. 

 

2.6. Моделювання хронічного гепатиту у щурів 

 

Згідно з методичними рекомендаціями [167], хронічний гепатит 

викликали введенням етанолу та тетрахлорметану щурам протягом 4 діб за 

наведеною нижче схемою.  

 

Методика моделювання хронічного гепатиту 

1 доба - Введення досліджуваних кріоекстрактів в дозі 2 мл/кг маси тіла або 

препаратів порівняння у рекомендованих для них дозах. 

- Через 1 годину введення 50 % олійного розчину татрахлорметану 

підшкірно в дозі 0,4 мл/100 г маси тіла. 

- Через 3 години внутрішньошлункове введення 40 % розчину 

етанолу в дозі 1,3 мл/100 г маси тіла. 

2 доба  - Введення досліджуваних кріоекстрактів в дозі 2 мл/кг маси тіла або 

препаратів порівняння у рекомендованих для них дозах. 

- Через 1 годину введення 50 % олійного розчину татрахлорметану 

підшкірно в дозі 0,4 мл/100 г маси тіла. 

- Через 3 години внутрішньошлункове введення 40 % розчину 

етанолу в дозі 1,3 мл/100 г маси тіла. 

3 доба  - Введення досліджуваних кріоекстрактів в дозі 2 мл/кг маси тіла або 

препаратів порівняння у рекомендованих для них дозах. 

- Через 1 годину введення 50 % олійного розчину татрахлорметану 

підшкірно в дозі 0,4 мл/100 г маси тіла. 

- Через 3 години внутрішньошлункове введення 40 % розчину 
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етанолу в дозі 1,3 мл/100 г маси тіла. 

4 доба - Введення досліджуваних кріоекстрактів в дозі 2 мл/кг маси тіла або 

препаратів порівняння у рекомендованих для них дозах. 

- Через 1 годину введення 50 олійного розчину татрахлорметану 

підшкірно в дозі 0,4 мл/100 г маси тіла 

- Через 3 години внутрішньошлункове введення 40 розчину етанолу в 

дозі 1,3 мл/100 г маси тіла. 

5 доба Спостереження за інтенсивністю та характером рухів, особливостями 

поведінки, станом хутра, виживаністю. 

6 доба Спостереження за інтенсивністю та характером рухів, особливостями 

поведінки, станом хутра, виживаністю. 

7 доба Спостереження за інтенсивністю та характером рухів, особливостями 

поведінки, станом хутра, виживаністю. 

8 доба Виведення тварин з експерименту; аналіз функціональних та 

біохімічних показників експериментальних тварин (через 72 години 

після останнього введення гепатотоксинів); відбір гістологічного 

матеріалу. 

 

Експеримент проведено на 60 статевозрілих самицях білих нелінійних 

щурів, масою 190‒200 г. Аналіз функціональних та біохімічних показників 

експериментальних тварин проводили через 72 години після останнього 

введення гепатотоксинів. 

 

2.7. Визначення активності ферментів аланінамінотрансферази та 

аспартатамінотрансферази в сироватці крові експериментальних щурів 

 

 Визначення активності АлАТ та АсАТ проводили за методом Райтмана-

Френкеля [168‒173] за допомогою наборів реактивів «Фелісіт» (ТОВ НВП 

«Фелисит-Диагностика», Україна). 
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Для визначення активності АлАТ, у пробірки з дослідною та холостою 

пробою вносили по 0,1 мл субстратно-буферного розчину (що містить АлАТ) та 

інкубували 3 хв при температурі 37 °С. До пробірки з холостою пробою 

додавали 0,1 мл стоп-реагенту і 0,02 мл сироватки крові експериментальних 

щурів, а у пробірку з дослідною пробою вносили 0,02 мл сироватки крові. 

Отримані розчини інкубували 60 хв при температурі  37 °С. Після інкубування 

до пробірки з дослідною пробою додавали 0,1 мл стоп-реагенту. Пробірки 

витримували при кімнатній температурі 20 хв. Далі додавали по 1 мл 0,4 н 

розчину гідроксиду натрію. Оптичну густину дослідної проби вимірювали 

проти холостої проби на спектрофотометрі ЛОМО-86 при довжині хвилі 

500‒550 нм. Розрахунок АлАТ у сироватці крові проводили за калібрувальним 

графіком. 

Для визначення активності АсАТ, у пробірки з дослідною та холостою 

пробою вносили по 0,1 мл субстратно-буферного розчину (що містить АсАТ) та 

інкубували 3 хв при температурі 37 °С. До пробірки з холостою пробою 

додавали 0,1 мл стоп-реагенту і 0,02 мл сироватки крові експериментальних 

щурів, а у пробірку з дослідною пробою вносили 0,02 мл сироватки крові. 

Отримані розчини інкубували 60 хв при температурі  37 °С. Після інкубування 

до пробірки з дослідною пробою додавали 0,1 мл стоп-реагенту. Пробірки 

витримували при кімнатній температурі 20 хв. Далі додавали по 1 мл 0,4 н 

розчину гідроксиду натрію. Оптичну густину дослідної проби вимірювали 

проти холостої проби на спектрофотометрі ЛОМО-86 при довжині хвилі 

500‒550 нм. Розрахунок АсАТ у сироватці крові проводили за калібрувальним 

графіком. 

 

2.8. Рівень глюкози в сироватці крові щурів 

 

Визначення глюкози проводили глюкозооксидазним методом [168‒173] 

за допомогою наборів реактивів «Фелісіт» (ТОВ НВП «Фелисит-Диагностика», 

Україна).  
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У пробірки з дослідними, калібрувальними та холостими пробами 

вносили по 2 мл монореагенту. В пробірки з дослідними пробами додавали по 

0,02 мл сироватки крові щурів, у пробірки з калібрувальними пробами вносили 

0,02 мл калібрувального розчину, а у пробірки з холостою пробою ‒ 0,02 мл 

фізіологічного розчину. Вміст пробірок ретельно перемішували і витримували 

20 хвилин при кімнатній температурі і вимірювали оптичну густину дослідної 

проби проти холостої проби на спектрофотометрі ЛОМО-86 при довжині хвилі 

500‒550 нм. 

Розрахунок концентрації глюкози проводять за формулою: 

 

 

      
де: С ‒ концентрація глюкози в дослідній пробі, ммоль/л; 

10 (180) ‒ концентрація глюкози в калібрувальному розчині, ммоль/л; 

Едосл. ‒ оптична густина дослідної проби; 

Екал. ‒ оптична густина калібрувальної проби; 

К ‒ коефіцієнт розведення. 

 

2.9. Кількісне визначення альбуміну та загального білку в сироватці 

крові тварин 

 

Визначення кількісного вмісту альбуміну в крові щурів проводили за 

допомогою наборів реактивів «Фелісіт» (ТОВ НВП «Фелисит-Диагностика», 

Україна) методом [174]. Визначення в сироватці крові експериментальних 

щурів проводили біуретовим методом [175] за допомогою набору реактивів 

«Фелісіт» (ТОВ НВП «Фелисит-Диагностика», Україна). 

Для визначення кількісного вмісту альбуміну в сироватці крові 

експериментальних тварин в пробірки вносили по 2 мл робочого розчину 

індикатору. В пробірки з калібрувальними пробами додавали 0,02 мл 
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калібрувального розчину альбуміну з концентрацією (50±2) г/л. В пробірку з 

дослідною пробою вносили 0,02 мл сироватки крові, а в пробірки з холостою 

пробою додавали 0,02 мл фізіологічного розчину. Вміст пробірок перемішували 

та витримували 10 хв при кімнатній температурі. Оптичну густину 

калібрувальної (Екал.) та дослідної (Едосл.) проби вимірювали проти холостої 

проби на спектрофотометрі ЛОМО-86 при довжині хвилі 620‒640 нм. 

Для визначення кількісного вмісту загального білку в сироватці крові 

експериментальних тварин у пробірки вносили по 2 мл біуретового реактиву. 

До пробірок з холостою пробою додавали  0,04 мл фізіологічного розчину, до 

пробірок з калібрувальною пробою додавали 0,04 мл калібрувального розчину, 

а до пробірок з дослідною пробою ‒ 0,04 мл сироватки крові 

експериментальних щурів. Вміст пробірок ретельно перемішували та 

витримували при кімнатній температурі 30 хв. Оптичну густину 

калібрувальних та дослідних проб вимірювали проти холостої проби на 

спектрофотометрі ЛОМО-86 при довжині хвилі 540‒560 нм. 

Концентрацію альбуміну/загального білку розраховували за формулою: 

 

 

 
де: С ‒ концентрація альбуміну/загального білку в дослідній пробі, г/л; 

50 ‒ концентрація альбуміну/загального білку в калібрувальному 

розчині; 

Едосл. ‒ оптична густина дослідної проби; 

Екал. ‒ оптична густина калібрувальної проби. 

 

2.10. Визначення рівня креатиніну в сироватці крові експериментальних 

щурів 

Визначення креатиніну в сироватці крові проводили кінетичним 

методом [168‒173] за допомогою наборів реактивів «Фелісіт» (ТОВ НВП 

«Фелисит-Диагностика», Україна). 
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У пробірки вносили по 1,6 мл робочого розчину. У пробірки з дослідною 

пробою вносили 0,4 мл сироватки крові експериментальних щурів, а в пробірки 

з калібрувальними пробами ‒ 0,4 мл калібрувального розчину креатиніну. Через 

30 секунд після початку реакції вимірювали оптичну густину калібрувальної 

проби (Е1) та дослідної проби (Е2) проти дистильованої води. Через 90 секунд 

після початку реакції проти дистильованої води вимірювали оптичну густину 

калібрувальної проби (Е3) та дослідної проби (Е4). За різницею Е3-Е1 

визначають Екал., а за різницею Е4-Е2 визначають Едосл. Фотометрію проводили 

на спектрофотометрі ЛОМО-86 при довжині хвилі 500 нм. 

Розрахунок концентрації креатиніну проводили за формулою: 

 

 

      
де: С ‒ концентрація креатиніну в пробі, мкмоль/л; 

Скал. ‒ калібрувальна концентрація креатиніну, мкмоль/л; 

Едосл. ‒ оптична густина дослідної проби; 

Екал. ‒ оптична густина калібрувальної проби. 

 

2.11. Визначення сечовини в сироватці крові щурів 

 

Вміст сечовини в плазмі крові щурів визначали діацилмонооксимним 

методом [168‒173] за допомогою набору реактивів «Фелісіт» (ТОВ НВП 

«Фелисит-Диагностика», Україна). 

У пробірки  послідовно вносили 0,01 мл дослідного розчину (для 

дослідної проби), або 0,01 мл фізіологічного розчину (для холостої проби). Далі 

у пробірки додавали по 1 мл розчину тіосемікарбазиду та по 1 мл розчину 

діацилмонооксиму. Пробірки закривали ковпачками, перемішували та 

поміщали на бурхливо киплячу водяну баню на 10 хв. Потім пробірки швидко 

охолоджували у холодній проточній воді. Вимірювали оптичну густину 
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дослідної та калібрувальної проби проти холостої проби. Оптичну густину 

отриманих розчинів вимірювали на спектрофотометрі ЛОМО-86 при довжині 

хвилі 540‒560 нм. 

Розрахунок концентрації сечовини у плазмі крові щурів проводили за 

формулою: 

 

 

де: С ‒ концентрація сечовини, ммоль/л; 

Едосл. ‒ оптична густина дослідної проби; 

Екал. ‒ оптична густина калібрувальної проби; 

10 ‒ калібрувальна концентрація сечовини  

 

2.12. Визначення первинних продуктів перекисного окислення ліпідів 

 

До первинних продуктів перекисного окислення ліпідів (ПОЛ) відносять 

дієнові кон’югати (ДК). Визначали їх вміст в гомогенатах печінки [176]. 

Ізольовані печінки щурів відмивали від крові охолодженим до 4 °С 0,9 % 

розчином натрію хлориду, та гомогенізували при 4 °С в присутності суміші 

фізіологічний розчин та 3 мМ ЕДТА у співвідношенні 1:10. 

В пробірки вносили 0,5 мл отриманого гомогенату та додавали 5 мл 

гептан-ізопропанолової суміші (1:1) та ретельно збовтували протягом 15 хв. 

Отриманий розчин центрифугували для звільнення від білкового преципітату. 

Весь об’єм отриманого центрифуга ту розводили 5 мл гептан-ізопропанолової 

суміші (3:7) і змішували з 2 мл розчину хлористоводневої кислоти (рН = 2). 

Розчини витримували 30 хв при кімнатній температурі для розшарування 

розчину на фази. Декантували гептанову фазу. Аналогічним способом готували 

холосту пробу, використовуючи замість гомогенату печінки дистильовану воду. 

Визначення проводили на спектрофотометрі ЛОМО-86 при довжинах хвиль 220 

та 232 нм проти контрольної проби. По відношенню оптичної густини розчинів 
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при 232 нм та при 220 нм за законом Бугера-Ламберта-Бера визначають 

відносний вміст ДК (за формулою): 

 

 
 

Де: С ‒ концентрація ДК в дослідній пробі, мкмоль/л; 

Е220 ‒ оптична густина дослідної проби при довжині хвилі 220 нм; 

Е232 ‒ оптична густина дослідної проби при довжині хвилі 232 нм; 

ε ‒ коефіцієнт молярної екстинції комплексу дієнові конʼюгати-гептан-

ізопропанолова суміш (2,2 ͯ 10-5); 

К ‒ коефіцієнт розведення гомогенату печінки; 

V0 ‒ об’єм гомогенату печінки в дослідній пробі; 

V ‒ об’єм вихідного біоматеріалу, г. 

 

2.13. Визначення вмісту кінцевих продуктів перекисного окислення 

ліпідів 

 

До вторинних продуктів ПОЛ відносять продукти розпаду 

тіобарбітурової кислоти (ТБК-активні продукти або ТБКАП) [168‒173]. Для 

визначення ТБКАП у пробірки вносили по 2 мл трихлороцтової кислоти. У 

пробірки з дослідними пробами вносили по 2 мл гомогенату печінки, а у 

пробірки з контрольними пробами ‒ 2 мл води. У кожну пробірку додавали по 1 

мл тіобарбітурової кислоти і поміщали на киплячу водяну баню на 45 хв. Проби 

охолоджували і додавали 4 мл бутанолу і перемішували протягом 1 хв до 

утворення суспензії. Суспензію центрифугували 20 хв при 6000 об/хв.  

Екстинції центрифугату вимірювали на спектрофотометрі ЛОМО-86 при 

довжині хвилі 535 та 570 нм проти холостої проби. 

Розрахунок вмісту ТБКАП в гомогенаті печінки щурів проводили за 

формулою, згідно закону Бугера-Ламберта-Бера: 
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де: С ‒ концентрація ТБКАП в дослідній пробі, мкмоль/л; 

Е535 ‒ оптична густина дослідної проби при довжині хвилі 535 нм; 

Е570 ‒ оптична густина дослідної проби при довжині хвилі 570 нм; 

ε ‒ коефіцієнт молярної екстинції комплексу малоновий діальдегід-

тіобарбітурова кислота (1,56 ͯ 10-5); 

К ‒ коефіцієнт розведення гомогенату печінки; 

V0 ‒ об’єм гомогенату печінки в дослідній пробі; 

V ‒ об’єм вихідного біоматеріалу, г. 

 

2.14. Визначення рівня відновленого глутатіону в гомогенатах печінки 

експериментальних тварин 

 

Визначення рівня відновленого глутатіону (G-SH) проводили за 

допомогою набору реактивів «Фелісіт» (ТОВ НВП «Фелисит-Диагностика», 

Україна) [168‒173].  

У пробірку з дослідною пробою вносили 2 мл гомогенату печінки 

експериментальних щурів, а в пробірку з холостою пробою ‒ 2 мл 

дистильованої води. В кожну пробірку додавали по 3 мл осаджуючого 

реактиву. Вміст пробірок перемішували, витримували 10 хв при кімнатній 

температурі і центрифугували 15 хв при 3000 об/хв. 2 мл надосадової рідини 

вносили в пробірки, додавали по 8 мл 0,3 М розчину гідроотофосфату натрію, 

та по 0,1 мл реактиву Еллмана. Пробірки витримували 5 хв при кімнатній 

температурі і вимірювали оптичну густину дослідної проби проти холостої 

проби на спектрофотометрі ЛОМО-86 при довжині хвилі 412 нм. Вміст G-SH 

визначали за калібрувальним графіком, який будували з використанням 

стандартних розчинів в діапазоні 0,1‒8,5 ммоль/л. 
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2.15. Гістологічне дослідження печінки і селезінки щурів з 

експериментальним гепатитом 

 

Матеріал для гістологічного дослідження отримували шляхом біопсії - 

вилучення шматочка досліджуваного органу [177].  

 Підготовка матеріалу до гістологічного дослідження для отримання 

постійного гістологічного препарату включала: фіксацію матеріалу, 

зневоднення, заливку, приготування гістологічних зрізів, фарбування зрізів, 

висновок зрізів. 

 1. Фіксація гістологічного матеріалу здійснювалася для "закріплення" 

його прижиттєвої будови. Вона запобігає розкладанню витягнутих з організму 

тканин під дією власних ферментів, а також ферментів мікроорганізмів і сприяє 

збереженню цілісності клітинних і тканинних структур. Впливаючи на тканини, 

фіксатор (10 % розчин формаліну), викликає необоротну коагуляцію білків і 

швидку загибель клітин. 

 2. Зневоднення матеріалу здійснювалося шляхом послідовного 

приміщення шматочка в спирти зростаючих концентрацій для видалення з 

нього води. Зневоднення необхідне для виконання наступного етапу обробки 

матеріалу ‒ його заливки. 

 3. Заливка (ущільнення) матеріалу досягалася шляхом просочування 

зневодненого шматочка середовищем, що твердіє (розплавленим парафіном). В 

результаті заливки після охолодження парафіну шматочок тканини (блок) 

ставав досить щільним для отримання тонких зрізів. 

 4. Приготування гістологічних зрізів здійснювалося на мікротомі. При 

цьому отримували зрізи залитого в парафін матеріалу товщиною 5‒7 мкм. 

 5. Фарбування зрізів проводили гемотоксиліном і еозином після їх 

монтування (приклеювання) на предметне скло і видалення з них парафіну 

(депарафінування). 

 Готові препарати досліджували з використанням методу світлової 

мікроскопії (мікроскоп CARL ZEIZZ JENA). 
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2.16. Підрахунок кількості формених елементів крові та гемоглобіну 

лабораторних тварин 

 

Для підрахунку лейкоцитів кров із хвостової вени набирали в меланжер і 

розводили в 20 разів 3 % розчином оцтової кислоти з метиленовим синім. 

Клітини крові підраховували через 1 хвилину після заповнення камери Горяєва 

в світловому мікроскопі CARL ZEIZZ JENA (ок. ×10, об. ×10) в 100 великих 

квадратах. 

 Кількість лейкоцитів розраховували за формулою: 

 

Х = (а / 4) × 200 

 

 де: Х - кількість лейкоцитів в 1 мм³ крові; 

а - злічена кількість лейкоцитів;  

4 - площа порожніх квадратів (мм²);  

200 - ступінь розведення крові 20 і глибина камери 1/10 мм [178]. 

Для підрахунку еритроцитів кров із хвостової вени експериментальних 

тварин  набирали в меланжер і розводили в 200 разів ізотонічним розчином 

натрію хлориду. Клітини крові підраховували через 1 хвилину після заповнення 

камери Горяєва в світловому мікроскопі CARL ZEIZZ JENA (ок. ×10, об. ×10) в 

5 великих квадратах, розділених на 16 маленьких квадратів (всього 80 

квадратів). 

 Кількість еритроцитів розраховували за формулою: 

 

 

 

 де: Х - кількість еритроцитів в 1 мм³ крові; 

а - злічена кількість еритроцитів; 

4000 – загальний обʼєм камери Горяєва; 
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200 - ступінь розведення крові. 

Вміст гемоглобіну визначали, як зазначено в [179]. 

 

2.17. Розрахунок лейкоцитарної формули крові експериментальних 

тварин 

 

 Підрахунок лейкоцитарної формули крові щурів проводили на мазках, 

виготовлених з крові експериментальних тварин. Мазки фіксували етиловим 

спиртом протягом 5 хв і фарбували азур ІІ-еозином за Романовським.  

Мікроскопію препаратів проводили в світловому мікроскопі CARL 

ZEIZZ JENA (ок. ×10, об. ×100) по полях зору на 100 клітин, та виражали у 

відсотках [178]. 

 

2.18. Дослідження здатності кріоекстракту коригувати кількість 

лейкоцитів у експериментальних щурів  

 

 Здатність кріоекстракту з ембріонів курей відновлювати кількість 

лейкоцитів в крові лабораторних тварин з порушеннями лейкопоезу вивчали на 

моделі експериментальної лейкопенії. Лейкопенію у статевозрілих самицях 

мишей лінії СВА і статевозрілих самицях білих нелінійних щурів моделювали 

шляхом внутрішньом'язового введення тваринам гідрокортизону ацетату (ГА) 

по 5 мг/кг маси тіла тварини. Лейкопенія у мишей розвивалася протягом 1-ї 

доби після  одноразового  введення препарату, а у щурів протягом 3-х діб, після 

триразового введення гідрокортизону ацетату [180]. 

 Експериментальним тваринам отримані екстракти вводили 

внутрішньом'язово на 1-у добу після розвитку лейкопенії. В якості контролю 

використовували препарат «Ербісол®» (ТОВ «ЕРБІС»), екстракт з м'язової 

тканини дорослої курки, екстракт з різних тканин добового курчати. Екстракти 

з тканин дорослої курки та добового курчати були виготовлені за способом, 

розробленим на кафедрі хімії та біохімії ім. проф. О.В. Чечоткіна Харківської 
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державної зооветеринарної академії (зав. каф. д.б.н., проф. Г.Ф. Жегунов). 

Кількість лейкоцитів у крові тварин визначали щодня впродовж 13 діб. 

 Досліджувані екстракти щурам вводили в дозі 2 мл/кг маси тіла тварини. 

Контрольні екстракти та розчини вводили в кількості 2 мл/кг маси тіла. 

 

 2.19. Статистична обробка результатів 

 

Результати експериментів піддавали обробці методом Манна-Уітні 

[181‒183], при використанні яких був прийнятий рівень значимості р ≤ 0,05. 

Для проведення математичних розрахунків використовували стандартний пакет 

статистичних програм Statistica 6.0. 
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РОЗДІЛ 3 

ОТРИМАННЯ КРІОЕКСТРАКТІВ З ЕМБРІОНІВ КУРЕЙ ТА 

ДОСЛІДЖЕННЯ ЇХ СКЛАДУ, ГОСТРОЇ ТА ХРОНІЧНОЇ ТОКСИЧНОСТІ 

 

3.1. Спосіб отримання кріоекстрактів з ембріонів курей 

 

Екстракти отримували з ембріонів 9-ти днів розвитку. Вибір даного 

строку інкубації був обумовлений літературними даними про те, що саме в 

період першої третини ембріонального розвитку спостерігається найбільша 

активність ембріональних клітин і тканин. Окрім того, саме в цей період 

розвитку ембріональні тканини не викликають алергічних реакцій, адже не 

мають повного набору антигенів, здатних атакувати реципієнта [184]. Схему 

отримання кріоекстрактів з ембріонів курей представлено на рис. 3.1. 

Одразу після вилучення яєць з інкубатору їх овоскопували та відбирали 

необхідну кількість ембріонів, що відповідали даному строку розвитку. 

Ембріони вилучали з шкаралупи, позбавляли амніотичних оболонок, 

промивали ізотонічним розчином натрій хлориду.  Розчин додавали до 

ембріонів в рівній за об’ємом кількості, перемішували та зливали. Промивання 

повторювали тричі. 

Промиті ембріони розділяли на три групи. Першу групу ембріонів 

гомогенізували в скляному гомогенізаторі Поттера за температури 4 °С 

протягом 5 хв. Гомогенізацію проводили в присутності суміші розчинів, а саме 

ізотонічного натрію хлориду та фосфатного буферу в співвідношенні 1:1. 

Суміш додавали до ембріонів в рівній за об’ємом кількості. Гомогенат 

екстрагували 15 хв за кімнатної температури. Отриману рідину центрифугували 

при 900 g протягом 20 хв. Центрифугат фільтрували за допомогою фільтрів 

Millex PVDF. Отримували екстракт з ембріонів курей (Е), який слугував 

контролем. 

Другу групу ембріонів швидко заморожували в рідкому азоті за 

температури -196 ºС, шляхом швидкого занурення в азот. Час експозиції 



47 
 
складав 60 хв. Розморожування проводили повільно на водяній бані за 

температури 37 ºС. Далі ембріони обробляли так, як описано вище. Отримували 

кріоекстракт 1 з ембріонів курей (КЕ1).  

 

Спосіб отримання екстрактів з ембріонів курей 

Промивання ембріонів курей 9 діб інкубації ізотонічним розчином NaCl  

 

 

І група ембріонів ‒ 

залишається без змін 

 

ІІ група ембріонів ‒ 

заморожування в 

рідкому азоті (-196°С) 

без кріопротектору, час 

експозиції 60 хв 

 

ІІІ група ембріонів ‒ 

заморожування в 

рідкому азоті (-196°С) 

без кріопротектору, час 

експозиції 30 хв 

 

‒ 

 

Розморожування на 

водяній бані при 

температурі +37 °С 

Розморожування на 

водяній бані при 

температурі +37 °С 

   

Гомогенізування 

протягом 5 хв 

Гомогенізування 

протягом 5 хв 

Гомогенізування 

протягом 5 хв 

   

Екстрагування 15 хв Екстрагування 15 хв Екстрагування 15 хв 

   

Центрифугування при 

900 g 20 хв  

Центрифугування при  

900 g 20 хв 

Центрифугування при 

3000 g 20 хв 

Фільтрували за допомогою фільтрів Millex PVDF 

 

Екстракт (Е) 
 

Кріоекстракт 1 (КЕ1) Кріоекстракт 2 (КЕ2) 
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Третю групу ембріонів швидко заморожували в рідкому азоті за 

температури -196 ºС, шляхом швидкого занурення в азот. Час експозиції 

складав 30 хв. Розморожування проводили повільно на водяній бані за 

температури 37 ºС. Далі ембріони обробляли так, як описано вище. 

Центрифугували 20 хв при 3000 g та температурі 4 °С. Центрифугат 

фільтрували за допомогою фільтрів Millex PVDF. Отримували кріоекстракт 2 з 

ембріонів курей (КЕ2). Отримані екстракти – напівпрозора рідина рожевого 

кольору. 

 

3.2. Дослідження кількісного вмісту низькомолекулярних фракцій 

кріоекстрактів з ембріонів курей 

 

В таблиці 3.1 представлено дані гельхроматографії Е, КЕ1 та КЕ2. 

Показано, що хроматографічний профіль екстрактів містив 9 основних піків 

молекулярною масою від (0,530±0,10) кДа до (5,620±1,0) кДа. Відомо, що 

речовини з молекулярними масами до 5 кДа [89] відносять до 

низькомолекулярних біологічних сполук. Так фракції з молекулярними масами 

(0,530±0,10) кДа та (0,660±0,10) кДа швидше за все належать до вітамінів 

(переважно групи В)  та нуклеотидних комплексів [185]. Фракції з масами 

(0,850±0,20) кДа; (1,130±0,30) кДа та (1,350±0,30) кДа відповідають масам 

амінокислот. З літературних джерел відомо, що олігосахариди мають масу 

(1,400‒1,610) кДа. Біологічно активні речовини, що відносяться до гідрофобних 

сполук (ліпіди, жирні кислоти та інші) мають масу (1,700‒3,750) кДа. Речовини, 

що представлені фракцією з молекулярною масою від 5,400 кДа до 5,710 кДа, 

скоріше за все є залишками пептидних ланцюгів [186]. 

Під час аналізу даних гельхроматографії було встановлено, що за 

складом Е, КЕ1 та КЕ2 мають 7 однакових фракцій. Додатково Е містить 2,42% 

фракції з масою (1,320±0,3) кДа, що належить до амінокислот, а КЕ1 та КЕ2 

містять  1,04 % та 0,78 % фракції ліпідоподібних речовин з молекулярною 

масою (1,740±0,30) кДа та (1,710±0,30) кДа відповідно. Встановлено, що 
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молекулярні маси фракцій КЕ1 та КЕ2 більші, ніж в Е. Підвищення 

молекулярних мас виявлених речовин пов’язано з тим, що під час 

заморожування-відігріву відбувається руйнація клітинних оболонок, що 

призводить до більшого вивільнення  біологічних субстанцій. Разом з тим 

процес кріоконсервування руйнує міжмолекулярні зв’язки, що веде до 

збільшення дисперсності речовин. 

 

Таблиця 3.1.  

Молекулярні маси та відсотковий вміст низькомолекулярних фракцій, що 

містяться в Е, КЕ1 та КЕ2 (M±m, n=5) 

Молекулярні маси фракцій екстрактів 

з ембріонів курей, кДа 

Відсотковий вміст фракцій 

екстрактів з ембріонів курей, % 

№ 

піку 

Е КЕ1 КЕ2 Е КЕ1 КЕ2 

1 5,460±1,0 5,710±1,0 5,650±1,0 5,9 11,29 6,7 

2 3,540±0,80 3,710±0,80 3,620±0,80 5,23 8,62 5,48 

3 - 1,740±0,30 1,710±0,30 - 1,04 0,78 

4 1,610±0,60 1,400±0,60 1,320±0,60 1,99 1,86 2,13 

5 1,320±0,30 - - 2,42 - - 

6 1,130±0,30 1,210±0,30 1,200±0,30 4,3 5,96 4,91 

7 0,840±0,20 0,880±0,20 0,860±0,20 9,58 11,41 10,47 

8 0,650±0,10 0,670±0,10 0,650±0,10 0,001 0,003 0,001 

9 0,520±0,10 0,540±0,10 0,520±0,10 0,17 0,35 0,17 

 

За даними хроматограми видно, що у відсотковому співвідношенні 

кількісний вміст фракцій неоднаковий. В отриманих екстрактах з ембріонів 

курей переважала фракція з масою (5,460±1,0) кДа ‒ (5,710±1,0) кДа. Вміст цих 

речовин становив 11,29% для КЕ1 та 6,7% для КЕ2 та 5,9% для Е. На долю 

фракцій, що припустимо відносяться до амінокислот і мають молекулярну масу 

від (0,840±0,20) кДа до (1,210±0,30) кДа припадало 5,96 % і 11,41 % для КЕ1, 
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4,91 % і 10,47 % для КЕ2 та 4,3 % і 9,58 % для Е відповідно. Масова частка 

речовин з масою (3,540±1,0) кДа ‒ (3,710±1,0) кДа в екстрактах, що 

досліджували, становила 8,62 %, 5,48 % та 5,23 % відповідно. 

Таким чином встановлено, що вміст низькомолекулярних фракцій 

становить 41,913 % від загальної кількості речовин для КЕ1,  30,928 % для КЕ2 

та 27,951 % для Е. 

Щоб   підтвердити   припущення   про   природу   низькомолекулярних 

сполук, що виявили під час гель хроматографії екстрактів було проведено 

аналіз кількісного та якісного вмісту амінокислот та жирних кислот. 

 Дані дослідження амінокислот представлено в таблиці 3.2. Відомо, що 

значення амінокислот для організму визначається в першу чергу тим, що вони 

використовуються для синтезу білків та пептидів. Окрім того, з амінокислот 

утворюються велика кількість речовин «непептидної» природи, що виконують 

спеціальні функції. До них відносять нуклеотиди, холін, таурин, аміни, гем, 

тироксин та безліч інших [185-186]. Значну практичну цікавість має 

імуномоделюючий ефект деяких амінокислот. Зокрема триптофан, аспарагінова 

та глутамінова кислоти мають виражений імуностимулюючий ефект. Аргінін, 

лейцин і лізин здатні стимулювати фагоцитарну активність нейтрофільних 

лейкоцитів [187]. 

Дослідження показало, що якісний склад амінокислот у КЕ1, КЕ2 та Е 

був однаковий. В екстрактах з ембріонів курей містилися незамінні (треонін, 

валін, метіонін, ізолейцин, лейцин, фенілаланін, лізин), напівзамінні (тирозин, 

гістидін, аргінін) та замінні амінокислоти. 

 Кількісний вміст амінокислот в КЕ1 та КЕ2 був дещо більший, ніж в Е. 

Це, можливо, пов’язано з тим, що в процесі заморожування деякі клітинні 

органели руйнуються, відбувається вивільнення біологічно активних речовин: 

чим більше був час експозиції вихідного матеріалу при температурі -196°С, тим 

більше речовин  вивільнялося в отриманий препарат.  

В найбільшій кількості в складі екстрактів з ембріонів курей, що 

досліджували, містилися глутамін ((9,43±0,008) мг/кг для Е, (7,15±0,006) мг/кг 
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для КЕ1 та (6,59±0,001) мг/кг для  КЕ2), аспарагінова кислота 

((6,54±0,005) мг/кг для Е, (5,03±0,004) мг/кг для КЕ1 та (4,88±0,005) мг/кг для 

КЕ2), серин ((4,91±0,003) мг/кг для Е, (4,11±0,003) мг/кг для КЕ1 та 

(3,05±0,003) для КЕ2) і лейцин ((4,88±0,005) мг/кг для Е, (3,68±0,004) мг/кг для 

КЕ1 та (3,26±0,004) для КЕ2).  

Таблиця 3.2 

Якісний та кількісний склад амінокислот в екстрактах з ембріонів курей (в 

перерахунку на суху речовину) (M±m, n=5) 

Результат дослідження № 

з/п 

Назва 

амінокислоти Е, мг/кг КЕ1, мг/кг КЕ2, мг/кг 

1 Аспарагінова 4,88±0,005 6,54±0,005 5,03±0,004 

2 Треонін 1,94±0,003 2,57±0,003 2,09±0,001 

3 Серин 3,05±0,003 4,91±0,003 4,11±0,003 

4 Глутамін 6,59±0,001 9,43±0,008 7,15±0,006 

5 Цистин 1,54±0,002 2,11±0,001 1,97±0,002 

6 Пролін 1,87±0,003 2,21±0,003 2,03±0,001 

7 Гліцин 1,02±0,001 1,56±0,002 1,17±0,001 

8 Аланін 2,84±0,004 3,69±0,003 3,12±0,004 

9 Валін 2,69±0,002 3,91±0,004 3,15±0,003 

10 Метионін 1,53±0,002 2,2±0,002 1,92±0,002 

11 Ізолейцин 2,28±0,002 3,34±0,002 2,56±0,003 

12 Тирозин 0,73±0,001 2,53±0,003 1,07±0,001 

13 Лейцин 3,26±0,004 4,88±0,005 3,68±0,004 

14 Фенілаланін 2,21±0,003 3,58±0,004 2,86±0,003 

15 Гістидін 0,85±0,001 1,81±0,002 0,97±0,001 

16 Лізин 2,39±0,002 3,63±0,004 2,88±0,003 

17 Аргінін 2,37±0,002 3,30±0,003 2,54±0,003 
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Інші амінокислоти – триптофан, глутамінова кислота, аспарагін на 

хроматографі не визначалися, що вказує на їх низький вміст в Е, КЕ1 та КЕ2. 

Результати дослідження жирнокислотного складу екстрактів з ембріонів 

курей показано в таблиці 3.3. 

Таблиця 3.3. 

Якісний та кількісний склад жирних кислот в екстрактах з ембріонів курей (в 

перерахунку на суху речовину) (M±m, n=5) 

Результат дослідження № 

з/п 

Назва жирної 

кислоти Е, мг/кг КЕ1, мг/кг КЕ2, мг/кг 

1 Міристинова 0,07±0,0002 0,08±0,001 0,07±0,0002 

2 Міристолеїнова 0,01±0,0001 0,01±0,0001 0,01±0,0001 

3 Пентадеканова 0,01±0,0001 0,01±0,0001 0,01±0,0001 

4 Пальмітинова 3,62±0,004 4,56±0,005 3,74±0,004 

5 Пальмітолеінова 0,70±0,0002 0,98±0,001 0,80±0,0002 

6 Маргаринова 0,18±0,0002 0,23±0,0002 0,19±0,0002 

7 Гептадеценова 0,13±0,0001 0,18±0,0002 0,15±0,0001 

8 Стеаринова 1,38±0,001 1,76±0,002 1,44±0,001 

9 Олеінова 6,11±0,006 8,18±0,007 6,71±0,007 

10 Лінолева 1,75±0,001 2,49±0,005 2,04±0,001 

11 Ліноленова 0,10±0,0001 0,12±0,0001 0,10±0,0001 

12 Арахісова 0,10±0,0001 0,17±0,0002 0,14±0,0001 

13 Арахідонова 0,17,±0,0001 0,28±0,0003 0,23±0,0002 

 

Дослідження жирнокислотного складу екстрактів з ембріонів курей 

показало, що в КЕ1, КЕ2 та Е виділялося 13 жирних кислот, тобто якісний їх 

склад в екстрактах однаковий. Показано, що кількісний вміст жирних кислот в 

КЕ1 та КЕ2 був вищий, ніж в Е. В найбільшій кількості визначалися олеїнова 

((8,18±0,007) мг/кг для КЕ1, (6,71±0,007) мг/кг для КЕ2 та (6,11±0,006) мг/кг 

для Е), пальмітинова ((4,56±0,005) мг/кг для КЕ1, (3,74±0,004) мг/кг для КЕ2 та 
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(3,62±0,004) мг/кг для Е), лінолева ((2,49±0,005) мг/кг для КЕ1, (2,04±0,001) 

мг/кг для КЕ2 та (1,75±0,001) мг/кг для Е) та стеаринова кислоти ((1,76±0,002) 

мг/кг для КЕ1, (1,44±0,001) мг/кг для КЕ2 та (1,38±0,001) мг/кг для Е).  

Відомо, що жирні кислоти входять до складу ліпідів мембран. 

Підвищення вмісту жирних кислот в КЕ1 та КЕ2 порівняно з Е може бути 

пояснено тим, що під час впливу низьких температур на вихідний матеріал 

(ембріони курей) відбувається руйнування клітинних мембран. На стадії 

центрифугування залишки мембран осаджуються, а жирні кислоти 

залишаються в розчині. 

Було показано, що екстракти з ембріонів курей у достатньо великій 

кількості містили незамінні жирні та амінокислоти. Багато з них в організмі 

людини та тварини відповідають за певні етапи кровотворення, підтримують 

реологічні властивості крові та впливають на обмінні процеси. 

 

3.3. Визначення гострої токсичності екстрактів з ембріонів курей 

 

Перш ніж визначити біологічні властивості екстрактів з ембріонів курей, 

необхідно було визначити ступінь токсичності нових субстанцій. Проведене 

дослідження дало змогу встановити параметри гострої та хронічної токсичності 

КЕ1, КЕ2 та Е а також їх вплив на основні біохімічні показники обмінних 

процесів та картину периферичної крові експериментальних тварин. У якості 

контролю використовували Е. 

Результати дослідження гострої токсичності КЕ1, КЕ2 та Е при 

одноразовому внутрішньо шлунковому введенні представлено в таблиці 3.4. 

Експеримент проводили на 60 білих нелінійних статевозрілих щурах (30 самиць 

та 30 самців). У тварин оцінювали загальний стан, рухову активність, 

особливості поведінки, характер та інтенсивність рухів, стан хутра.  

Дослідження показало що у щурів, яким одноразово вводили КЕ1, КЕ2 

та Е в дозі 4 мл внутрішньошлунково, загальний стан, апетит, поведінка, рухова 

активність, стан хутра знаходились в межах норми, тобто ознак інтоксикації 
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виявлено не було. Виживаність тварин у всіх групах склала 100 %. 

Спостереження за тваринами виявило, що їх загальний стан знаходився в межах 

фізіологічної норми. Жодних ознаку інтоксикації після одноразового 

внутрішньошлункового введення Е, КЕ1 та КЕ2 у щурів виявлено не було. 

 

Таблиця 3.4 

Визначення гострої токсичності екстрактів з ембріонів курей на щурах після 

одноразового внутрішньошлункового  введення 

Група та стать тварин Речовина, 

що вводили 

Доза екстрактів, 

що отримали 

тварини  

Виживаність, % 

1 група, самиці (n=10) КЕ1 4 мл 100 

2 група, самиці (n=10) КЕ2 4 мл 100 

3 група, самиці (n=10) Е 4 мл 100 

4 група, самці (n=10) КЕ1 4 мл 100 

5 група, самці (n=10) КЕ2 4 мл 100 

6 група, самці (n=10) Е 4 мл 100 

Примітка: n ‒ кількість тварин в експериментальній групі. 

 

У таблиці 3.5 наведено дані щодо дослідження стану щурів, що 

отримували КЕ1, КЕ2 та Е внутрішньошлунково по 4 мл 4 рази на добу 

(протягом 1 доби). Е використовували в якості контролю.  

Загальний об’єм введених екстрактів склав 16 мл за добу. Експерименти 

проводили на 60 білих нелінійних щурах (30 самиць та 30 самців). 

Спостереження за тваринами не виявило жодних відхилень від фізіологічної 

норми. Поведінка, загальний стан, апетит у тварин не змінювалися протягом 

всього строку спостереження. Виживаність щурів, які протягом 1 доби 

отримали по 16 мл КЕ1, КЕ2 та Е, склала 100 % у кожній групі. 

Отримані дані свідчать про відсутність токсичності КЕ1, КЕ2 та Е при їх 

внутрішньошлунковому введенні одноразово (4 мл) та протягом доби (16 мл).  
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Таблиця 3.5 

Визначення гострої токсичності екстрактів з ембріонів курей на щурах після 

внутрішньошлункового  введення протягом доби 

Група та стать тварин Речовина, що 

вводили 

Доза екстрактів, 

що отримали 

тварини за добу 

Виживаність, % 

1 група,самиці (n=10)  Е 16 мл 100 

2 група, самиці (n=10) КЕ1 16 мл 100 

3 група, самиці (n=10) КЕ2 16 мл 100 

4 група, самці (n=10) Е 16 мл 100 

5 група, самці (n=10) КЕ1 16 мл 100 

6 група, самці (n=10) КЕ2 16 мл 100 

Примітка: n ‒ кількість тварин в експериментальній групі. 

 

Для подальшого вивчення гострої токсичності КЕ1, КЕ2 та Е було 

обрано парентеральний шлях введення, а саме внутрішньоочеревинний 

(таблиця 3.6).  

Таблиця 3.6 

Визначення гострої токсичності екстрактів з ембріонів курей на щурах під час 

внутрішньочеревного введення 

Група та стать тварин Речовина, що 

вводили 

Доза екстрактів, що 

отримали тварини 

Виживаність, % 

1 група, самиці (n=5) КЕ1 5 мл 100 

2 група, самиці (n=5) КЕ2 5 мл 100 

3 група, самиці (n=5) Е 5 мл 100 

4 група, самці (n=5) КЕ1 5 мл 100 

5 група, самці (n=5) КЕ2 5 мл 100 

6 група, самці (n=5) Е 5 мл 100 

Примітка: n ‒ кількість тварин в експериментальній групі. 
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Показано, що одноразове внутрішньоочеревинне введення щурам КЕ1, 

КЕ2 та Е не викликало інтоксикації організму експериментальних тварин. Такі 

показники, як рухова активність, апетит, стан хутра щурів, що отримували 

екстракти з ембріонів курей в дозі 5 мл, не змінювалися та відповідали 

фізіологічній нормі. Загибелі тварин не спостерігали в жодній 

експериментальній групі. 

Дослідження показали, що введення КЕ1, КЕ2 та Е, як 

внутрішньошлунково, так і внутрішньоочеревинно не викликає ознак 

інтоксикації. В кінці строку спостереження всі тварини залишались бадьорими, 

рухливими, зі збереженим апетитом. ЛД50 для екстрактів з ембріонів курей 

визначити не вдалось.  

Таким   чином, КЕ1, КЕ2 та Е, що досліджували, належать до відносно 

нешкідливих речовин відповідно до класифікації К.К. Сидорова [146]. 

 

3.4. Визначення хронічної токсичності екстрактів з ембріонів курей 

 

Основну інформацію про токсичність речовини можна виявити в 

хронічному експерименті. Тому було проведено визначення хронічної 

токсичності екстрактів з ембріонів курей. Оскільки екстракти з нативних 

ембріонів були обрані для контролю та підтвердили свою нешкідливість у 

гострому експерименті, то хронічну токсичність досліджували для КЕ1 та КЕ2. 

Визначення хронічної токсичності КЕ1 та КЕ2 вивчали в динаміці, 

протягом 30 діб [146]. Вплив КЕ1 та КЕ2 після тривалого введення на органи і 

системи організму щурів оцінювали за загальним станом тварин, динамікою 

маси тіла (таблиця 3.7), функціональним станом печінки, нирок, вагових 

коефіцієнтів внутрішніх органів, картиною периферичної крові. В експерименті 

використали 20 статевозрілих білих нелінійних щурів. 

Результати спостереження за загальним станом і поведінкою тварин, 

показали, що щури добре переносили щоденне введення КЕ1 та КЕ2 протягом 
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місяця. Рухова активність, зовнішній вигляд, апетит та реакція на зовнішні 

подразники щурів експериментальних груп не відрізнялись від контрольних. 

Аналіз даних експерименту показав, що при однакових умовах 

утримання та режиму харчування приріст загальної маси тіла 

експериментальних щурів відповідав фізіологічній нормі [159]. 

 

Таблиця 3.7 

Вплив кріоекстрактів з ембріонів курей після 30 діб використання на 

динаміку маси тіла щурів (M±m) 

Дані через 30 діб Показники Стать 

тварин 

Дані на 

початку 

експерименту 

(n=5) 

ІК 

(n=5) 

КЕ1  

(n=5) 

КЕ 2 

(n=5) 

Самиці 190,0±19,2 201,3±20,17 205,3±20,0* 204,8±20,8* Загальна 

маса тіла, г Самці 200,4±17,1 208,0±20,6 210,0±21,3* 209,3±21,4* 

Самиці 5,21±0,53 6,58±0,72 6,44±0,54* 6,56±0,64* Маса 

печінки, г Самці 6,12±0,68 6,82±0,38 6,83±0,78* 6,8±0,62* 

Самиці 0,68±0,073 0,73±0,076 0,75±0,083* 0,75±0,071* Маса 

серця, г Самці 0,72±0,067 0,84±0,092 0,83±0,096* 0,84±0,093* 

Самиці 0,57±0,053 0,60±0,073 0,59±0,061* 0,61±0,072* Маса 

нирки, г Самці 0,61±0,065 0,79±0,066 0,80±0,067* 0,80±0,064* 

Самиці 0,59±0,066 0,72±0,083 0,73±0,088* 0,71±0,082* Маса 

селезінки, г Самці 0,73±0,081 0,77±0,064 0,77±0,074* 0,75±0,086* 

Примітки: * ‒ відхилення статистично незначущі порівняно з ІК 

(р > 0,05). ІК  ̶  інтактний контроль. n ‒ кількість тварин в експериментальній 

групі. 

 

Маса внутрішніх органів щурів контрольної групи, та тих, що отримали 

КЕ1 та КЕ2 збільшувалась пропорційно. Маси печінки та селезінки щурів обох 
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статей збільшувалися в межах пропорційної норми [178]. Патологічного 

збільшення органів  не спостерігалось що свідчить про відсутність токсичного 

впливу кріоекстрактів з ембріонів курей на тварин. 

Збільшення маси серця та нирок у експериментальних щурів відбувалось 

відповідно до таких показників у щурів контрольної групи та відповідало 

біологічному віку тварин [178]. Це свідчить про те, що КЕ1 та КЕ2 не впливали 

на рівень статевих гормонів щурів після щоденного введення протягом 30 днів. 

Метою подальшого дослідження можливого негативного впливу КЕ1 та 

КЕ2 під час тривалого введення щурам було вивчення складу периферичної 

крові експериментальних тварин (таблиця 3.8).  

В крові щурів досліджували кількість еритроцитів, лейкоцитів, 

лейкоцитарну формулу крові. В результаті проведеного дослідження було 

встановлено, що введення КЕ1 та КЕ2 не викликало статистично значущих 

відхилень в кількості лейкоцитів. Не спостерігалося змін лейкоцитарної 

формули, а саме кількості базофілів, еозинофілів, нейтрофілів, лімфоцитів та 

моноцитів в контрольних та експериментальних групах протягом усього 

періоду спостереження, як у самців, так і у самиць. 

В експериментальних групах, в яких тварини отримували КЕ1 та КЕ2 в 

дозі 2 мл/кг, не спостерігалось відхилень в кількості еритроцитів у порівнянні з 

контролем та вихідними даними (таблиця 3.8). Кількість лейкоцитів у тварин 

експериментальних груп залишалася в межах норми після щоденного введення 

КЕ1 та КЕ2 протягом 30 днів. Не спостерігалося також змін лейкоцитарної 

формули крові експериментальних щурів. 

Аналіз отриманих даних дозволяє припустити, що екстракти з ембріонів 

курей не викликають алергічних реакцій та в цілому не впливають 

на організм здорових тварин. 
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Таблиця 3.8 

Вплив кріоекстрактів з ембріонів курей після 30 діб застосування на 

показники периферичної крові щурів (M±m) 

Група експерименту   

Показники 

Стать 

щурів ІК 

(n=5) 

КЕ1 

(n=5) 

КЕ2 

(n=5) 

Самиці 3,66±0,38 3,67±0,46* 3,71±0,35* Еритроцити, 

1012/л Самці 3,78±0,46 3,91±0,51* 3,87±0,43* 

Самиці 12,40±1,93 13,00±1,25* 13,00±1,76* Лейкоцити, 

109/л Самці 12,80±1,69 14,00±1,71* 13,10±1,74* 

Самиці 0,00±0,00 0,00±0,00 0,00±0,00 Базофіли, % 

Самці 0,00±0,00 0,00±0,00 0,00±0,00 

Самиці 0,40±0,25 0,40±0,25* 0,40±0,25* Еозинофіли% 

Самці 0,60±0,25 0,50±0,20* 0,60±0,25* 

Самиці 1,40±0,15 2,10±0,53* 2,00±0,45* Нейтрофіли 

паличк., % Самці 1,80±0,24 2,50±0,40* 2,40±0,40* 

Самиці 20,00±2,78 21,80±2,49* 21,87±2,58* Нейтрофіли 

сегмент., % Самці 20,20±2,16 22,60±2,08* 22,30±2,24* 

Самиці 66,20±6,43 66,60±6,75* 65,58±6,81* Лімфоцити, % 

Самці 67,06±6,50 68,40±7,06* 67,10±6,08* 

Самиці 1,20±0,58 1,20±0,58* 1,10±0,47* Моноцити, % 

Самці 1,60±0,70 1,40±0,51* 1,50±0,53* 

Примітки:  * ‒ відхилення статистично незначущі порівняно з ІК 

(р > 0,05). n ‒ кількість тварин в експериментальній групі. 

 

Функціональний стан печінки щурів, яким протягом 30 діб 

внутрішньомʼязово вводили КЕ1 та КЕ2 в дозі 2 мл/кг, оцінювали за допомогою 

показників, що характеризують білоксинтетичну та ферментсинтетичну 

функцію печінки (таблиця 3.9). 
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Таблиця 3.9 

Вплив кріоекстрактів з ембріонів курей після 30 діб застосування на 

біохімічні показники крові щурів (M±m) 

Стать тварин Показники Група 

експерименту Самиці, (n=5) Самці, (n=5) 

Загальний білок, г/л 

Альбумін, г/л 

Глюкоза, ммоль/л 

АсАТ, ммоль/год мл 

АлАТ, ммоль/год мл 

 

 

ІК 

 

67,87±2,19 

29,90±1,54 

5,61±0,33 

0,68±0,02 

0,59±0,06 

71,62±2,93 

32,70±2,21 

5,84±0,52 

0,74±0,03 

0,61±0,05 

Загальний білок, г/л 

Альбумін, г/л 

Глюкоза, ммоль/л 

АсАТ, ммоль/год мл 

АлАТ, ммоль/ч мл 

 

 

КЕ1  

 

71,76±2,73* 

30,20±0,77# 

5,33±0,36# 

0,68±0,03# 

0,56±0,03# 

75,86±3,15# 

28,93±1,40# 

5,69±0,35# 

0,73±0,02# 

0,52±0,05# 

Загальний білок, г/л 

Альбумін, г/л 

Глюкоза, ммоль/л 

АсАТ, ммоль/год мл 

АлАТ, ммоль/год мл 

 

 

КЕ2  

72,23±3,01* 

31,40±0,95# 

5,71±0,74# 

0,71±0,04# 

0,58±0,03# 

76,45±3,22* 

29,51±1,68# 

5,88±0,55# 

0,78±0,03# 

0,61±0,05# 

Загальний білок, г/л 

Альбумін, г/л 

Глюкоза, ммоль/л 

АсАТ, ммоль/год мл 

АлАТ, ммоль/год мл 

 

 

Е  

68,03±2,20# 

30,08±1,57# 

5,53±0,28# 

0,71±0,04# 

0,58±0,06# 

73,00±3,02# 

33,49±2,23# 

6,01±0,37* 

0,73±0,02# 

0,60±0,04# 

Примітки: * ‒ відхилення достовірне відносно групи  ІК (р < 0,05). # ‒ 

відхилення статистично незначущі порівняно з ІК (р > 0,05). n ‒ кількість 

тварин в експериментальній групі. 
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Білоксинтетичну функцію печінки експериментальних щурів оцінювали 

за кількісним вмістом загального білку, альбуміну та глюкози в сироватці крові. 

Ферментсинтетичну функцію печінки оцінювали за активністю АлАТ та АсАТ.  

Показано, що КЕ1 та КЕ2 в дозі 2 мл/кг під час тривалого щоденного 

застосування не спричиняли токсичного впливу на ферментсинтетичну 

функцію печінки щурів. Активність індикаторних ферментів не перевищувала 

показники контрольних груп тварин і відповідала фізіологічній нормі [178]. 

Виходячи з цього, можна зробити висновок, що КЕ1 та КЕ2 в зазначеній дозі не 

впливали на ферментсинтетичну функцію печінки та не проявляли 

цитолітичної дії. 

Аналіз кількісного вмісту загального білку та альбуміну в 

експериментальних групах показав відсутність статистично достовірної різниці 

порівняно з інтактним контролем. Це свідчить про відсутність впливу КЕ1 та 

КЕ2 на білоксинтетичну функцію печінки. 

Важливе значення під час дослідження функцій печінки має показник 

вмісту глюкози в крові. Дослідження цього показника не виявлено статистично 

достовірної різниці між показниками контрольної та експериментальних груп, 

що свідчить про відсутність негативного впливу КЕ1 та КЕ2 на вуглеводний 

обмін в організмі тварин. 

Стан нирок експериментальних щурів, яким протягом 30 діб вводили 

КЕ1 та КЕ2, оцінювали за рівнем сечовини та креатиніну в сироватці крові [171, 

172]. Результати дослідження наведено в таблиці 3.10. 

Після аналізу даних проведених експериментів було встановлено, що 

експериментальні тварини добре переносять введення кріекстрактів з ембріонів 

курей, що досліджувались. Показано, що після внутрішньошлункового, 

внутрішньоочеревинного введення щурам КЕ1 і КЕ2 та внутрішньомʼязового 

введення щурам КЕ1, КЕ2 та Е всі життєво важливі показники залишались в 

межах фізіологічної норми. 

Після тривалого введення КЕ1 та КЕ2 (протягом 30 діб) не спостерігали 

жодного токсичного впливу на тварин. 
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Таблиця 3.10 

Вплив КЕ1 та КЕ2 на показники, що відображають стан нирок щурів після 

застосування протягом 30 діб (M±m) 

Група експерименту Стать тварин Сечовина, ммоль/л Креатинін, ммоль/л 

Самиці, (n=5) 7,50±0,54 63,00±5,20 ІК 

Самці, (n=5) 7,72±0,34 69,42±3,10 

Самиці, (n=5) 7,66±0,54# 67,13±5,04* КЕ1, 2 мл/кг  

Самці, (n=5) 7,74±0,57# 72,42±4,53# 

Самиці, (n=5) 7,68±0,54# 68,92±4,10* КЕ2, 2 мл/кг  

Самці, (n=5) 7,73±0,55# 73,30±5,40* 

Самиці, (n=5) 7,60±0,54#
 7,73±0,34#

 

Е, 2 мл/кг 
Самці, (n=5) 64,27±5,20# 72,44±4,65* 

Примітки: * ‒ відхилення достовірне відносно групи ІК (р < 0,05). # ‒ 

відхилення статистично незначущі порівняно з ІК (р > 0,05). n ‒ кількість 

тварин в експериментальній групі. 

 

Таким чином, можна вважати, що кріоекстракти з ембріонів курей є 

безпечними та відносно нешкідливими речовинами. 

Результати проведених досліджень показують, що було розроблено 

спосіб отримання кріоекстрактів з ембріональних тканин курей за допомогою 

швидкого низькотемпературного заморожування в рідкому азоті. Визначено, 

що кріоекстракти в своєму складі містять пептиди, амінокислоти, та жирні 

кислоти. Встановлено, що отримані кріоекстракти з ембріональних тканин 

курей не впливають на функції основних органів у тварин, не токсичні. 

Екстракт з нативних ембріонів також містить велику кількість біологічно 

активних сполук, є нетоксичним, тому може використовуватись в якості 

контрольного екстракту. Зважаючи на вміст біологічно активних речовин в 

отриманих кріоекстрактах, можна зробити висновок про їх високу біологічну 

активність та перспективність їх подальшого вивчення.  
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РОЗДІЛ 4 

ДОСЛІДЖЕННЯ БІОЛОГІЧНОЇ АКТИВНОСТІ КРІОЕКСТРАКТІВ З 

ЕМБРІОНІВ КУРЕЙ НА МОДЕЛІ ТОКСИЧНОГО ГЕПАТИТУ У ЩУРІВ 

 

За рахунок компонентів, які входять  до складу кріоекстрактів з 

ембріонів курей, можна передбачити наявність детоксикаційної, 

антиоксидантної дії та здатність стимулювати регенерацію гепатоцитів при 

ураженні печінки та метаболічних розладах. 

Тому доцільним було вивчення біологічної дії екстрактів з 

ембріональних тканин курей у щурів з експериментальним гепатитом. 

   

4.1. Перебіг гострого та хронічного гепатиту у щурів  

 

4.1.1. Перебіг гострого токсичного гепатиту у щурів 

 

Тетрахлорметан інгібує мікросомальні ферменти печінки, активує 

перекисне окислення ліпідів (ПОЛ) в гепатоцитах та є класичним 

мембранотоксином. Одним з пускових механізмів розвитку патології є ініціація 

ПОЛ клітинних мембран, що супроводжується їх руйнуванням, утворенням 

вільних радикалів, перекисів ліпідів та активацією факторів запалення. 

Надлишок продуктів ПОЛ порушує фізико-хімічну структуру клітинних 

мембран та виснажує антиоксидантну систему клітин. Це призводить до 

розвитку альтерації та пошкодження тканин.  

Вивчення біохімічних та функціональних показників стану печінки 

проводили на третю добу експерименту (після введення тетрахлорметану та 

екстрактів, що досліджували) [167]. 

Гостре отруєння тетрахлорметаном викликало у щурів групи 

контрольної патології (КП) значні зміни біохімічних показників, характерних 

для даної патології [167]. Пряма дія гепатотоксину викликала розвиток цитолізу 

гепатоцитів. На це вказує достовірне підвищення активності ферментів АлАТ 
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та АсАТ у сироватці крові в 2,8 та 2,2 рази відповідно. Достовірним відносно 

групи ІК було підвищення ДК (з (3,95±0,81) ммоль/г  до (7,63±0,55) ммоль/г) та 

ТБКАП (з (93,28±9,58) ммоль/г до (179,26±32,86) ммоль/г), а також зменшення 

рівня G-SH (з (26,90±1,03) у.о. до (11,78±1,68) у.о.). Отримані дані свідчать про 

інтенсивний розвиток патології у щурів. 

Враховуючи гострий перебіг даної патології виживаність тварин була 

одним з основних факторів, що оцінювали. В групі КП виживаність складала 

60 %. У тварин, що вижили, було відмічено зниження маси тіла (з (208±5,11) г 

до (198±2,36) г); збільшення маси печінки (з (6,55±0,14) г до (11,2±0,5) г), що 

свідчило про набрякання органу.  

 

4.1.2. Перебіг хронічного гепатиту у щурів 

 

Досить часто для моделювання хронічної патології печінки 

використовують етанол, або його введення спільно з тетрахлорметаном [147]. 

Механізм ушкодження печінки при комбінованому введенні 

тетрахлорметану та етанолу виглядає наступним чином. Токсичний вплив 

етанолу на печінку пов’язаний з тим, що його метаболізм на 80 % здійснюється 

саме в цьому органі. При надходженні етанолу в клітини органу 

спостерігаються насамперед зміни активності мікросомальних ферментів та 

інше. Ушкодження мембран гепатоцитів при цьому відбувається як внаслідок 

прямої дії етанолу, так і в результаті активації ліпопероксидації під впливом 

його метаболітів [167]. 

Застосування етанолу посилює патологію за рахунок інгібування 

мікросомальних ферментів печінки, що призводить до інтоксикації організму 

продуктами розпаду мембран гепатоцитів. Внаслідок метаболізму 

тетрахлорметан в організмі утворюються продукти, що є індукторами ПОЛ. 

Механізм ушкодження паренхіми печінки за комбінованого введення 

тетрахлорметану та етанолу ускладнюється за рахунок синергізму цих речовин. 
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Функціональний стан печінки щурів з експериментальним хронічним 

гепатитом оцінювали за допомогою таких показників, як виживаність тварин, 

динаміка маси тіла та печінки, а також біохімічні показники, що визначали в 

сироватці крові та гомогенаті печінки. В сироватці крові визначали активність 

цитолітичних ферментів АлАТ і АсАТ. Інтенсивність процесів ПОЛ та 

антиоксидантного захисту оцінювали за вмістом ДК, ТБКАП та G-SH в 

гомогенаті печінки [167].  

Результати дослідження свідчать про те, що у тварин в групі КП 

формувалось токсичне ураження печінки, яке було обумовлено 

мембраноушкоджуючою дією тетрахлорметану і етанолу. Це підтверджувалось 

летальністю щурів, що склала 35 %; зниженням маси тіла на 5 % та 

збільшенням маси печінки.  

В сироватці крові спостерігали достовірне підвищення активності АлАТ 

(в 3,0 рази) та АсАТ (в 2,5 рази) відповідно до групи ІК. 

Після моделювання гепатиту у щурів за допомогою тетрахлорметану та 

етанолу спостерігали активацію процесів ПОЛ. В гомогенаті печінки 

спостерігали збільшення рівня ДК в 2,02 рази та ТБКАП в 1,96 рази. З цим 

пов’язане виснаження функцій антиоксидантної системи організму тварин. Про 

це свідчить зменшення запасів G-SH в гомогенаті печінки тварини групи 

контрольної патології в 2,1 рази. 

 

4.2. Дослідження біологічної дії кріоекстрактів з ембріонів курей на 

моделі гострого гепатиту, викликаного тетрахлорметаном 

 

З метою визначення основних ланок механізму дії КЕ1 та КЕ2 було 

проведене визначення їх біологічної активності у щурів з токсичним гепатитом. 

Завданням першого етапу дослідження було визначення оптимальної дози для 

введення кріоекстрактів. Експерименти проводили на 110 білих нелінійних 

статевозрілих самицях щурів, масою 190‒200 г. У тварин оцінювали такі 
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показники як динаміка маси тіла, виживаність, маса печінки. Дані 

експерименту наведено в таблиці 4.1. 

 

Таблиця 4.1 

Показники маси тіла, маси печінки та виживаності щурів з гострим 

тетрахлорметановим гепатитом (M±m) 

Показники Група 

експерименту Маса тіла 

на початку 

експери-

менту, г 

Маса тіла в 

кінці 

експери-

менту, г 

Маса печінки, г Вижива-

ність,% 

ІК (n=10) 192±2,78 208±5,11 6,55±0,54 100 

КП (n=10) 210±1,29 194±2,63 11,2±1,5# 60# 

КЕ1, 1 мл/кг (n=10) 203±1,22 197±2,30 7,59±0,68 80* 

КЕ1, 2 мл/кг (n=10) 197±1,12 196±2,12 7,10±0,75* 90* 

КЕ1, 4 мл/кг (n=10) 200±1,43 195±2,34* 9,71±0,86 80* 

КЕ2, 1 мл/кг (n=10) 205±1,23 198±2,60 10,31±1,48# 70* 

КЕ2, 2 мл/кг (n=10) 200±1,33 197±2,36 7,13±0,84* 80* 

КЕ2, 4 мл/кг (n=10) 212±1,30 208±2,89 8,21±0,75 70* 

Е, 1 мл/кг (n=10) 203±1,22 195±2,34* 10,42±1,48# 70* 

Е, 2 мл/кг (n=10) 198±1,30 196±2,58 7,62±0,44* 80* 

Е, 4 мл/кг (n=10) 210±1,28 206±2,87 8,24±0,75 70* 

Примітки: * ‒  відхилення достовірне відносно групи КП (р < 0,05). # ‒ 

відхилення достовірне відносно групи ІК (р < 0,05). n ‒ кількість тварин в 

експериментальній групі. 

 

У щурів групи КП спостерігали зниження маси тіла. Вплив 

гепатотоксинів призводив до збільшення маси печінки майже вдвічі. 

Виживаність щурів групи КП складала 60 %. Дані з виживаності, зменшення 
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маси тіла та підвищення маси печінки достовірно відрізнялись від аналогічних 

показників щурів групи ІК. Вказані зміни у сукупності свідчать про розвиток 

патології у експериментальних щурів. 

КЕ1 вводили тваринам в трьох концентраціях: 1 мл/кг, 2 мл/кг та 4 мл/кг 

маси тіла, з метою встановлення найбільш ефективного дозування. Маса 

печінки експериментальних щурів, що на фоні патології отримували КЕ1 в дозі 

1 мл/кг складала (7,59±0,68) г, що на 68 % менше ніж у тварин групи КП. 

Виживаність щурів в даній групі становила 80 %. 

В групі тварин, що отримували КЕ1 в дозі 2 мл/кг маси тіла, 

виживаність тварин склала 90 %. Маса тіла щурів з експериментальним 

гепатитом зменшувалась на 0,5 %, а маса печінки складала (7,10±0,75) г, що 

достовірно відрізнялось від таких показників у щурів групи КП. 

Експериментальні тварини, що отримували КЕ1 в дозі 4 мл/кг маси тіла 

на вплив гепатотоксину реагували наступним чином: маса печінки складала 

(9,71±0,86) г; в даній експериментальній групі вижило 80 % тварин. 

Всі досліджувані показники у тварин, що отримували КЕ1 в дозах  

1 мл/кг, 2 мл/кг та 4 мл/кг достовірно відрізнялися від таких показників у 

тварин групи ІК. 

Найбільш ефективною дозою для введення КЕ1 за результатами 

експерименту було обрано 2 мл/кг маси тіла (таблиця 4.1). 

КЕ2 вводили щурам з експериментальним гепатитом в трьох різних 

дозах ‒ 1 мл/кг, 2 мл/кг та 4 мл/кг маси тіла тварин з метою встановлення 

найбільш ефективної концентрації КЕ2. Введення КЕ2 в дозі 1 мл/кг маси тіла 

щурам з гострим тетрахлорметановим гепатитом призводило до менш 

суттєвого поліпшення стану експериментальних тварин, порівняно з групою 

тварин, що отримували КЕ1. 

Маса печінки щурів, що на тлі патології отримували КЕ2 в дозі 1 мл/кг 

маси тіла на третю добу експерименту складала (10,31±1,48) г, в той час, як у 

тварин групи ІК маса печінки складала лише (6,55±0,14) г. Виживаність 

експериментальних тварин становила 70 %. 
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При введенні щурам з експериментальним гепатитом КЕ2 в дозі 2 мл/кг 

маси тіла було визначено, що виживаність тварин в групі становила 80 %, маса 

тіла зменшилась лише на 1,5 %, а маса печінки складала (7,13±0,84) г. Ці 

показники достовірно відрізнялися від таких у тварин груп ІК та КП. 

Введення щурам з токсичним гепатитом КЕ2 в дозі 4 мл/кг маси тіла 

призводило до зменшення маси тіла на 1,9 %, маса печінки складала 

(8,12±0,75) г. Виживаність тварин в даній експериментальній групі становила 

70 %. 

За результатами спостережень було зроблено висновок, що найменшу 

ефективність КЕ2 проявляє при введенні в дозах 1 мл/кг та 4 мл/кг. Найкращі 

показники, порівняно з тваринами групи КП, було отримано при введенні 

щурам з експериментальним гепатитом КЕ2 в дозі 2 мл/кг маси тіла. 

В якості контролю щурам вводили екстракт з нативних ембріонів (Е). 

При введенні Е в дозі 1 мл/кг виживаність тварин становила 70 %, а маса 

печінки складала (10,42±1,48) г. Введення експериментальним тваринам Е в 

кількості 2 мл/кг маси тіла сприяло зниженню маси печінки від (11,2±1,5) г 

(показник в групі КП) до (7,62±0,44) г. Виживаність щурів даної групи 

становила 80 %. Аналіз даних тварин з експериментальним гепатитом в групі, 

що отримувала 4 мл/кг Е показав, що маса печінки становила (8,24±0,75) г та 

виживаність ‒ 70 %. Було встановлено, що найбільшу ефективність Е проявляє 

в дозі 2 мл/кг маси тіла. Порівняно з кріоекстрактами Е проявляв слабку 

активність. 

Загалом, зменшення маси печінки експериментальних щурів, що 

отримували КЕ1 та КЕ2, свідчило про зменшення набряку в органі. 

В результаті дослідження було встановлено, що зменшення маси тіла у 

щурів з гострим гепатитом, викликаним введенням тетрахлорметану, що в 

якості лікування отримували КЕ1 та КЕ2 було менш вираженим, порівняно з 

групою КП. Слід зазначити, що найменша втрата ваги спостерігалась у щурів, 

яким вводили КЕ1 в дозі 2 мл/кг.  
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Для підтвердження позитивного впливу кріоекстрактів на стан тварин з 

експериментальним гепатитом було проведено їх порівняння зі стандартними 

офіцинальними препаратами. В якості препаратів порівняння було обрано 

препарат «Карсил» (АО «Софарма», Болгарія) та препарат «Ербісол®» (ТОВ 

«Ербіс», Україна). «Карсил» є препаратом з добре вивченими властивостями, 

що має гепатопротекторну дію. «Ербісол®» є препаратом, що отримують з 

ембріонів курей 7 днів розвитку, а саме з низькомолекулярних пептидних 

фракцій. Є відомості про застосування Ербісолу при лікуванні гепатиту. В 

експерименті використали 40 самиць білих нелінійних статевозрілих щурів 

(таблиця 4.2). 

 

Таблиця 4.2 

Показники маси тіла, маси печінки та виживаності щурів з гострим 

тетрахлорметановим гепатитом (M±m) 

Показники Групи експери- 

менту Маса тіла на 

початку 

експери- 

менту, г 

Маса тіла в 

кінці 

експери- 

менту, г 

Маса печінки, 

г 

Вижива- 

ність, % 

КЕ1, 2 мл/кг (n=10) 197±1,12 196±2,12 7,10±0,25*# 90*# 

КЕ2, 2 мл/кг (n=10) 198±1,30 195±2,34 7,92±0,34# 80# 

«Карсил», 

25,2 мл/кг (n=10) 

193±2,73 189±3,01 8,30±0,46 80 

«Ербісол®», 

2 мл/кг (n=10) 

204±1,13 194±2,10 9,83±0,38 70 

Примітки: * ‒  відхилення достовірне відносно групи щурів, що 

отримували «Карсил» (р < 0,05); # ‒ відхилення достовірне відносно групи 

щурів, що отримували «Ербісол®» (р < 0,05). n ‒ кількість тварин  в 

експериментальній групі. 



70 
 

При введенні щурам препарату «Карсил» в рекомендованій для нього 

дозі 25,2 мл/кг, маса тіла експериментальних тварин зменшувалась на 2 %, маса 

печінки становила (8,30±0,46) г, виживаність складала 80 %. Аналізуючи 

отримані дані можна зробити висновок, що «Карсил» в дозі 25,2 мл/кг та КЕ2 в 

дозі 2 мл/кг позитивно впливали на тварин з гострим тетрахлорметановим 

гепатитом. Показники, що аналізувалися в даних двох групах статистично не 

відрізнялися. Встановлено, що після введення щурам КЕ1 в дозі 2 мл/кг 

показники маси тіла, маси печінки, виживаності достовірно відрізнялися від 

таких у групі тварин, що отримували «Карсил» в дозі 25,2 мл/кг. КЕ1 проявляв 

більшу ефективність, ніж препарати порівняння «Карсил», Е та КЕ2. 

Після введення щурам з гострим експериментальним гепатитом 

препарату «Ербісол®» в дозі 2 мл/кг маси тіла вага тварин знижувалась на 

3,5 %, при цьому маса печінки складала (9,83±0,38) г. В даній 

експериментальній групі вижило 70 % тварин. Показники виживаності, зміни 

маси тіла та печінки після введення щурам КЕ1 та КЕ2 в дозах 2 мл/кг 

достовірно відрізнялись від таких показників у групі тварин, що на тлі гострого 

тетрахлорметанового гепатиту отримували препарат «Ербісол®». 

Гостре отруєння тетрахлорметаном викликало у щурів групи 

контрольної патології значні зміни біохімічних показників, характерних для 

даної патології.  Тому визначали активність ферментів, що є маркерами 

цитолізу ‒ АлАТ та АсАТ в крові експериментальних тварин (таблиця 4.3).   

Пряма дія гепатотоксину викликала розвиток цитолізу гепатоцитів. На 

це вказує достовірне підвищення рівня ферментів АлАТ та АсАТ у сироватці 

крові в 2,9 та 2,2 рази відповідно. Введення КЕ1 та КЕ2 в дозах 1 мл/кг, 2 мл/кг 

та 4 мл/кг зменшувало активність ферментів АлАТ і АсАТ відносно групи КП. 

Найвищу активність мав КЕ1 в дозі 2 мл/кг маси тіла. 
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Таблиця 4.3 

Вплив КЕ1 та КЕ2 на активність ферментів в крові щурів з гострим 

тетрахлорметановим гепатитом (М±m) 

Показники Група експерименту 

АлАТ, ммоль/л АсАТ, ммоль/л 

ІК (n=10) 0,97±0,08 0,91±0,06 

КП (n=10) 2,06±0,08* 1,17±0,09* 

КЕ1, 1 мл/кг (n=10) 1,52±0,18*# 1,05±0,03# 

КЕ1, 2 мл/кг (n=10) 1,13±0,14# 0,99±0,05# 

КЕ1, 4 мл/кг (n=10) 1,48±0,13*# 1,13±0,04* 

КЕ2, 1 мл/кг (n=10) 1,93±0,18* 1,12±0,08 

КЕ2, 2 мл/кг (n=10) 1,20±0,13*# 1,08±0,09# 

КЕ2, 4 мл/кг (n=10) 1,75±0,15* 1,12±0,09 

Примітки: * ‒ відхилення достовірне відносно групи ІК (р < 0,05); # ‒ 

відхилення достовірне відносно групи КП (р < 0,05). n ‒ кількість тварин в 

експериментальній групі. 

 

У щурів з експериментальним гепатитом було відмічено підвищення  ДК  

та ТБКАП, а також зменшення рівня G-SH відносно групи ІК (таблиця 4.4). 

Введення КЕ1 та КЕ2 в дозах 1 мл/кг, 2 мл/кг та 4 мл/кг сприяло зменшенню 

рівня ДК та ТБКАП, відносно  групи тварин КП. Рівень G-SH  підвищувався, 

але не сягав рівня норми. 

Це може бути пояснено гострим перебігом патології та неспроможністю 

кріоекстрактів з ембріонів курей у вказаних дозах в короткий термін повністю 

відновити ушкоджений орган за умов тяжкої патології. Було встановлено, що 

КЕ1 проявляв більш високу активність, порівняно з КЕ2. 
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Таблиця 4.4 

Вплив КЕ1 та КЕ2 на рівень продуктів перекисного окислення ліпідів 

у щурів з гострим тетрахлорметановим гепатитом (М±m) 

Показники Група 

експерименту ДК, ммоль/г ТБКАП, ммоль/г G-SH, у.о. 

ІК (n=10) 3,95±0,81 93,28±9,58 26,90±1,03 

КП (n=10) 7,63±0,55* 179,26±32,86* 11,78±1,68* 

КЕ1, 1 мл/кг (n=10) 5,53±0,24# 132,17±12,89* 20,12±1,45# 

КЕ1, 2 мл/кг (n=10) 4,86±0,42# 102,44±10,0# 23,01±1,5# 

КЕ1, 4 мл/кг (n=10) 4,97±0,58# 128,51±10,24* 21,20±1,38# 

КЕ2, 1 мл/кг (n=10) 6,53±0,47* 163,17±22,12* 12,89±1,57* 

КЕ2, 2 мл/кг (n=10) 5,12±0,14# 105,23±10,3# 21,18±1,2# 

КЕ2, 4 мл/кг (n=10) 6,11±0,36*# 157,28±11,54* 15,27±1,56* 

Примітки: * ‒ відхилення достовірне відносно групи ІК (р < 0,05); # ‒ 

відхилення достовірне відносно групи КП (р < 0,05). n ‒ кількість тварин в 

експериментальній групі. 

 

Аналіз результатів експерименту дозволив оцінити інтенсивність 

патології та біологічну активність кріоекстрактів з ембріонів курей, що 

досліджували. Встановлено, що КЕ1 більш ефективно відновлював рівень 

ферментів, а також рівень продуктів ПОЛ, порівняно з КЕ2. За результатами 

дослідження показано, що найбільшу ефективність при коригуванні гострого 

тетрахлорметанового гепатиту у експериментальних щурів проявляв КЕ1 у дозі 

2 мл/кг маси тіла тварин. Тому для подальшого вивчення було обрано саме КЕ1 

в зазначеному дозуванні. 
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4.3. Дослідження впливу кріоекстракту з ембріонів курей на процеси 

цитолізу,  перекисного окислення ліпідів та антиоксидантного захисту у щурів з 

хронічним експериментальним гепатитом 

 

На другому етапі досліджень доцільним було вивчити біологічну 

активність КЕ1 з ембріонів курей на моделі хронічного гепатиту щурів (60 

тварин), викликаного введенням тетрахлорметану та етанолу. КЕ1 вводили 

тваринам в дозі 2 мл/кг маси тіла. В якості препаратів порівняння 

використовували Е, препарати «Карсил» та «Ербісол®» у рекомендованих для 

них дозах. 

Антиоксидантами являються біологічно активні речовини синтетичного, 

рослинного та тваринного походження. Спираючись на літературні дані про 

здатність тканинних препаратів корегувати такі порушення [187] доцільним 

було дослідження здатності екстрактів з ембріонів курей впливати на процеси 

цитолізу, ПОЛ та антиоксидантного захисту у щурів з хронічним ураженням 

печінки.  

Стан печінки щурів з експериментальною патологією оцінювали за 

допомогою таких показників, як виживаність тварин, динаміка маси тіла та 

печінки, а також біохімічні показники, що визначали в сироватці крові та 

гомогенаті печінки. В сироватці крові визначали активність цитолітичних 

ферментів АлАТ і АсАТ. Інтенсивність процесів ПОЛ та антиоксидантного 

захисту оцінювали за вмістом ДК, ТБКАП та G-SH в гомогенаті печінки [167]. 

Результати дослідження наведено в таблиці 4.5.  

Дані експерименту свідчать про те, що КЕ1 в дозі 2 мл/кг та препарати 

порівняння Е в дозі 2 мл/кг, «Карсил» в дозі 25,2 мг/кг та «Ербісол®» в дозі 

2 мл/кг сприяють відновленню гемодинаміки і трофічних процесів в печінці 

щурів, на тлі хронічного гепатиту, що викликаний введенням тетрахлорметану 

та етанолу. Маса тіла тварин на 8-у добу експерименту відповідала таким у 

інтактних тварин,  в  той час, як маса тіла щурів групи КП знизилась на 5 %. 
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Слід зазначити, що «Ербісол®» незначно знижував масу печінки, що 

може свідчити про його незначні протизапальні властивості. КЕ1 та препарати 

порівняння Е, та Карсил достовірно знижували масу печінки щурів, що може 

вказувати на їх протизапальну активність в обраній дозі (таблиця 4.5).  

 

Таблиця 4.5 

Показники маси тіла, маси печінки та виживаності щурів з хронічним 

гепатитом (M±m) 

Показники   

 

Група 

експерименту 

Маса тіла (г) 

на початку 

експерименту 

Маса тіла (г) 

у кінці 

експерименту 

Маса 

печінки, г 

Вижива- 

ність, % 

ІК, (n=10) 193,13±2,66 207,50±5,17 6,48±0,12 100 

КП, (n=10) 210,00±1,29 200,00±2,89 10,16±0,48* 65* 

КЕ1, 2 мл/кг,(n=10) 206,14±2,57 204,73±3,11 7,95±0,24*# 90# 

Е, 2 мл/кг, (n=10) 202,45±2,37 205,83±3,25 8,65±0,35*# 90# 

«Ербісол®», 

2 мл/кг (n=10) 

208,33±3,80 206,41±1,86 9,73±0,24* 75# 

«Карсил», 

25,2 мг/кг (n=10) 

186,88±2,86 182,50±3,54 7,74±0,29*# 100 

Примітки: * – відхилення достовірне відносно групи ІК (р ≤ 0,05); # – 

відхилення достовірне відносно групи КП (р ≤ 0,05). n ‒ кількість тварин в 

експериментальній групі. 

 

В таблиці 4.6 наведено дані, що свідчать про те, що КЕ1, а також 

препарати порівняння Е, «Карсил» та «Ербісол®»  проявляли антицитолітичну 

дію. На 8-у добу спостереження було зафіксовано зниження активності 

ферменту АлАТ  в 1,3 рази для Е, Ербісолу і Карсилу та в 1,7 разів для КЕ1. 

Спостерігали зниження активності АсАТ в експериментальних групах: в 1,6 
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разів для КЕ1; в 1,5 разів для Е; в 1,1 разів для Карсилу та в 1,2 рази для 

Ербісолу.  

 

Таблиця 4.6 

Вплив КЕ1 на активність ферментів в крові щурів з хронічним 

гепатитом (М±m) 

Показники  Групи експерименту 

АлАТ, ммоль/г×л АлАТ, ммоль/г×л 

ІК (n=10) 0,37±0,02 0,38±0,02 

КП (n=10) 1,05±0,06* 0,82±0,06* 

КЕ1, 2 мл/кг (n=10) 0,63±0,03*# 0,51±0,06*# 

Е, 2 мл/кг (n=10) 0,78±0,04*# 0,54±0,06# 

«Ербісол®», 2 мл/кг (n=10) 0,78±0,04*# 0,71±0,03* 

«Карсил», 25,2 мг/кг (n=10) 0,80±0,04*# 0,74±0,04* 

Примітки: * – відхилення достовірне відносно групи ІК (р ≤ 0,05); # – 

відхилення достовірне відносно групи КП (р ≤ 0,05). n ‒ кількість тварин в 

експериментальній групі. 

 

В умовах експериментального гепатиту щурів препарат порівняння 

«Карсил» не виявляв антиоксидантного ефекту. Препарат порівняння 

«Ербісол®», порівняно  з екстрактами з ембріонів курей, проявляв більш низьку 

антиоксидантну активність (таблиця 4.7).  

КЕ1 достовірно по відношенню до групи КП знижував рівень кінцевих 

продуктів ПОЛ та ТБКАП в печінці щурів, що вказує на виражені 

антиоксидантні властивості кріоекстракту з ембріонів курей та на його перевагу 

над препаратами порівняння Е, Ербісолом та Карсилом. Також в гомогенатах 

печінки експериментальних тварин спостерігали зниження первинних 

продуктів ПОЛ – ДК, в 1,5 та в 1,3 рази відповідно. 

На відміну від Е, Карсилу та Ербісолу, під впливом КЕ1 в дозі 2 мл/кг 

спостерігали стимуляцію функції антиоксидантного захисту організму тварин, 
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про що свідчило достовірне збільшення в гомогенатах печінки рівня важливого 

компоненту цієї системи – відновленого глутатіону (G-SH). Вказані зміни 

свідчать про можливу здатність КЕ1 на різних рівнях пригнічувати процеси 

ПОЛ і гальмувати не тільки процеси вільного радикального окислення, але й 

уповільнювати каскад цитолітичних процесів (таблиця 4.7). 

 

Таблиця 4.7 

Вплив КЕ1 на рівень продуктів перекисного окислення ліпідів у щурів 

з хронічним гепатитом (М±m) 

Показники Група експерименту 

ДК, кмоль/г ТБКАП, ммоль/г G-SH, у.о. 

ІК (n=10) 3,93±0,84 92,96±10,49 26,97±1,06 

КП (n=10) 7,92±0,62* 181,63±36,91* 12,93±1,45* 

КЕ1, 2 мл/кг (n=10) 4,34±1,17# 119,66±21,11 34,49±9,00# 

Е, 2 мл/кг (n=10) 4,12±0,96# 117,53±20,49 32,15±8,54# 

«Ербісол®», 

2 мл/кг n=10) 

5,18±0,57# 187,77±27,23* 20,57±6.14 

«Карсил», 

25,2 мг/кг (n=10) 

5,79±0,88 201,94±29,24* 18,14±5,09 

Примітки: * – відхилення достовірне відносно групи ІК (р ≤ 0,05). # – 

відхилення достовірне відносно групи КП (р ≤ 0,05). n ‒ кількість тварин в 

експериментальній групі. 

 

Зазначені вище результати свідчать про те, що в умовах хронічного 

токсичного гепатиту КЕ1 в дозі 2 мл/кг та препарати порівняння Е в дозі 2 

мл/кг, «Ербісол®» в дозі 2 мл/кг та «Карсил» в дозі 25,2 мг/кг проявляють 

цитопротекторну дію, що обумовлена антицитолітичними, антиоксидантними 

та мембраностабілізуючими властивостями. Отримані дані показують певну 

перевагу КЕ1 над препаратами порівняння. Це проявляється більш значними 
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антиоксидантними властивостями кріоекстракту з ембріонів курей та дає змогу 

припускати, що КЕ1 є прямим антиоксидантом.  

 

4.4. Деструктивно-дистрофічні і репаративні процеси в печінці з 

хронічним гепатитом після введення кріоекстракту з ембріонів курей 

 

Метою цього дослідження було порівняння ступеня репаративних 

процесів у печінці щурів з хронічним гепатитом, що викликаний введенням 

тетрахлорметану та етанолу, при стимуляції її регенерації введенням КЕ1. В 

якості препарату порівняння було обрано Е. Гістологічний матеріал відбирали 

після розвитку патології (хронічного гепатиту), а саме на 8-у добу 

експерименту. 

Мікроскопічне дослідження печінки інтактних щурів виявило нормальну 

будову печінкової тканини, що виражалась в правильній організації печінкових 

часточок, регулярній трабекулярній будові паренхіми печінки, правильній 

організації і нормальному діаметрі капілярів синусоїдного типу (рис. 4.1). 

 
 

Рис. 4.1. Мікропрепарат печінки інтактного щура. Регулярна 

трабекулярна будова (1) паренхіми, правильна організація капілярів 

синусоїдного типу. Навколо центральних вен гепатоцити формують балковий 

рисунок. Печінкова тріада: (вена (2), артерія (3) і жовчний проток (4). 

Забарвлення гематоксиліном і еозином, (ок. ×10, об. ×20). 

1 

2 

3 

4 
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Подекуди судини венозного типу були помірно дилатованими. 

Міжчасточкова сполучна тканина містила обмежену кількість фібробластичних 

клітинних елементів і подекуди була інфільтрована лімфоцитами. У портальних 

зонах міжчасточкові артерії, вени і жовчні протоки були вільними. Поблизу 

портальних зон виявлялися регенеруючі гепатоцити з великими світлими 

ядрами, що знаходилися в стадії мітотичного поділу. 

При гістологічному вивченні препаратів печінки тварин з хронічним 

гепатитом в групі КП на 8-му добу спостерігалася зміна архітектоніки печінки 

(рис. 4.2).  

 

Рис. 4.2. Мікропрепарат печінки щура з хронічним гепатитом. 

Порушення архітектоніки печінки: порушена часточкова будова печінки, 

трабекулярний рисунок відсутній, організація синусоїдів не визначається (1). 

Забарвлення гематоксиліном і еозином, (ок. ×10, об. ×20). 

 

Була виявлена частково, а в деяких випадках і повністю, порушена 

часточкова будова печінки, відсутня регулярна трабекулярна будова її 

паренхіми (рис. 4.2). Печінкова тканина була побудована неправильно – 

визначалася нерегулярна часточковість або часточки були зовсім не помітні 

(рис. 4.3).  

Хід трабекул був безладним, виявлялися дистрофічно-некротичні зміни 

гепатоцитів. Клітини були неоднакових розмірів з переважанням балонної 

дистрофії найчастіше в центрі часточки. На периферії часточок зустрічалися 

1 
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гіпертрофовані клітини з великими поліморфними ядрами і добре вираженими 

ядерцями. Жирова дистрофія виявлялася в зонах з менш вираженим некрозом 

(рис. 4.3). 

 

Рис. 4.3. Мікропрепарат печінки щура з модельованим гепатитом. 

Гепатоцити в стані жирової дистрофії (2). Гіпертрофовані клітини з великими 

поліморфними ядрами (2) і добре вираженими ядерцями на периферії 

печінкових часточок. Забарвлення гематоксиліном і еозином, (ок. ×10, об. ×40). 

 

Портальні тракти були розширені, а короткі септи виходили за їх межі, 

але не формували мостовидних сполучень між судинними структурами. 

Портальні тракти були помірно інфільтровані лімфоцитами і мононуклеарами. 

Лімфоїдно-мононуклеарний інфільтрат розподілявся переважно рівномірно, 

проте була тенденція до утворення скупчень лімфоїдних елементів і 

формування фолікулів (рис. 4.4). 

Після моделювання гепатиту в препаратах печінки щурів групи КП 

відзначалося ушкодження жовчних канальців у вигляді набряку епітелію і 

незначної його інфільтрації лімфоцитами. Жовчні протоки і капіляри були 

розширені і заповнені жовчю з утворенням жовчних циліндрів  

 

1 

2 
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Рис. 4.4. Мікропрепарат печінки щура з хронічним гепатитом. Лімфоїдно-

мононуклеарний інфільтрат (1), поодинокі скупчення лімфоїдних елементів (2) 

і формування фолікулів. Забарвлення гематоксиліном і еозином, (ок. ×10, 

об. ×40). 

 

 

Рис. 4.5. Мікропрепарат печінки щура з хронічним гепатитом. 

Пошкодження жовчних канальців у вигляді набряку епітелію (1) і незначній 

його інфільтрації лімфоцитами. Жовчні протоки і капіляри розширені (2) і 

заповнені жовчю з утворенням жовчних циліндрів. Забарвлення 

гематоксиліном і еозином, (ок. ×10, об. ×40). 

 

Крім того, центральні вени та вени портальних трактів були сильно 

дилатовані і заповнені еритроцитами, що свідчило про застійні явища і 

порушення кровообігу в печінці (рис. 4.6). Ближче до периферії в паренхімі 

1 

2 

2 

2 

1 
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печінки зустрічалися відкладення гемосидерину, як результат виходу в тканину 

еритроцитів. 

 

Рис. 4.6. Мікропрепарат печінки щура з хронічним гепатитом. 

Центральна вена (1) та вена портального тракту (2) сильно дилатовані і 

заповнені еритроцитами. Забарвлення гематоксиліном і еозином,  

(ок. ×10, об. ×40). 

 

Паренхіма печінки являла собою поєднання гепатоцитів з 

дегенеративними і регенеративними змінами: визначалися атрофічні, дрібні 

печінкові клітини, клітини в стані некрозу без ядер або з різко пікнотичними 

ядрами, а поряд з цим периваскулярно виявлялися групи великих клітин з добре 

забарвленою цитоплазмою і великими поліморфними ядрами з добре 

вираженими ядерцями. Ці гепатоцити перебували на різних стадіях мітотичного 

поділу (рис. 4.7). 

Таким чином, після моделювання гепатиту в препаратах печінки щурів 

групи КП відсутня правильна організація синусоїдів, що свідчить про 

відсутність необхідних зв'язків з воротним кровообігом. Центральні вени та 

вени портальних трактів були сильно дилатовані і заповнені еритроцитами, що 

свідчить про застійні явища. 
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Рис. 4.7. Мікропрепарат печінки щура з хронічним гепатитом. Гепатоцити 

з дегенеративними і регенеративними змінами: атрофічні, дрібні клітини, 

клітини в стані некрозу без ядер (1) або з різко пікнотичними ядрами (2), а 

також гепатоцити на різних стадіях мітотичного поділу (3). Забарвлення 

гематоксиліном і еозином, (ок. ×10, об. ×40). 

 

В окремих вузлах-регенератах синусоїди були значно розширені, тоді як в 

інших – їх розміри близькі до нормальних, проте всюди в синусоїдах у великій 

кількості виявлялися ендотеліоцити. Артерії в портальних трактах печінки 

також були розширені, навколо центральних вен визначався застій крові з 

ознаками гемосидерозу. 

Гістологічне дослідження в групі тварин, яким на тлі хронічного 

гепатиту, викликаного введенням тетрахлорметану та етанолу вводили КЕ1, 

виявило ознаки нормалізації будови печінкової тканини. З боку печінкової 

паренхіми спостерігалися регенеративні прояви. Печінкову тканину в хибних 

часточках представляло поєднання дегенеративних і регенеративних змін; було 

видно атрофічні, дрібні печінкові клітини, групи клітин з ожирінням 

цитоплазми, деякі клітини в стані некрозу без ядер, а поряд з цим 

спостерігалися великі клітини з добре забарвленою цитоплазмою, з великими 

ядрами, іноді – з двома ядрами (рис. 4.8). 
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Рис. 4.8. Мікропрепарат печінки щура з хронічним гепатитом після 

введення КЕ1. Гепатоцити з дегенеративними (дрібні атрофічні клітини (1), 

клітини з ожирінням цитоплазми або в стані некрозу без ядер) (1) і 

регенеративними (великі клітини з добре забарвленою цитоплазмою і великими 

ядрами (2), іноді – з двома ядрами (3)) змінами. Забарвлення гематоксиліном і 

еозином, (ок. ×10, об. ×40). 

 

Синусоїди були помірно розширені, проте ліпоцити (клітини Іто), здатні 

синтезувати колаген, в перисинусоїдальному просторі не виявлялися. 

Трабекулярна будова в збережених часточках печінки починала 

відновлюватися (рис. 4.9). 

 

Рис. 4.9. Мікропрепарат печінки щура з хронічним гепатитом після 

введення КЕ1. Відновлення трабекулярної будови (1) в збережених часточках 

печінки. Забарвлення гематоксиліном і еозином, (ок. ×10, об. ×20). 
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Ознаки портальної гіпертензії виявлялися помірною дилатацією 

центральних вен і артерій портальних трактів з вільним від еритроцитів 

просвітом (4.10). 

 

Рис. 4.10. Мікропрепарат печінки щура з хронічним гепатитом після 

введення КЕ1. Помірна дилатація вен (1) і артерій (2) з вільним просвітом у 

портальних трактах (1). Гепатоцити з добре забарвленою цитоплазмою і 

великими світлими ядрами (3). Забарвлення гематоксиліном і еозином, (ок. ×10, 

об. ×40). 

 

На рисунку 4.11 наведено мікропрепарат печінки після введення Е.  

 

Рис. 4.11. Мікропрепарат печінки щура з хронічним гепатитом після 

введення Е. Помірна дилатація вен (1). Ознаки нормалізації будови печінкової 

тканини: утворення трабекул (2) з масово проліферуючими гепатоцитами і 

тенденція до правильної організації синусоїдів. Забарвлення гематоксиліном і 

еозином, (ок. ×10, об. ×20). 
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Гістологічне дослідження в групі тварин, яким на тлі хронічного 

гепатиту, викликаного введенням тетрахлорметану та етанолу вводили Е, також 

виявило деякі ознаки нормалізації будови печінкової тканини (рис. 4.11). Вони 

виражалися в організації печінкових часточок, збільшенні числа синусоїдів і 

помірно дилатованими судинами венозного типу, більш-менш регулярній 

трабекулярній будові паренхіми печінки за рахунок утворення трабекул з 

масово проліферуючих гепатоцитів, а також в тенденції до правильної 

організації капілярів синусоїдного типу.  

Подекуди ще виявлялися хибні часточки за рахунок проростання в 

паренхіму печінки тонких сполучнотканинних тяжів і виявлялися дистрофічно 

змінені гепатоцити (рис. 4.12).  

 

Рис. 4.12. Мікропрепарат печінки щура з хронічним гепатитом після 

введення Е. Помірно дилатована центральна вена (1), заповнена еритроцитами. 

Дистрофічно змінені гепатоцити (2). Забарвлення гематоксиліном і еозином, 

(ок. ×10, об. ×40). 

 

Але печінкова тканина була менш инфільтрована лімфоцитами і містила 

обмежену кількість фібробластичних клітинних елементів, в ній не 

відзначалося відкладень гемосидерину. Тільки в одному випадку було виявлено 

заповнення жовчних капілярів жовчю. 

Слід зазначити, що при рівних умовах створення моделі гепатиту 

спостерігалися коливання в ступені вираженості патологічних змін. Це 
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полягало в тому, що в 75 % випадків в печінці переважали дистрофічні зміни з 

помірною запальною реакцією, а в 25 % спостережень більш вираженими були 

склеротичні зміни, причому відносний вміст сполучної тканини також 

коливався. Ймовірно, ці відмінності знаходяться в залежності від 

індивідуальної чутливості тварин до тетрахлорметану і етанолу. Репаративний 

процес, що розвивався в пошкодженому органі, характеризувався трьома 

фазами: фазою деструктивно-реактивних змін клітин; проліферативною фазою і 

фазою адаптації клітин до нового функціонального режиму. 

Для кожної з цих фаз існує свій діапазон клітинних і субклітинних 

перетворень. Перші дві фази відображають основні механізми реакцій, що 

розвиваються в пошкодженому органі. Тривалість кожної з фаз залежить від 

характеру пошкодження, сили впливу несприятливого чинника, а також від 

специфіки тканинної і клітинної організації органу. 

Фаза деструктивно-реактивних змін в печінкових клітинах після 

нанесення ушкодження розвивається порівняно швидко. Разом з тим, за 

відсутності причин, що обтяжують перебіг регенерації, структурна організація 

гепатоцитів невдовзі нормалізується. Для печінки під час деструктивно-

реактивної фази характерні певні структурні перестройки, обумовлені 

специфічністю, як її функції, так і просторової тканинної і клітинної 

організації. 

На тлі розвитку дистрофічних і деструктивних змін відразу починає 

проявлятися репаративна регенерація. Обидва процеси відбуваються 

паралельно і в залежності від того, який з них буде переважати, залежить 

результат деструктивно-реактивної фази. 

Головною особливістю фази проліферації є масовий вступ клітин в 

мітотичний цикл після впливу проліферативного стимулу. Введення КЕ1 є 

досить сильним регенераційним стимулом, щоб ініціювати мітози в клітинах 

печінки з хронічним токсичним гепатитом. 

При дослідженні репарації печінки певну цікавість являє характер 

розподілу проліферуючих гепатоцитів всередині печінкових часточок. Так, 
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близько 80 % мітозів з'являється на периферії часточок біля термінальних 

розгалужень портальних венул. Потрібно сказати, що проліферують як 

гепатоцити, так і клітини жовчних проток, судинної мережі, а також купферові 

клітини. 

Проявом регенерації є гіперпластичні процеси, пов'язані з підвищеною 

функціональною активністю гепатоцитів, які виражаються гіпертрофією 

гепатоцитів, поліплоїдизацією їх ядер, збільшенням числа двоядерних клітин. 

Поліплоїдні клітини утворюються в результаті поділу двоядерних гепатоцитів. 

Вважається, що поліплоїдизація гепатоцитів є компенсаторним процесом, 

спрямованим на підвищення їх функціональної активності, при зниженні 

адаптаційних можливостей печінки [Логинов и Аруин, 1985]. 

Таким чином, регенерація печінки щурів з хронічним гепатитом, 

викликаним введенням тетрахлорметану та етанолу, після застосування КЕ1 

здійснювалась за рахунок проліферації всіх клітинних елементів з 

превалюванням гепатоцитів у формі регенераційної гіпертрофії, а саме 

поліплоїдизації і поділу. При цьому відновні процеси активізувалис на 

складному тлі, що полягало у різних поєднаннях фіброзу, гіпертрофії 

паренхіматозних елементів, вираженої структурної перебудови. 

Аналізуючи отримані в експерименті дані, можна зробити висновки, що 

застосування КЕ1 дозволяє стабілізувати процес склерозування зміненої 

печінки і стимулювати відновлення як просторової тканинної і клітинної 

організації печінки, так, відповідно, і функції її в порівнянні з контролем. 

Застосування екстрактів дозволяє зменшити об'єм сполучної тканини, знизивши 

ступінь її розвитку, а також дозволяє відновити архітектоніку і нормалізувати 

судинне русло печінки, зміненої гепатотоксичними отруйними речовинами.  

Можна припустити, що така дія КЕ1 обумовлена його складом, а саме 

низькомолекулярними пептидами, які впливають на метаболічні процеси в 

печінці експериментальних тварин. 
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4.5. Деструктивно-дистрофічні і репаративні процеси в селезінці з 

хронічним гепатитом після введення кріоекстракту з ембріонів курей 

 

Під час потужного токсичного впливу, страждає не тільки печінка, а й 

інші органи, зокрема  селезінка. Тому доцільно було дослідити стан селезінки у 

експериментальних щурів. 

Дослідження морфологічної структури селезінки інтактних тварин 

показало, що в органі реєструвалась сполучнотканинна капсула, що складалась 

з колагенових і еластичних волокон (рис. 4.13).  

 

Рис. 4.13. Мікропрепарат селезінки інтактного щура. Сполучнотканинна 

капсула (1). Фолікули білої пульпи чітко відокремлено від червоної пульпи (2). 

Забарвлення гематоксиліном та еозином, (ок. ×10, об. ×10). 

 

У капсулі селезінки визначалися фібробласти і невелика кількість 

гладком’язових клітин. Від капсули в паренхіму органу відходили перекладини 

– трабекули, що складаються із сполучної тканини. В органі чітко 

диференціювалася біла і червона пульпа. Білу пульпу селезінки було 

представлено лімфоїдною тканиною (лімфоїдними періартеріальними муфтами 

і лімфоїдними фолікулами). Фолікули білої пульпи були чітко відокремлені від 

червоної пульпи селезінки. Переважали фолікули середнього розміру з 

правильною округлою формою. У більшості фолікулів в селезінці інтактних 

щурів визначався світлий центр, в якому лімфоцити лежали не щільно, ядра їх 
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були крупніше і менше забарвлені гематоксиліном, ніж по краю фолікула. 

 Маргінальна зона фолікула визначалась у вигляді періфолікулярних 

кілець, які було заповнено лімфоцитами і макрофагами. По периферії білої 

пульпи лімфоцити лежали більш щільно, ядра їх невеликих розмірів, помірно 

забарвлені гематоксиліном. Фолікул був відділений від маргінальної зони 

тонким прошарком сполучної тканини (рис. 4.14). 

 

Рис. 4.14. Мікропрепарат селезінки інтактного щура. Світлий центр 

фолікула (гермінативна зона) (1);  лімфоцити фолікулу (2); сполучна тканина 

(3). Забарвлення гематоксиліном та еозином, (ок. ×10, об. ×20). 

 

Основу червоної пульпи було представлено мережею ретикулярних 

волокон, спленоцитів (ретикулярних клітин), лімфоцитів, поліморфно-ядерних 

лейкоцитів і еритроцитів. У інтактних тварин червона пульпа займала більшу 

площу, ніж біла. У червоній пульпі реєструвалась незначна кількість 

мегакаріоцитів, велика кількість венозних синусів, в просвітах яких 

визначались еритроцити і лейкоцити. 

При оцінюванні гістологічних зрізів селезінки тварин групи КП, було 

встановлено, що капсула органу була дещо потовщена і частково розшарована. 

Сполучна тканина трабекул і підкапсулярних трабекул також була потовщена. 

Місцями спостерігались виступаючі над поверхнею капсули клітини мезотелію 

(рис. 4.15). 
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Рис. 4.15. Мікропрепарат селезінки щура з хронічним гепатитом. 

Капсула селезінки потовщена (1), видно клітини мезотелію (2). Забарвлення 

гематоксиліном та еозином, (ок. ×10, об. ×40). 

 

Необхідно відзначити той факт, що поряд зі слабо вираженою 

гіперплазією фолікулів було виявлено їх часткову редукцію. Так, навколо 

центральних артерій замість фолікула в селезінці експериментальних тварин 

місцями спостерігається лейкоцитарна інфільтрація. Кількість фолікулів і їх 

розміри в гістологічних препаратах органу менші, ніж у нормі, при цьому після 

введення тетрахлорметану та етанолу чіткої структури фолікулів не 

визначалось.  Щільність клітин в центральних зонах деяких фолікулів більше, 

порівняно з такими у інтактних щурів, що свідчило про активацію 

гермінативних центрів. Також при гістологічних дослідженнях препаратів 

селезінки контрольних тварин у білій пульпі, переважно в центральних зонах 

фолікулів, було виявлено дистрофічно змінені клітини і велика кількість 

ретикулярних клітин. У пульпі органу відзначено помірну мегакаріоцитарну 

реакцію, венозні синуси повнокровні, відзначались  дрібноочагові крововиливи. 

У групі КП відносний обсяг білої пульпи в селезінці щурів 

збільшувався. Відмічено тенденцію до збільшення проліферативної активності 

лімфоцитів в центрах розмноження фолікулів. Необхідно відзначити той факт, 

що щільність лімфоцитів в їх маргінальній зоні ставала більш вираженою з 

розвитком патології. Мантійна і крайова зони фолікулів в гістологічних 

1 
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препаратах селезінки контрольних тварин також були дещо збільшені в 

порівнянні з нормою, а судини дилатовані (рис. 4.16). 

/ 

Рис. 4.16. Мікропрепарат селезінки щура з хронічним гепатитом. 

Розростання сполучнотканинної строми (1); посилення макрофагальної реакції 

в білій пульпі органу (2). Забарвлення гематоксиліном та еозином, (ок. ×10, 

об. ×63). 

 

У червоній пульпі також виявлялися зміни, які характеризувались 

збільшенням сполучної тканини. Таке розростання сполучнотканинної строми 

органу призводило до спленомегалії. Також після моделювання гепатиту було 

виявлено потовщення трабекул,  що відходять від капсули в паренхіму органу. 

Це також було наслідком розростання сполучнотканинного компоненту. В 

гістологічних препаратах органу контрольних тварин реєструвались поодинокі 

колонії змішаного типу, відзначено активізацію макрофагальної реакції і 

збільшення кількості плазматичних клітин. 

Після введення експериментальним тваринам КЕ, в селезінці щурів з 

експериментальним хронічним гепатитом відзначалась тенденція до 

проліферативної активності лімфоцитів у фолікулах. Реєструвалась виражена 

гіперплазія фолікулів з добре диференційованими світлими центрами, при 

цьому щільність клітин в гермінативних центрах фолікулів збільшувалася в 

порівнянні з такими показниками тварин групи КП. Збільшення лімфоїдних 

фолікулів після введення КЕ1 виникало не тільки за рахунок збільшення 
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гермінативних центрів, де відбуваються процеси бластної трансформації і 

розмноження лімфоцитів, але за рахунок мантійної і маргінальної зон в 

більшості фолікулів, де відбуваються процеси диференціювання і виходу 

клітин в червону пульпу. Також, відомо, що в маргінальній зоні пульпи 

селезінки відбуваються активні імунологічні процеси і кількість В-клітин в 

даній області перевищує такі в лімфоїдних вузликах 

(рис. 4.17). 

 

Рис. 4.17. Мікропрепарат селезінки щура з хронічним гепатитом після 

введення КЕ1. Мієлоїдні колонії (1); мегакаріоцити (2). Забарвлення 

гематоксиліном та еозином, (об. ×40, ок. ×10). 

 

У червоній пульпі селезінок щурів, що на тлі хронічного токсичного 

гепатиту, викликаного введенням тетрахлорметану, отримували КЕ1 в дозі 2 

мл/кг, реєструвалась велика кількість еритроїдних, мієлоїдних і 

мегакаріоцитарних колоній. З боку червоної пульпи відзначалось явне 

порушення у співвідношенні між еритроцитами і лімфоцитарно-ретикулярними 

елементами і було відзначено гіперплазію мегакаріоцитарного паростка. У 

паренхімі органу виявлялись венозні синуси у вигляді вузьких і подовжених 

щілин. 

В селезінці щурів, що на тлі експериментального гепатиту отримували 

КЕ1, відзначалось зменшення щільності лімфоцитів в періартеріальній, 

маргінальних і центральних зонах фолікулів в порівнянні з ІК. Ймовірно, даний 
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факт свідчить про часткову міграцію імунних клітин із селезінки в кров. Таке 

«спустошення» Т- і В-зон, могло бути обумовлено антигенною стимуляцією і, в 

наслідок цього – міграцією імунних клітин в поєднанні з їх апоптозом. 

Фолікули в селезінках експериментальних щурів, що отримували КЕ1, 

чітко були не відмежовані від навколишньої тканини, реактивний центр і 

періфоллікулярна зона чітко не виражались, через що фолікули на своїй 

периферії зливалися з червоною пульпою (рис. 4.18). 

 

Рис. 4.18. Мікропрепарат селезінки щурів з хронічним гепатитом після 

введення КЕ1. Сполучнотканинні тяжі трабекул (1); нормалізація будови 

капсули селезінки (2). Забарвлення гематоксиліном і еозином, 

(ок. ×10, об. ×40). 

 

Після введення експериментальним тваринам Е, в дозі 2 мл/кг, 

гістологічна картина селезінки також відрізнялася від норми. Капсула органу, 

як і в контролі, була аналогічно розшарована і в ній добре диференціювалися 

клітини мезотелію (рис. 4.19). 

У пульпі селезінок експериментальних щурів після введення Е було 

виявлено в основному незначно гіперплазовані лімфоїдні фолікули. Відносний 

обсяг білої пульпи збільшено, а червоної  ‒  зменшено. Необхідно відзначити 

той факт, що були збільшені не тільки лімфоїдні вузлики, але і щільність 

лімфоцитів. Причому збільшення щільності клітин білої пульпи виявлено не 
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тільки в періартеріальній зоні фолікулів (зона переважно  

Т-клітин), але і в центрі. 

 

 Рис. 4.19. Мікропрепарат селезінки щура з хронічним гепатитом після 

введення Е. Забарвлення гематоксиліном та еозином, (ок. ×10, об. ×40). 

 

Фолікули в селезінці експериментальних тварин були різних розмірів, 

але більшою мірою переважали гіперплазовані, на відміну від КП щурів (в 

селезінці яких переважали фолікули невеликих розмірів). Грані між центром 

фолікула і поясом зрілих лімфоцитів виражались слабо. Межі між 

лімфатичними вузликами і червоною пульпою розмито (рис. 4.20). 

У червоній пульпі селезінки у експериментальних щурів після 

введення Е виявлялись зміни в паренхімі органу. Вони проявлялись в  

збільшенні кількості мегакаріоцитів у порівнянні з нормою і контролем. У 

пульпі селезінок даної експериментальної групи щурів було виявлено 

гіперплазію і плазматизацію як червоної пульпи, так і фолікулів селезінки. 

Описана вище морфологічна картина селезінки щурів з 

експериментальним гепатитом, викликаним тетрахлорметаном та етанолом, на 

тлі введення Е свідчить про антигенну стимуляцію і підвищення 

функціональної активності селезінки та інтенсифікації процесів проліферації 

лімфоїдних клітин в селезінці. 
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Рис. 4.20. Мікропрепарат селезінки щура з хронічним гепатитом після 

введення Е. На периферії фолікули зливаються з червоною пульпою (1), 

месцями крововиливи (2), потовщені стінки судин (3), збільшення щільності 

лімфоцитів у фолікулах (4). Забарвлення гематоксиліном та еозином, (об. ×40, 

ок. ×10). 

 

У свою чергу, введення КЕ1 стимулює збільшення кількості 

мегакаріоцитів в селезінці та свідчить про компенсаторну реакцію організму 

тварин у відповідь на порушення процесів кровотворення після введення 

гепатотоксину. Так само дане збільшення кількості мегакаріоцитів в селезінці 

може бути наслідком перебудови імунної системи у відповідь на введення 

низькомолекулярного екстракту, що містить великий спектр біологічно 

активних компонентів. 

Таким чином, проведене морфологічне дослідження гістологічних 

препаратів селезінки експериментальних щурів показало, що моделювання 

гепатиту призводило до пригнічення лімфопоезу, яке виявлялося в істотних 

змінах з боку білої пульпи селезінки експериментальних тварин: редукції і 

дистрофічних змінах в фолікулах органу. При цьому в селезінці щурів було 

виявлено тенденцію до збільшення сполучної тканини, гіперплазії лімфоцитів, і 

ретикулярної тканини, тобто, була відзначена спленомегалія органу. Також в 

гістологічних препаратах селезінки контрольних щурів визначалися поодинокі 
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ділянки кровотворення (в основному переважали мегакаріоцитарні і еритроїдні 

колонії), переважала картина пригнічення мієлоїдного кровотворення. 

Після введення щурам з тетрахлорметановим гепатитом КЕ1 виявлені 

достовірні зміни в морфофункціональному стані селезінки в порівнянні з 

контролем. Вплив КЕ1 на морфофункціональний стан селезінки щурів, який 

виражається інтенсифікацією процесів розмноження лімфоїдних клітин в 

селезінці, можна пояснити загальнорегуляторною дією низькомолекулярних 

пептидів, що містяться в кріоекстракті з ембріонів курей. 

  

4.6. Вплив кріоекстракту на лейкопоез у експериментальних тварин 

 

При аналізі гістологічних зрізів селезінок щурів, що на тлі 

експериментального гепатиту отримували екстракти з ембріонів курей, було 

відзначено підвищення лейкопоезу та часткову міграцію клітин з селезінки в 

кров. Зважаючи на це, було досліджено здатність екстрактів та кріоекстрактів з 

ембріонів курей впливати на лейкопоез. 

 

4.6.1. Розвиток лейкопенії у мишей і щурів при введенні гідрокортизону 

ацетату 

 

Лейкопенію у статевозрілих самиць мишей лінії СВА та статевозрілих 

самиць білих нелінійних щурів моделювали шляхом введення тваринам 

гідрокортизону ацетату (ГА) [180]. Одноразове введення мишам ГА призводило 

до розвитку лейкопенії вже на другу добу. Вміст лейкоцитів при цьому 

максимально знижувався, майже в 2 рази - від (12000±1100) кл/мм³ до 

(4750±570) кл/мм³. З 2-гої по 3-тю добу число лейкоцитів в крові мишей не 

змінювалося. З 3-ої по 5-ту добу спостерігали поступове збільшення кількості 

лейкоцитів 7600±855 кл/мм³. Надалі, відмічали повільне збільшення числа 

лейкоцитів і їх відновлення до норми на 9-ту добу експерименту.  
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У щурів після одноразового внутрішньом'язового введення ГА вміст 

лейкоцитів в крові в першу добу експерименту не змінювався і складав 

(14100±1400) кл/мм3. Введення ГА щурам в тій же дозі через дванадцять годин 

після першого введення призводило до незначного зниження лейкоцитів. Після 

триразового введення через кожні дванадцять годин спостерігали зниження 

рівня лейкоцитів до нижніх показників норми.  

Було встановлено, що одноразове введення гідрокортизону ацетату 

щурам не впливає на кількість лейкоцитів в крові тварин. До розвитку 

лейкопенії призводить триразове введення препарату упродовж 36 годин через 

рівні проміжки часу. Число лейкоцитів в крові щурів знижувалося з 3-ої по 5-ту 

добу експерименту. Починаючи з 5-ої доби рівень лейкоцитів починав зростати 

і на 7-му добу складав (12160±1120) кл/мм3. Надалі, кількість лейкоцитів 

продовжувала поступово збільшуватися і на 10-ту добу експерименту 

спостерігалося повне відновлення кількості лейкоцитів в крові щурів до норми. 

Розвиток гідрокортизонової лейкопенії у щурів проходив дуже повільно. Тому 

подальші дослідження на мишах лінії СВА. 

Таким чином, показано, що введення ГА призводить до розвитку 

лейкопенії у мишей. Спонтанне відновлення показників лейкоцитів у мишей 

відбувається з 3-ої по 9-ту добу.  

 

4.6.2. Визначення лейкопоетичної активності кріоекстракту з 

ембріонів курей у відношенні з препаратами порівняння  

 

Для з'ясування впливу досліджуваного екстракту на лейкопоез на тлі 

експериментальної лейкопенії, а також для визначення специфічності його дії в 

якості препаратів порівняння використали Е в дозі 2 мл/кг, стандартний 

фармакопейний препарат «Ербісол®» (ТОВ «ЭРБИС», Україна) в дозі 2 мл/кг, а 

також екстракт з тканин добового курчати (ЕТдК) і курки (ЕТК) (таблиця 5.1) в 

дозі 2 мл/кг, які виготовлено за способом, що описано раніше. Експеримент 
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проводили на 40 білих нелінійних щурах. Результати дослідження наведено в 

таблиці 4.8 

Таблиця 4.8 

Відновлення кількості лейкоцитів в крові мишей з експериментальною 

лейкопенією (М±m) 

Групи експерименту Показники 

КП 

(n=5) 

КЕ1, 

2 мл/кг 

(n=5) 

Е, 

2 мл/кг 

(n=5) 

Ербісол, 

2 мл/кг 

(n=5) 

ЕТдК, 

 2 мл/кг 

(n=5) 

ЕТК, 

2 мл/кг 

(n=5) 

Норма 12000 

±1100 

12000 

±1100 

12000 

±1100 

12000 

±1100 

12000 

±1100 

12000 

±1100 

Лейкопенія 4750 

±570 

4750 

±570 

4750 

±570 

4750 

±570 

4750 

±570 

4750 

±570 

Відновлення 

до норми після 

моделювання 

лейкопенії 

 

8 доба 

 

5 доба 

 

5 доба 

 

5 доба 

 

8 доба 

 

8 доба 

Максимальна 

кількість кл. 

12000 

±1100 

15450 

±1430* 

13900 

±1480* 

13400 

±1320* 

12000 

±1100 

12000 

±1100 

Доба мах 

підвищення  

- 8 7 7 - - 

Відновлення 

до норми після 

максимального 

підвищення  

 

- 

 

13 

 

12 

 

12 

 

- 

 

- 

Примітки: * ‒ відхилення достовірне відносно групи контрольної 

патології (р≤0,05). n ‒ кількість тварин в експериментальній групі. 

 

У тварин, яким на тлі глюкокортикоїдної лейкопенії вводили КЕ1 в дозі 

2 мл/кг, спостерігали відновлення кількості лейкоцитів до норми, що становить 
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(1200±1100) кл/мм3 на 5-ту добу експерименту. Після цього кількість клітин 

продовжувала збільшуватись до 8-ї доби експерименту. При цьому кількість 

досліджуваних клітин на 8-у добу становила (15450±1430) кл/мм3. Далі число 

лейкоцитів зменшувалось і досягало норми на 13-у добу. 

У мишей з експериментальною лейкопенією (47500±570 кл/мм3), яким 

вводили Е в дозі 2 мл/кг маси тіла спостерігали швидке підвищення кількості 

лейкоцитів. Вже на 5-ту добу експерименту відбувалося відновлення кількості 

лейкоцитів до норми (12000±1100 кл/мм3). Однак, збільшення кількості клітин 

продовжувалось до 7-ї доби експерименту і досягало значення 

(13900±1480) кл/мм3, що достовірно відрізнялось від такого показника у тварин 

групи КП. 

При введенні мишам з експериментальною лейкопенією препарату 

порівняння «Ербісол®» в дозі 2 мл/кг маси тіла кількість лейкоцитів зростала і 

на 5-ту добу експерименту відновлювалась до норми. Далі кількість клітин 

збільшувалась і на 7-му добу становила (13400±1320) кл/мм3. Зниження числа 

лейкоцитів відбувалось поступово (як в групах тварин, яким вводили КЕ1) на 

12-ту добу відновлювалось до норми. 

Встановлено, що після введення мишам ГА і екстрактів з м'язової 

тканини курки і тканин новонародженого курчати в дозі 2 мл/кг маси тіла на 

3-тю добу кількість лейкоцитів відновлювалася повільніше,  ніж  після  

введення  КЕ1. Відновлення кількості лейкоцитів у мишей даних груп до норми 

відбувалося на 8-му добу експерименту. Подальшого підвищення кількості 

лейкоцитів не відбувалось. 

 Було встановлено, що екстракти з м'язової тканини дорослої курки і 

новонародженого курчати мають менш виражену, ніж екстракти з ембріонів 

курей, стимулюючою дію на відновлення кількості лейкоцитів у мишей з 

експериментальною лейкопенією, викликаною введенням ГА. Це 

підтверджується і літературними даними про те, що ембріональні клітини або 

їх екстракти мають здатність відновлювати кількість лейкоцитів в крові 

лабораторних тварин. Перевага ембріональних клітин полягає в тому, що вони 
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мають комплекс різних біологічно активних речовин і мають низьку 

імуногенність. Показано, що КЕ1 відновлював кількість лейкоцитів в крові 

мишей з експериментальною лейкопенією так само ефективно, як препарат 

«Ербисол®».  

Таким чином, після проведених експериментів було встановлено, що 

КЕ1 ефективно відновлював рівень лейкоцитів в крові у мишей з 

експериментальною лейкопенією. Встановлено, що КЕ1 швидше відновлював і 

на більший час підвищував кількість лейкоцитів, ніж препарат порівняння Е. 

Екстракти з м'язових тканин дорослої курки і новонародженого курчати не 

впливають на відновлення кількості лейкоцитів в крові тварин з 

експериментальною лейкопенією. 

 Більш сильний та пролонгований ефект після введення тваринам з 

експериментальною лейкопенією КЕ1 можна пояснити тим, що при 

заморожуванні-відігріві з клітин і тканин у великій кількості вивільняються 

субстанції, у вигляді цитокінів, хемокінів, факторів росту, які  мають високу 

біологічну активність.  

 

4.6.3. Дослідження лейкоцитарної формули крові у мишей з 

експериментальною лейкопенією 

 

Найважливішим показником життєвого статусу ссавців є 

характеристики лейкоцитарної формули. Відомо, що глюкокортикоїди 

викликають лімфоцитопенію, моноцитопенію і еозинопенію.  

Після прийому людиною навіть однієї дози глюкокортикоїдів 

відзначається зниження рівня лімфоцитів, моноцитів, еозинофілів, базофілів з 

одночасним розвитком нейтрофільного лейкоцитозу і, можливо, невеликим 

зрушенням формули вліво. Число нейтрофілів в середньому підвищується на 

4000 кл/мм3. Максимум змін в крові відзначається через 4‒6 годин, відновлення 

початкового стану ‒ через 24 години. Після завершення тривалого курсу 
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глюкокортикоїдної терапії зміни картини крові зберігаються упродовж 1‒4 

тижнів.  

У таблиці 4.9 представлено дані по зміні кількості лейкоцитів у мишей з 

експериментальною лейкопенією. Після введення ГА через добу спостерігалося 

зниження загальної кількості  лейкоцитів в 2 рази. Зменшення числа лейкоцитів 

відбувалося пропорційно по усіх групах формених елементів. 

 

Таблиця 4.9  

Вплив Е та КЕ1 на лейкоцитарну формулу мишей з експериментальною 

лейкопенією  (M±m) 

Речовини, що вводили тваринам  

Кількість 

формених 

елементів  

Норма 

(n=5) 

Лейкопенія 

(n=5) 

Е, 2мл/кг 

(n=5) 

КЕ1, 

2мл/кг 

(n=5) 

Ербісол, 

2 мл/кг 

(n=5) 

Загальна кількість 

лейкоцитів, (×103) 

12,00 

±1,10 

4,75 

±1,46 

13,90 

±1,48 

15,45 

±1,40 

15,40 

±1,30 

Нейтрофіли 

паличкоядерні, % 

2,76±0,24 0,90±0,2 1,82±0,22 2,30±0,30 1,21±0,27 

Нейтрофіли 

сегментоядерні,% 

28,4±1,04 15,6±2,3 26,4±0,24 27,6±2,0 20,40±1,74 

Еозинофіли, % 0,02±0,01 0,01±0,008 0,01±0,008 0,02±0,01 0,01±0,008 

Базофіли, % 0 0 0 0 0 

Моноцити, % 2.56±0,4 0,82±0,12 1,0±0,18 2,2±0,4 1,07±0,37 

Лімфоцити, % 67,5±2,0 34,9±4,1 66,0±1,78 67,0±2,7 65,4±1,78 

Примітка: n ‒ кількість тварин в експериментальній групі. 

 

Показано, що КЕ1 відновлював рівень лейкоцитів до норми і сприяв 

подальшому збільшенню кількості лейкоцитів. Ведення КЕ1 мишам в умовах 

експериментальної лейкопенії сприяло швидкому відновленню числа 
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лейкоцитів до норми на 5-у добу, а далі навіть вище за норму. Показано, що 

відповідно до збільшення кількості лейкоцитів в крові мишей з 

експериментальною лейкопенією, пропорційно відновлюються формені 

елементи. При введенні тваринам КЕ1 та препаратів порівняння Е та Ербісолу 

не відбувається здвигів лейкоцитарної формули крові тварин. Встановлено, що 

КЕ1 ефективно відновлював кількість лейкоцитів в крові мишей з 

експериментальною лейкопенією, викликаною введенням ГА. 

Кількість лейкоцитів в крові експериментальних мишей, яким вводили 

КЕ1, підвищувалась значно більше нормальних показників, але ці зміни не 

стійкі. Після стимуляції лейкопоезу на 13-у добу відбувається відновлення 

кількості клітин до норми. Введення екстрактів з ембріонів курей не 

викликають стійких патологічних змін в організмі експериментальних мишей. 

Дослідження біологічної дії КЕ1 і КЕ2 на моделі токсичного гепатиту 

у щурів, а саме біохімічний аналіз крові та гомогенатів печінки 

експериментальних тварин, показало, що досліджувані екстракти позитивно 

впливають на уражений орган та стан здоровʼя щурів в цілому. Проведене 

гістологічне дослідження печінки та селезінки щурів з експериментальною 

патологією підтвердило ці дані та показало, що КЕ1 має здатність стимулювати 

процеси розмноження лімфоїдних клітин в селезінці. 

Проведено дослідження щодо встановлення здатності КЕ1 підвищувати 

рівень лейкоцитів в крові експериментальних тварин. Показано, що КЕ1 

відновлює рівень лейкоцитів у щурів на тлі експериментальної лейкопенії, 

викликаної введенням ГА. 
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АНАЛІЗ ТА УЗАГАЛЬНЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ 

 

Перспективи широкого і різнопланового клінічного використання 

препаратів, приготованих на основі ембріонів курей обумовлюють актуальність 

розробки надійних і ефективних методів їх отримання, зберігання і 

застосування. Слід зазначити також, що далеко не повністю вивчена 

ефективність і сфера можливих біологічних ефектів таких препаратів. 

Було отримано кріоекстракти з ембріонів курей за допомогою 

заморожування в рідкому азоті без кріопротекторів. Вперше проведено 

хроматографічне дослідження пептидного складу отриманих екстрактів. 

Встановлено, що кріоекстракти містять достатньо велику кількість пептидів з 

молекулярною масою від 0,5 кДа до 5,7 кДа. З літературних джерел відомо, що 

саме пептиди з масою до 5 кДа позитивно впливають, як на окремі органи, так і 

на організм в цілому [190, 191]. 

Вперше було досліджено якісний та кількісний склад амінокислот в Е та 

КЕ. В найбільших кількостях виявлено глутамінову та аспарагінову кислоти, 

серин, лейцин [192]. 

Відомо, що глутамінова та аспарагінова кислоти ‒ біохімічна основа для 

взаємного перетворення всіх замінних амінокислот. Глутамінова кислота є 

невід’ємною ланкою азотистого обміну, синтезу інших амінокислот, 

вуглеводів, нуклеїнових білків. Серед властивостей  глутамінової кислоти 

виділяють її здатність підвищувати фізичну витривалість, нормалізувати баланс 

збудження та гальмування в центральній нервовій системі [193]. 

 Аспарагінова кислота здатна підвищувати проникність клітинних 

мембран для йонів калію та магнію. Серин − замінна амінокислота, що приймає 

участь в побудові майже всіх природних білків, має імуномоделюючу дію, 

поліпшує нервово-мʼязову взаємодію. Лейцин сприяє зниженню рівня цукру в 

крові та забезпечує азотистий баланс [194]. 
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Аргінін відноситься до групи гепатопротекторів, приймає участь в циклі 

обміну сечовини, сприяє знешкодженню та виведенню з організму аміаку, має 

антиацидозну та гіпотензивну дію [192]. 

Валін сприяє регенерації тканин. Гістидин використовують при 

лікуванні гепатитів різного ґенезу, виразкової хвороби шлунку та 

дванадцятипалої кишки. Ізолейцин сприяє виведенню токсинів. Метионін має 

гепатопротекторний, детоксикаційний ефект [192] 

Показано, що екстракти містять велику кількість жирних і амінокислот. 

Нині для L-аргініну встановлені багатосторонні взаємозв'язки з імунологічною 

реактивністю, обумовлені фізіологічними і патофізіологічними ефектами азоту, 

який утворює з амінокислоти оксиди, які здатні як забезпечувати специфічний 

імуномодулюючий, так і виступати одним з основних ефекторів системи 

клітинного імунітету, проявляючи антимікробну, протипухлинну і 

антипроліферативну дію. Деякі дослідження свідчать про властивість 

L-аргініну впливати на навчання і пам'ять [192]. 

Також досліджували якісний та кількісний вміст жирних кислот в 

екстракті та кріоекстракті з ембріонів курей. Відомо, що жирні кислоти є 

структурними компонентами різних ліпідів. У складі триацилгліцеролів жирні 

кислоти виконують функцію депонування енергії, а в складі фосфоліпідів 

утворюють гідрофобний шар мембран [192, 195]. 

Ненасичені жирні кислоти є важливим фактором регулювання 

проникності мембран за допомогою впливу на поверхневі властивості 

фосфоліпідів, білок-ліпідні та ліпід-ліпідні взаємодії і на функціонування 

мембраннозвʼязаних ферментів. Омега-3 жирні кислоти ейкозапентаєнова та 

докозагексаєнова мають виражену антиатеросклеротичну, вазодилятаторну, 

антимікробну дію, покращують реологічні властивості крові. Арахідонова 

кислота (ейкозатетраєнова), що входить до складу фосфоліпідів плазматичних 

мембран, є попередником ейкозаноїдів [195]. 

 Є функціональний зв'язок між обміном поліненасичених жирних 

кислот (лінолевою, ліноленовою і арахідоновою) і функціонуванням кісткової 
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тканини. Простагландини, які утворюються з незамінних жирних кислот, 

впливають на метаболізм кісткової тканини, запалення, кровообіг, транспорт 

іонів через мембрани. 

Вважається, що найбільш виражений вплив на імунну відповідь мають 

поліненасичені жирні кислоти: лінолева, ліноленова і арахідонова. Є дані про 

аналогічну дію олеїнової кислоти. 

Відомо, що олеїнова кислота ‒ це мононенасичена жирна кислота, що є 

найбільш поширеною в природі. Вона входить до складу ліпідів, які беруть 

участь в побудові біологічних мембран. 

Пальмітинова кислота ‒ найбільш поширена в природі одноосновна 

насичена карбонова кислота. 

Лінолева кислота ‒ одноосновна карбонова кислота з двома подвійними 

зв'язками, відносячись до класу омега-6-ненасичених кислот є найважливішим 

структурним і функціональним компонентом клітинних мембран. 

Стеаринова кислота ‒ одноосновна карбонова кислота аліфатичного 

ряду, яка входить у вигляді гліцеридів до складу ліпідів, передусім 

тригліцеридів тваринного походження. Останні виконують в організмі функцію 

енергетичного депо [203]. 

Було досліджено гостру та хронічну токсичність отриманих 

кріоекстрактів з ембріонів курей. Встановлено, що КЕ1 та КЕ2 не впливають на 

організм лабораторних тварин, що проявлялось збереженням рухливості, 

активності, апетиту у тварин. Було зроблено висновок, про нешкідливість 

отриманих кріоекстрактів. Такий висновок дає змогу припустити, що 

кріоекстракти можуть бути застосовані в якості профілактичного засобу, або в 

якості засобу ‒ джерела пептидів, жирних та амінокислот [196, 200]. 

Наявність в кріоекстрактах комплексу біологічно активних речовин, що 

визначали, дає можливість говорити про широкий спектр біологічної дії 

отриманих екстрактів. Зокрема це пояснює здатність екстракту та кріоекстракту 

з ембріонів курей прискорювати репараційні процеси печінки щурів з 

експериментальним гепатитом, стимулювати лейкопоетичні центри селезінки, 
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відновлювати кількість лейкоцитів в крові мишей з експериментальною 

лейкопенією [197 ‒199, 201, 202]. 

Для визначення гепатопротекторної активності екстрактів з ембріонів 

курей було обрано модель токсичного хронічного гепатиту. Встановлено 

антиоксидантну, мембран стабілізуючу та цитопротекторну активність 

кріоекстракту. Дане припущення ґрунтується на літературних даних і 

численних роботах з даного питання, що вивчає складні механізми регенерації 

печінки і способи впливу на них. Відомо, що в процесах регенерації печінки 

беруть участь всі клітини органу, виконуючи свої клітинно-специфічні функції 

і виробляючи міжклітинні сигнальні молекули для взаємної координації 

функцій на кожному етапі процесу. Ці сигнальні молекули представлені 

цитокінами і неорганічними молекулами типу окису азоту, реактивними 

похідними кисню, функціонуючими в тісній взаємодії один з одним [204‒212]. 

Беручи до уваги все вищесказане необхідний пошук нових лікарських 

сполук, які надають поєднану гепатопротекторну, антиоксидантну та 

імуномодулюючу дію, сприяють поліпшенню мікроциркуляції і як наслідок 

стимулюючих репаративної-регенеративні процеси. У зв'язку з чим, увагу 

дослідників привертають препарати пептидної природи, виділених з різних 

джерел природного походження і володіють подібним спектром дії [213‒215]. 

Одним із принципів дії такого роду препаратів, отриманих з природних 

джерел, є поліпшення аеробного обміну за рахунок підвищення надходження і 

утилізації глюкози в клітинах. Це призводить до нормалізації енергетичного 

метаболізму в умовах його недостатності, поліпшенню обміну речовин і як 

наслідок підвищення функціональної активності клітин [113]. 

Таким чином, у проведених нами дослідженнях було встановлено, що 

введення експериментальним тваринам низькомолекулярних екстрактів, що 

містить широкий спектр біологічно активних речовин, стимулює репараційні 

процеси в печінці і як наслідок прискорює структурно-функціональне 

відновлення органу. 
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Гістологічне дослідження деяких внутрішніх органів щурів показало, 

що введення гепатотоксину приводило до істотних морфологічних змін печінки 

і селезінки експериментальних тварин. Проте було показано, що введення 

досліджуваних екстрактів з ембріонів курей призводило до відновлення 

структури ушкоджених органів щурів з експериментальним гепатитом. Так в 

печінці експериментальних щурів реєструвалася велика кількість 

гіпертрофованих гепатоцитів, з поліплоїдизацією їх ядер. У свою чергу відомо, 

що поліплоїдизація гепатоцитів є маркером компенсаторних процесів клітин. 

В селезінці відзначали гіперплазію фолікулів, що відбувалася не тільки 

за рахунок збільшення гермінативних центрів, де відбуваються процеси 

бластної трансформації і розмноження лімфоцитів, але в більшості фолікулів 

селезінки у дослідній групі тварин дане збільшення відбувалося за рахунок 

мантийної і крайової зон, де відбувається безпосередньо диференціювання 

клітин імунної системи. Можна припустити, що це результат порушення не 

тільки місцевого гомеостазу, але реакція органу на введення біологічно 

активних речовин, що містяться в кріоекстрактах. 

Не виключено, що проліферативна активність лімфоцитів у фолікулах 

дослідної групи обумовлена, ймовірно, деяким поєднаною дією: з одного боку 

декомпенсаторною реакцією лімфопоезу на інгібуючу дію гідрокортизону 

ацетату. З іншого боку, враховуючи той факт, що селезінка є місцем 

специфічної імунної відповіді на антигени, що циркулюють у крові, така 

гіперплазія фолікулів може бути обумовлена як антигенною стимуляцією у 

відповідь на введення екстрактів, так і результатом опосередкованого впливу на 

гемопоез експериментальних тварин біологічно активних речовин, що входять 

до складу кріоекстрактів [214]. 

В ході експериментів було встановлено, що екстракти з ембріонів курей 

мають здатність підвищувати кількість лейкоцитів в крові лабораторних 

тварин. Найбільш ефективним дозуванням для введення екстрактів виявилася 2 

мл/кг маси тіла тварини. КЕ1 проявив високу активність, що виражалося 

швидким підвищенням кількості лейкоцитів у мишей. Окрім швидкого 
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відновлення лейкоцитів, при введенні КЕ1 відзначалося тривале збереження 

кількості лейкоцитарних клітин на високому рівні. Показано, що досліджувані 

кріоекстракти не викликають довготривалого підвищення кількості лейкоцитів 

в крові мишей з експериментальною лейкопенією, викликаною введенням ГА. 

Вже на 13-у добу експерименту кількість клітин відновлювалась до норми [215, 

216]. 

Очевидно, що застосування лікарських засобів специфічної 

етіопатогенної  дії не може усунути головну причину патологічного стану, що є 

у більшості випадків наслідком порушення метаболізму, ‒ високоінтегрованого 

і цілеспрямованого процесу, що забезпечує обмін речовин і енергії між 

клітиною і середовищем. У свою чергу, загальне порушення обмінних процесів 

часто супроводжується зниженням імунологічної резистентності організму 

тварин. Якщо взяти до уваги те, що навіть в простій бактерійній клітині може 

протікати одночасно більше тисячі взаємозв'язаних реакцій, то неважко уявити, 

наскільки складений метаболізм у вищих організмів, і, відповідно, складна 

проблема створення лікарських засобів для його корекції.   

Прогресуючий ріст захворювань, обумовлений екологічними і 

соціальними чинниками, висуває проблему створення лікарських засобів для 

корекції метаболізму, в одну з найважливіших в медицині і ветеринарії [210].  

Тканинні препарати забезпечують максимально можливу видову 

специфічність початкової сировини, оскільки чим ближче природа білкової 

речовини до організму тварини, тим вище можливість досягнення мети. 

Оптимальним варіантом для отримання лікарського засобу є використання 

органів і тканин людини і тварин. 

Основу найбільш ефективних сучасних технологій переробки 

біологічної сировини складають такі методи, які максимально зберігають його 

нативну молекулярну структуру, вітамінний, гормональний склад, тим самим, 

зберігаючи його високу біологічну активність. Якнайповніше цим вимогам 

задовольняють кріогенні технології, при реалізації яких сировина, що 

переробляється, знаходиться при негативних температурах, при цьому 



109 
 
інгібуються окислювальні процеси в сировині, що переробляється, денатурація 

і дисоціація найбільш важливих молекулярних комплексів. 
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ВИСНОВКИ 

 

Проведено теоретичне і експериментальне узагальнення і представлено 

новий підхід до вирішення задачі, спрямованої на пошук альтернативних 

джерел сировини для виготовлення біологічно активних препаратів, що 

застосовуються у тканинній терапії. Експериментально обґрунтовано 

доцільність використання у якості джерела фетальної сировини тканини 

ембріонів курей, розроблено спосіб отримання з цієї тканини кріоекстрактів і 

екстрактів, досліджено їх склад, токсичність і біологічну дію на моделі 

експериментального токсичного гепатиту у щурів. 

1. Розроблено спосіб отримання кріоекстрактів з  ембріонів курей 

першої третини розвитку, які заморожували у рідкому азоті з різним строком 

подальшої експозиції (30 хв і 60 хв) при -196 °С. Досліджено гостру і хронічну 

токсичність отриманих кріоекстрактів. Показано, що КЕ1 та КЕ2, а також Е не 

чинять токсичного впливу на організм лабораторних тварин і відповідно до 

існуючої класифікації кріоекстракти можуть бути віднесені до нешкідливих 

речовин.  

2. Дослідження вмісту білкових фракцій в кріоекстрактах показало 

високий вміст низькомолекулярних пептидів з молекулярною масою від 0,520 

кДа до 5,710 кДа (40,5 % для КЕ1; 30,7 % для КЕ2 і 29,6 % для Е від загальної 

кількості речовин). В отриманих екстрактах переважає фракція з масою 

(5,460±1,0) кДа — (5,710±1,0) кДа. Вміст цих речовин становить 11,29 % для 

КЕ1, 6,7 % для КЕ2 та 5,9 % для Е. Визначено якісний та кількісний склад 

амінокислот. В найбільшій кількості в складі отриманих кріоекстрактів 

містилися глутамін (до (9,43±0,008) мг/кг), аспарагінова кислота (до 

(6,54±0,005) мг/кг), серин (до (4,91±0,003) мг/кг) і лейцин (до (4,88±0,005) 

мг/кг). У складі КЕ1, КЕ2 і Е було виділено жирні кислоти: олеїнову (до 

(8,18±0,007) мг/кг), пальмітинову (до (4,56±0,005) мг/кг), лінолеву (до 

(2,49±0,005) мг/кг) та стеаринову (до (1,76±0,002) мг/кг). 
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3. Застосування кріоекстрактів з ембріонів курей у щурів з гострим 

експериментальним гепатитом призводило до збільшення показників їх 

виживаності у порівнянні з тваринами контрольної групи (від 60 % до 91 % для 

КЕ1 і до 80 % для КЕ2 відповідно), сприяло нормалізації клінічних, 

білоксинтетичних показників, стимулювало процеси репарації ушкодженого 

органу. Введення КЕ1 і КЕ2 щурам з експериментальним токсичним гепатитом 

сприяло зниженню активності  АлАТ (в 1,7 раз і 1,3 рази відповідно) та АсАТ (в 

1,6 і 1,5 разів відповідно), зменшенню інтенсивності процесів пероксидації 

ліпідів, про що свідчить вірогідне зниження рівня ДК (до (4,86±0,42) ммоль/г та 

(5,12±0,54) ммоль/г), ТБК-активних продуктів (до (102,44±10,4) ммоль/г та 

(105,23±10,7) ммоль/г) та рівня відновленого глутатіону (до (23,01±2,5) у.о. та 

(21,18±2,2) у.о. відповідно). Встановлено, що КЕ1 проявляє найбільшу 

біологічну активність у порівнянні з КЕ2 і Е. 

4. Застосування КЕ1 у щурів з хронічним токсичним гепатитом сприяло 

відновленню біохімічних показників, а саме призводило до зниження 

активності АлАТ і АсаТ (в 1,7 та 1,6 разів відповідно), зниження рівня ДК (до 

(4,34±1,17) ммоль/г) і ТБК-активних продуктів (до (119,66±21,11) ммоль/г), 

підвищення рівня відновленого глутатіону ( до (34,49±9,00) у.о.). 

5. Показано, що введення КЕ1 сприяло активації відновних процесів в 

печінці, про що свідчить велика кількість гіпертрофованих гепатоцитів з 

поліплоїдизацією їх ядер. Порівняно з результатами у тварин контрольної 

групи, на 8 добу після введення КЕ1 виявлені ознаки нормалізації будови 

печінкової тканини, відновлення архітектоніки та нормалізації судинного русла 

органу, зменшення об’єму сполучної тканини. Показано позитивний вплив 

застосування КЕ1 на селезінку щурів з експериментальним гепатитом, що 

виражався у відновленні функції центрів лейкопоезу в органі. Встановлено, що 

екстракти з ембріонів курей ефективно відновлюють лейкоцити в крові 

лабораторних тварин після моделювання лейкопенії (від 5300 кл/мм3 до 14000 

кл/мм3). 

6. Експериментально визначена ефективність застосування 
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кріоекстрактів з ембріонів курей для корекції токсичного гепатиту вказує на 

доцільність використання даного біоматеріалу для отримання нових препаратів 

з метою вивчення їх складу та механізмів дії і застосування у ветеринарній та 

медичній практиці. 
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