
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА 

 

 

На правах рукопису 

 

 

 

ЄФІМЕНКО ОЛЕНА ЮРІЇВНА 

 

УДК 546.655.4-31+616.33+616.34 

 

МОРФО-ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ СТАН ШЛУНКА ТА ТОВСТОЇ КИШКИ 

У ЩУРІВ РІЗНОГО ВІКУ ЗА УМОВ ВВЕДЕННЯ 

НАНОКРИСТАЛІЧНОГО ДІОКСИДУ ЦЕРІЮ 

 

03.00.13 – фізіологія людини і тварин 

 

Дисертація 

на здобуття наукового ступеня 

кандидата біологічних наук 

Науковий керівник:  

доктор біологічних наук,  

старший науковий співробітник 

Фалалєєва Тетяна Михайлівна 

 

 

Київ – 2015



2 
 

 

ЗМІСТ 

 

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ 6 

ВСТУП 7 

РОЗДІЛ 1 ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ 12 

1.1. Вікові особливості морфологічної будови шлунково-кишкового 

тракту 

 

12 

 1.1.1.Морфологічні зміни у шлунку з віком 12 

 1.1.2. Вікові особливості морфологічної будови тонкої кишки 13 

 1.1.3. Вікові зміни морфологічної будови товстої кишки 14 

1.2. Вікові особливості моторної функції шлунково-кишкового тракту  

15 

 1.2.1. Вікові особливості моторної функції шлунка 15 

 1.2.2.Особливості моторики тонкої кишки 16 

 1.2.3.Зміни моторики товстої кишки 17 

 1.2.4. Сучасні послаблюючі засоби 18 

1.3. Загальна характеристика нанокристалічного діоксиду церію 19 

 1.3.1. Будова та фізико-хімічні властивості нанокристалічного 

діоксиду церію 

 

19 

 1.3.2. Токсичність нанокристалічного діоксиду церію 21 

 1.3.3. Нанокристалічний діоксид церію і проблема окислювального 

стресу 

 

22 

 1.3.4.Нанокристалічний діоксид церію і система органів травлення  

24 

РОЗДІЛ 2 МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕНЬ 25 

2.1. Реактиви та матеріали, використані в роботі 25 

2.2. Об’єкти та умови дослідження 25 



3 
 

2.3. Схема експерименту 26 

2.4. Методика дослідження моторної функції травного тракту 27 

2.5. Визначення скорочувальної активності гладеньких м’язів 

шлунково-кишкового тракту щурів 

 

29 

 2.5.1. Схема та умови проведення експерименту 29 

 2.5.2. Визначення кінетичних параметрів скорочувальних 

відповідей гладеньких м’язів 

 

30 

 2.5.3. Виділення актоміозину гладеньких м’язів шлунка та товстої 

кишки щурів 

 

32 

 2.5.4. Методика визначення АТФ-гідролазної активності 

актоміозину гладеньких м’язів шлунку та товстої кишки. 

 

33 

 2.5.5. Методика визначення вмісту карбонільних груп в 

актоміозині 

 

35 

2.6 Гістологічний аналіз слизової оболонки шлунка та товстої кишки 

щурів 

 

35 

2.7. Отримання біологічного матеріалу 35 

2.8. Дослідження вмісту продуктів перекисного окиснення ліпідів у 

плазмі крові, слизовій оболонці шлунка та тостої кишки щурів 

 

37 

2.9. Визначення активності ферментів антиоксидантної системи у 

плазмі крові та слизовій оболонці шлунка щурів 

 

38 

2.10 Статистична обробка даних 39 

РОЗДІЛ 3 ВИВЧЕННЯ ОНТОГЕНЕТИЧНИХ ЗМІН МОТОРНОЇ  

АКТИВНОСТІ У ЩУРІВ 

 

40 

3.1. Дослідження вікових змін спонтанної та стимульованої моторики 

шлунка та товстої кишки у щурів in vivo 

 

40 

3.2. Дослідження спонтанної скорочувальної активністі 

багатоклітинних гладеньком’язових препаратів шлунка та товстої 

кишки in situ у щурів різних вікових груп 

 

 

48 



4 
 

3.3. АТФ-гідролазна активність актоміозину гладеньких м’язів шлунка 

і товстої кишки у щурів різних вікових груп 

 

51 

3.4. Морфологічні зміни слизової оболонки шлунка та товстої кишки у 

щурів різного віку 

 

53 

3.5 Окисно-антиоксидантна рівновага у слизовій оболонці шлунка та 

товстій кишці, і сироватці крові щурів різного віку  

 

65 

РОЗДІЛ 4 ДОСЛІДЖЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ФАРМАКОЛОГІЧНОЇ 

КОРЕКЦІЇ НАНОКРИСТАЛІЧНИМ ДІОКСИДОМ ЦЕРІЮ ВІКОВИХ 

ЗМІН У ФУНКЦІОНУВАННІ МОТОРНОЇ АКТИВНОСТІ ШЛУНКА ТА 

ТОВСТОЇ КИШКИ У ЩУРІВ 

 

 

 

71 

4.1. Дослідження гострої токсичності нанокристалічного діоксиду 

церію на щурах 

 

71 

 4.1.1. Визначення середньолетальної дози препарату, яка викликає 

загибель 50% тварин групи (DL50) у щурів 

 

71 

 4.1.2. Дослідження змін відносної маси органів щурів в умовах 

введення нанокристалічного діоксиду церію в дозі 2000 мг/кг 

 

74 

4.2. Вплив нанокристалічного діоксиду церію на моторну функцію 

шлунка та товстої кишки у щурів in vivo 

 

76 

4.3. Вплив нанокристалічного діоксиду церію на спонтанну скоротливу  

активність гладеньком’язових препаратів травного тракту in situ у 

щурів різних вікових груп 

 

 

86 

4.4. Вплив нанокристалічного діоксиду церію на АТФ-гідролазну 

активність актоміозину гладеньких м’язів шлунку щурів різних 

вікових груп 

 

 

92 

4.5. Вплив нанокристалічного діоксиду церію на АТФ-гідролазну 

активність актоміозину гладеньких м’язів товстої кишки щурів 

різних вікових груп 

 

 

94 

4.6. Вплив нанокристалічного діоксиду церію на ступінь окисної  



5 
 

модифікації актоміозину гладеньких м’язів шлунку і товстої кишки 

щурів різних вікових груп 

 

95 

4.7. Вплив нанокристалічного діоксиду церію на морфологічні зміни 

слизово-мязовогошару шлунка та товстої кишки у щурів 

 

98 

4.8. Вплив нанокристалічного діоксиду церію на окисно-

антиоксидантну рівновагу у слизовій оболонці шлунка та товстої 

кишки, і сироватці крові щурів різного віку 

 

 

107 

РОЗДІЛ 5 ПОРІВНЯЛЬНА ДІЯ СУЧАСНИХ ПРОКІНЕТИКІВ ТА 

НАНОКРИСТАЛІЧНОГО ДІОКСИДУ ЦЕРІЮ НА МОТОРНУ 

ФУНКЦІЮ ТРАВНОГО ТРАКТУ У ЩУРІВ РІЗНОГО ВІКУ 

 

 

114 

5.1. Вплив прокінетиків на спонтанну моторну активність шлунка та 

товстої кишки у щурів обох вікових груп 

 

115 

5.2. Порівняльна дія прокінетиків на стимульовану моторну активність 

шлунка та товстої кишки у щурів 

 

123 

ЗАКЛЮЧЕННЯ 135 

ВИСНОВКИ 150 

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 151 



6 
 

 

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ 

 

 

АФК –  активні форми кисню 

АТФ – аденозинтрифосфат 

АХ –  ацетилхолін 

в/о – внутрішньоочеревинно 

ВСС – верхній стравохідний сфінктер 

в/ш – внутрішньошлунково 

ДК – дієнові кон’югати 

ІМА – індекс моторної активності  

КЛЛМ –  кіназа легких ланцюгів міозину 

ЛММ –  легкий мероміозин 

ММК – мігруючий моторний комплекс 

НДЦ – нанокристалічний діоксид церію 

НСС – нижній стравохідний сфінктер 

ПОЛ –  перекисне окиснення ліпідів 

С2 –  субфрагмент 2 

СОД –  супероксиддисмутаза 

СОШ – слизова оболонка шлунка 

ТБК – тіобарбітурова кислота 

ФЛЛМ –   фосфатаза легких ланцюгів міозину 

Фн –  фосфор неорганічний 

ШКТ – шлунково-кишковий тракт 

ДПК дванадцятипала кишка 

ГКР –  гіперкалієвий розчин 

 



7 
 

 

ВСТУП 

 

Актуальність теми. Старіння справляє виражені ефекти на шлунково-

кишковий тракт, викликаючи порушення фізіологічних функцій та збільшення 

частоти його захворювань [1], в тому числі й таких, що пов’язані з 

порушеннями моторики [2]. Зокрема, поширеність розладів моторики, таких як 

нетримання калу і запорів, істотно зростає в залежності від віку [3-9]. Проте 

знання механізмів старіння, які призводять до дисмоторики шлунково-

кишкового тракту, обмежені. 

Оскільки частка людей похилого віку в структурі населення збільшується, 

зокрема, за оцінками американського Бюро перепису населення очевидно, що 

чисельність населення США в віці 85 років і старше збільшиться з 5 до 20 млн. 

в період 5 до 20 млн в період з 2000 по 2050 рік [10], то питання вікових змін 

моторної функції травного тракту залишається актуальною проблемою.  

Зважаючи на те, що закрепи діагностують у 60% людей літнього віку та з 

огляду на побічні ефекти сучасних прокінетичних препаратів, що 

застосовуються для відновлення моторики травного тракту, пошук нових 

прокінетиків не втрачає актуальності [11]. 

Сьогодні є перспективними інноваційні дослідження біологічних 

властивостей різних наноматеріалів [12]. Зокрема, була показана ефективність 

застосування діоксиду церію з нанокристалічною граткою як антиоксидантної, 

імуномодулюючої, антибактеріальної та пребіотичної сполуки [4, 13-16]. Тому 

нанокристалічний діоксид церію (НДЦ) привернув нашу увагу як можливий 

прокінетичний засіб. На даний час інформація щодо впливу НДЦ на моторну 

функцію травного тракту відсутня, що й обумовило мету та завдання наших 

досліджень. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Роботу 

виконано в науково-дослідній лабораторії (НДЛ) «Фармакології та 
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експериментальної патології» ННЦ «Інститут біології» Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка у рамках науково-дослідної 

теми № 11БФ036-01 «Механізми реалізації адаптаційно-компенсаторних 

реакцій організму за умов розвитку різних патологій» (2011-2015 рр., № 

держреєстрації 0111U004648). Робота виконана за фінансування Державного 

агентства з питань науки, інновацій та інформатизації України в рамках 

виконання науково–дослідної роботи «Експериментальне обґрунтування 

застосування нанодисперсного діоксиду церію в гастроентерології, проктології 

і геріатрії», № державної реєстрації 0113U006058. 

Мета та завдання дослідження. Метою роботи було дослідити морфо-

функціональний стан шлунка та товстої кишки у молодих і старих щурів за 

умов введення НДЦ. Відповідно до мети були поставлені наступні задачі: 

1. Дослідити спонтанну та стимульовану моторну активність шлунка та 

товстої кишки у молодих та старих щурів. 

2. Вивчити вплив НДЦ на спонтанну та стимульовану моторну активність 

шлунка та товстої кишки у щурів обох вікових груп. 

3. Порівняти дію НДЦ на вікові зміни моторної активності шлунка та 

товстої кишки щурів з ефектами сучасних прокінетиків. 

4. Вивчити вплив НДЦ на морфологічний стан слизової та м’язової 

оболонок шлунка та товстої кишки у щурів різного віку. 

5. З’ясувати вплив НДЦ на функціональну активність скоротливих білків 

гладеньких м’язів шлунка та товстої кишки щурів різних вікових груп. 

6. Визначити вміст в гомогенаті шлунка і товстої кишки та плазмі крові 

продуктів перекисного окиснення ліпідів (ПОЛ) (дієнових кон’югатів (ДК), 

тіобарбітурової кислоти (ТБК)-активних продуктів, шиффових основ (ШО)) та 

активність ферментів антиоксидантного захисту (супероксиддисмутази (СОД) 

та каталази) за звичайних фізіологічних умов та за дії НДЦ у щурів різного 

віку. 

Об’єкт дослідження – вікові зміни моторної функції травного тракту. 



9 
 

Предмет дослідження – показники моторної функції, функціональні 

характеристики актоміозину гладеньких м’язів, морфологічний та біохімічний 

аналіз вікових змін слизової і м’язової оболонок шлунка і товстої кишки та дія 

НДЦ на вказані показники. 

Методи дослідження: фізіологічні, гістоморфологічні, біохімічні, 

біофізичні, та методи математичної статистики. 

Наукова новизна одержаних результатів. Отримані дані в 

дисертаційному дослідженні свідчать про послаблення моторної активності 

шлунка і товстої кишки щурів з віком. Вперше проведено дослідження дії НДЦ 

на моторну функцію шлунково-кишкового тракту in vivo, на скоротливу 

активність гладком’язових препаратів in situ, на показники функціональної 

активності актоміозинового комплексу скоротливих білків гладеньких м’язів 

шлунка та товстої кишки у щурів різного віку. Вперше показана прокінетична 

дія НДЦ на моторну активність шлунка та товстої кишки у щурів обох вікових 

груп. В порівнянні з відомими прокінетиками (Сеноде і Метаклопромід 

(Церукал)) НДЦ зберігав прокінетичні властивості після 10-денного 

застосування. Відновлення вікових змін моторної активності шлунка та товстої 

кишки відбувається за рахунок нормалізації функціонування актоміозинового 

комплексу. Вперше показано, що НДЦ посилював АТФ-азну активність 

актоміозину гладеньких м’язів шлунка і товстої кишки, що зменшувалася у 

старечих щурів. НДЦ відновлював про/антиоксидантну рівновагу в гомогенаті 

шлунка і товстої кишки та плазмі крові, а також морфологічний стан слизової і 

м’язової оболонок шлунка та товстої кишки у старечих щурів за умов 10-

денного введення. 

Практичне значення одержаних результатів. Отримані результати 

поглиблюють уявлення про фізіологічні вікові зміни структури та функції 

травного тракту. Дисертаційна робота була направлена на пошук нового 

ефективного прокінетика. В роботі проведені доклінічні дослідження 

ефективності НДЦ щодо впливу на моторику шлунка та товстої кишки та 
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визначення його гострої токсичності. Встановлено, що LD50 НДЦ є більшою за 

2000 мг/кг, що підтверджує приналежність даної сполуки до V класу 

токсичності (практично нетоксичні речовини), що є більше у 2000 разів 

порівняно з вживаною дозою НДЦ. Це свідчить про дуже низьку токсичність 

речовини. Отже, отримані дані свідчать про доцільність створення на основі 

НДЦ терапевтичного препарату для лікування закрепів, а також для 

профілактики їх виникнення.  

Особистий внесок здобувача. Автором особисто проведено пошук та 

аналіз наукових літературних джерел за темою дисертації, проведено 

експериментальні дослідження, статистичну обробку та теоретичне 

обґрунтування одержаних результатів. Розробка методичних підходів, 

обговорення та аналіз отриманих даних проведено за участю наукового 

керівника д.б.н., с.н.с. Фалалєєвої Т.М. Морфологічна частина роботи 

проведена за участю другого наукового керівника д.м.н. Курик О.Г. НДЦ для 

експериментальних досліджень було люб’язно наданий членом-

кореспондентом НАНУ, проф., д.б.н. Співаком М.Я. (Інститут мікробіології і 

вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України). Біохімічні дослідження 

проводились за консультативною допомогою д.б.н., с.н.с. Дворщенко К.О. з 

НДЛ «Біохімії» ННЦ «Інститут біології» Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка. Дослідження моторної функції травного 

тракту проводились за консультативною допомогою д.б.н., проф. Берегової Т.В. 

та к.б.н. Савченко Ю.О. з НДЛ «Фармакології та експериментальної патології» 

ННЦ «Інститут біології» Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка. Автор висловлює глибоку вдячність колегам за допомогу в 

проведенні досліджень, співучасть яких у виконанні роботи відмічена у 

спільних публікаціях. 

Апробація результатів дисертації. Основні положення дисертації 

доповідались та обговорювались на 4-ій Міжнародній науковій конференції 

«Досягнення у фармакології та патології травного тракту» (Київ, Україна, 
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2012); 7-й Львівсько-люблінській конференції експериментальної та клінічної 

біохімії (Львів, 2013); VII міжнародній науковій конференції 

«Психофізіологічні та вісцеральні функції в нормі і патології» (Київ, 2014); 8-

му Міжнародному науковому симпозіумі з клітинного / тканинного ураження 

та цитопротекції/органопротекції (Будапешт, Угорщина, 2008); XIX-му з’їзді 

Українського фізіологічного товариства ім. П.Г. Костюка з міжнародною 

участю, присвяченого 90-річчю від дня народження академіка П.Г.Костюка 

(Львів, 2015). 

Публікації. За результатами досліджень опубліковано 14 наукових праць: 

9 статей (8 – у вітчизняних фахових виданнях (1 оглядова), 1 – у зарубіжному 

виданні, з них 6 статей у журналах, що входять до наукометричних баз даних), 

5 тез доповідей у матеріалах наукових конференцій та з’їздів. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертаційна робота складається зі 

вступу, огляду літератури, опису матеріалів і методів досліджень, 3-х розділів 

результатів власних досліджень з їх обговоренням, заключення, висновків, 

списку використаних літературних джерел 211 посилань. Дисертація викладена 

на 175 сторінках і проілюстрована 29 рисунками та 10 таблицями 

Висновки біоетичної експертизи. У дослідженнях використані білі 

нелінійні щури розведення віварію Навчально-наукового центру «Інститут 

біології» Київського національного університету імені Тараса Шевченка. 

Впродовж усього експерименту тварини не зазнавали жорстокого і негуманного 

поводження за висновком комісії з питань біоетики Навчально-наукового 

центру «Інститут біології» Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка від 10 березня 2015 року (протоколу № 3 від 10 березня 2015 року). 

Дослідження відповідають основним вимогам щодо утримання та роботи з 

лабораторними тваринами згідно правил Європейської конвенції щодо захисту 

хребетних тварин, які використовуються в експериментальних дослідженнях та 

інших наукових цілях [17] та Закону України [18]. 
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РОЗДІЛ І 

ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ 

 

1.1. Вікові особливості морфологічної будови шлунково-кишкового 

тракту 

 

Старіння – процес комплексний, і є результатом, а не причиною змін, що 

відбуваються на різних рівнях організації організму. Як відомо, вікові зміни 

мають місце у всіх системах організму, і травна система не є виключенням [3, 5, 

19]. І так як частка людей похилого віку в структурі населення збільшується, 

наприклад, у Великобританії частка людей віком за 75 років зросла на 8% з 

2000 по 2009 роки; більше того, очікується, що до 2050 р. кількість людей віком 

більше 65 років збільшиться удвічі [4], то інтерес до цього напрямку 

досліджень інтенсивно зростає. За сучасними даними зміни пов’язані з 

процесом старіння мають місце в ентеральній нервовій системі (ЕНС), слизовій 

та м’язовій оболонках, а також у лімфоїдних структурах слизової оболонки 

травного тракту [20-23]. 

 

1.1.1. Морфологічні зміни у шлунку з віком. Фізіологічні і патологічні 

клітинні зміни, що відбуваються з віком у травному тракті можуть викликати 

запальний процес, що веде до пошкоджень слизової і регенеративної здатності 

епітелію [24, 25] . Крім того, результати сучасних наукових досліджень 

одержані на тваринах і на людях іноді суперечать один одному. Найменше 

суперечок виникає відносно вікових змін слизової оболонки шлунка [25]. Так в 

дослідженнях на щурах показано, що під час старіння в слизовій оболонці 

шлунка зменшується секреція слизу і бікарбонату, знижується утворення 

простагландину, зменшується активність синтази оксиду азоту [26, 27]. 

Важливо, що клінічними дослідженнями було підтверджено зниження 

концентрації простагландинів в слизовій шлунка у осіб похилого віку. [28, 29]. 
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Інші дослідники підтвердили зниження секреції слизу і бікарбонату [30]. Всі ці 

дані вказують на зниження захисних механізмів слизової оболонки шлунка з 

віком, що може бути ризиком виникнення пептичної виразки [31]  

З віком у шлунку спостерігається часткова атрофія шлункових залоз і 

заміна їх сполучною тканиною [32]. До того ж Hinsull S.M. (1991) показав, що у 

старих самців щурів лінії WAB знижується кількість та вміст епітеліальних 

клітин слизової оболонки шлунка порівняно з молодими самцями, і що ці зміни 

пов'язані з виникненням ерозій слизової оболонки шлунка у старих щурів [33]. 

В наступних дослідженнях було показано, що старіння пов'язане зі зменшенням 

регенеративної здатності слизової оболонки шлунка, яку було пошкоджено в 

результаті дії гіпертонічного розчину [34, 35]. 

Кровотік слизової оболонки шлунка відіграє важливу роль у підтримці 

цілісності слизової і сприяє відновленню слизової шляхом подачі кисню і 

поживних речовин, та видаленням шкідливих речовин [36]. Lee М. (1996) 

повідомив, що старіння пов'язане зі значним зниженням базального 

шлункового кровотоку, в той час як не виявив відмінностей в кровотоці, 

індукованому кислотою, між молодими і старими щурами [27]. 

 

1.1.2. Вікові особливості морфологічної будови тонкої кишки. У 

дослідженнях на мишах аналіз зрізів тонкої кишки виявив зменшення довжини 

ворсинок від проксимального до дистального відділу [37]. За даними одних 

авторів у щурів не виявлено вікових змін поверхні тонкої кишки, загальної 

товщини стінки та слизової оболонки, висоти ворсинок, глибини крипт [38]. 

Тоді як інші дослідники виявили атрофічні пошкодження клубової кишки у 

старих щурів: коротші та зруйновані ворсинки, зменшення їх кількості. Крім 

того, і сама товщина клубової кишки зменшувалась [39, 40]. Також було 

показано, що з віком збільшувалася кількість келихоподібних клітин [41]. та 

нейроендокринних клітин у тонкій кишці [42]. 
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У комплексному дослідженні впливу дієти та віку на морфологію слизової 

оболонки собак виявлено зміни висоти та ширини ворсинок, глибини крипт, 

площі ворсинок між 1-річними та 12-річними собаками [43]. 

Показано, що у людей віком старше 70 років спостерігається незначне 

зменшення висоти ворсинок і епітелію, глибини крипт та співвідношення 

крипти/ворсинки у дванадцятипалій кишці [44]. З віком істотно зменшується 

товщина слизової оболонки [45] та середня висота ворсинок [46] порожньої 

кишки у літніх людей. 

 

1.1.3. Вікові зміни морфологічної будови товстої кишки. Гомеостаз 

слизової оболонки ШКТ підтримується постійною проліферацією клітин-

попередників і відлущуванням поверхневих клітин. Тому порушення цього 

процесу є передумовою виникнення різних патологічних станів і в товстій 

кишці [47-50]. 

За даними літератури у товстій кишці мишей не помічено різниці між 

молодими та старими особинами в глибині крипт на фарбованих зрізах чи у 

кількості проліферуючих клітин [37]. 

За даними інших дослідників у товстій кишці щурів проліферація 

епітелію крипт і апоптоз виявилися найбільш активними на 3-му тижні життя 

[51], що на думку авторів це пов’язано з розвитком ШКТ. Результати Xiao i 

співав. (2001) [52]суперечать цим даним, адже вони виявили, що кількість 

проліферативних епітеліальних клітин була вищою, а швидкість апоптозу 

нижчою у літніх щурів [52]. Аналогічні результати отримали і інші дослідники 

[53, 54]. Зниження апоптозу в слизовій товстої кишки з віком пояснюється 

даними, що з віком знижується рівень проапоптотичного білка Bak, 

зменшується активність каспаз, і підвищується рівень антиапоптотичного білка 

Bcl-XL [52]. Всі ці дані вказують на те що з віком підвищується ризик 

виникнення раку товстої кишки [54-57]. 
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В дослідженнях слизової прямої кишки у літніх людей було 

зареєстровано зниження висоти поверхневого епітелію [58]. Тенденція до 

зниження висоти слизової була також зареєстрована, але ця різниця була не 

статистично значною. До того ж було встановлено, що число крипт на 0,1 мм
2
 

тканини збільшується з віком у чоловіків і жінок. Збільшення числа крипт в 

суб'єктів чоловічої статі супроводжувалося зниженням їх діаметра і периметра, 

тоді як у жінок цього не спостерігали. Лише в рідкісних випадках, ці зміни були 

пов'язані з інфільтрацією лімфоцитами сполучної тканини. При цьому 

зниження висоти крипт епітелію не спостерігалося [58]. 

 

1.2.  Вікові особливості моторної функції шлунково-кишкового тракту 

 

Дослідження моторної діяльності травного тракту бере початок з 

лабораторії І.П. Павлова. Однак, незважаючи на більш як сторічну історію 

вивчення моторної активності травного тракту, деякі питання з’ясовані не до 

кінця і вивчаються досить інтенсивно до тепер, так як порушення моторики 

лежать в основі патогенезу ряду захворювань [59-61], таких як коліти [62], 

синдром подразненого кишечника [49, 63], гастроезофагеальна рефлюксна 

хвороба [64, 65], ентеропатія, закрепи [66-68]. На сьогоднішній день, на думку 

дослідників, цікавим і найменш вивченим є питання вікових змін моторної 

функції травного тракту, так як саме в похилому і старечому віці найбільш 

виражені порушення моторики [9, 61]. Цьому напрямку досліджень присвячена 

достатня кількість робіт, але ще залишається багато запитань. 

 

1.2.1.Вікові особливості моторної функції шлунка. Основними 

фізіологічними функціями шлунка є накопичення, перемішування та 

розтирання їжі для подальшого просування в тонку кишку. Оскільки з віком 

зростає кількість хвороб ШКТ, то зробити дослідження на здорових 
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добровольцях після 70 років майже не можливо. Проте, науковцям було 

показано, що евакуація з шлунка рідини або змішаної їжі затримується у осіб 

похилого віку, в порівнянні з молодими [69, 70]. На щурах Smits et al., (1996) 

також показали, що сповільнюється спорожнення рідини з шлунка з віком [71]. 

Аналогічні дані отримали Shimamoto et al., (2002) які виявили, що після 

прийому їжі перистальтика і сила скорочень шлунка були менші в літньому 

віці, і це зниження було більше в неактивній, ніж в активній групі літніх людей 

[72]. Відомо, що важливу роль в евакуації їжі відіграє пілоричний відділ 

шлунку. Дослідники встановили, що у молодих людей швидкість потоку через 

пілоричний відділ швидша, ніж у людей похилого віку [73]. На противагу цим 

даним Fich et al., (1989) показали, що не змінюється з віком голодна і харчова 

моторика антрального відділу [74]. Дослідження Madsen., (1992, 2004) також 

вказують на те, що з віком евакуація з шлунка не змінюється [75, 76].  

Інші дослідники виявили, що у здорових літніх людей знижується 

сприйняття розтягування шлунка без будь-яких змін періодики. А також 

пізніше зменшується тонус шлунка після харчування, в порівнянні з молодими 

пацієнтами [77]. 

 

1.2.2.Особливості моторики тонкої кишки. За нормальних фізіологічних 

умов голодна моторика тонкої кишки являє собою циклічний процес, а саме 

періоди спокою чергуються з періодами роботи і називається мігруючий 

моторний комплекс (ММК). ММК складається з чотирьох фаз, тривалість яких 

може змінюватися з віком. Дані різних дослідників досить протиречиві, так в 

роботах одних авторів було показано, що тривалість фаз ММК, швидкість їх 

поширення і максимальне число скорочень під час ІІІ фази ММК тонкої кишки 

не відрізнялись у молодих та літніх осіб [74, 78]. На противагу цим даним дві 

інші роботи встановили, що тривалість III фази MMК у літніх людей була 

довшою, ніж у молодих [75, 79]. 
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Вивчення змін харчової моторики тонкої кишки з віком показало, що 

характер харчової моторики зберігався у літніх людей [75, 79, 80]. Тоді як Sadik 

et al. показали, що транзит рентгеноконтрастних маркерів через тонку кишку 

був швидшим у літніх жінок і жінок з надмірною вагою [81].  

Широкомасштабне дослідження було проведене Saad et al., (2003) на 110 

здорових добровольцях за допомогою запису моторики при використанні 

радіочутливої капсули, і встановили статистично значуще зменшення часу 

проходження цієї капсули через тонку кишку з віком в середньому на 12 хв на 

кожні 10 років збільшення віку [82]. 

 

1.2.3.Зміни моторики товстої кишки. На сьогоднішній день рак товстої 

кишки займає 4 місце в структурі злоякісних новоутворень організму [57]. З 

віком збільшується ризик виникнення раку оскільки у людей похилого віку 

часто спостерігаються закрепи, які є однією з причин його виникнення [83, 84]. 

У літніх людей закрепи виникають в результаті зменшення вживання в їжу 

харчових волокон [85-87], зниження фізичної активності та порушення 

мікрофлори кишечника [88, 89]. Підтвердженням цього є робота Hopkins et al., 

(2002) які показали, що з віком зменшується кількість біфідобактерій в товстій 

кишці у людей [90]. 

У осіб похилого віку сповільнюється час транзиту радіомічених частинок 

в товстій кишці, у порівнянні з молодими [75, 76]. Також була встановлена 

обернена кореляція між числом високо-амплітудних скорочень товстої кишки і 

віком в міжтравний період та після їжі [91]. Тоді як в інших статтях автори не 

отримали статистично значущих змін в моториці товстої кишки з віком [70, 92]. 

У людей літнього віку часто виникають дивертикули товстої кишки. 

Основному причиною виникнення дивертикулів з віком є ослаблення м’язів 

стінки товстої кишки [93]. Це твердження було підтверджено 

експериментально, а саме дослідники показали, що гладенько м'язові клітини 

товстої кишки щурів (32 місяці) мають обмежену здатність до розтягнення і 
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знижену скоротливу активність [94]. Крім того Robert et al., (1994) встановили, 

що з віком у щурів зменшується вивільнення ацетилхоліну на 50% у 

електрично-стимульованих препаратах товстої кишки [95]. Автори вважають, 

що зменшення довжини клітин гладеньких м’язів з віком передбачає 

скорочення відстані між скоротливими білками під час скорочення, що в свою 

чергу проявляється в знижені скоротливості та пластичності. Також було 

показано, що в гладко м’язових клітинах товстої кишки старих щурів 

знижуюються потоки струмів через кальцієві і калієві канали, які беруть участь 

в ініціації скорочення [96]. Крім того значний ефект впливу старіння у щурів 

проявлявся в сповільненні проходження фекальних мас і їх утворення в товстій 

кишці [71]. Манометричні дослідження вказують на те, що з віком значно 

зменшується тиск в анальному каналі у жінок, але не у чоловіків, проте 

базальний тиск з віком знижується в обох статей [97]. Також дослідниками 

було встановлено, що поріг тиску при розслабленні анального сфінктера і при 

виникненні акту дефекації були нижчими в літньому віці, ніж у більш молодих 

учасників дослідження [3]. Беручи до уваги ці результати, дослідники 

вважають, що у людей старшого віку може виникнути  нетримання калу, 

особливо якщо причиною дисфункцій є дегенеративні зміни внутрішнього 

сфінктера [98], або порушення іннервації сфінктера [5, 99]. 

 

1.2.4. Сучасні послаблюючі засоби. На сьогодні у зв’язку з погіршенням 

екологічної ситуації, економічної нестабільності, неправильного способу життя 

і харчування значно зросла кількість захворювань органів травлення. Найбільш 

часто ці захворювання супроводжуються виникненням закрепів [100], особливо 

з віком підвищується схильність до їх появи. Про це свідчать данні статистики, 

а саме, у розвинених країнах кількість осіб віком старше 60 років, що 

страждають закрепами різного ступеня вираженості, досягає до 60%. 

Для усунення цього стану лікарі призначають послаблюючі засоби, які 

класифікують в залежності від механізму їх дії [101-105]. Осмотичні 
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послаблюючі засоби збільшують накопичення рідини в кишці, що в свою чергу 

розтягує її і це є стимулом до акту дефекації. Класичним представником цих 

засобів є лактулоза (дуфалак, нормазе, лактувіт, лактофільтрум) [104, 106]. 

Відомі також пом’якшувачі фекальних мас, наприклад, рідкий парафін. Ці 

засоби покращують взаємодію води з фекальними масами, що робить їх більш 

ковзаючими для полегшення просування по кишці [107]. Ще однією групою є 

стимулюючі послаблюючі засоби, які в свою чергу посилюють перистальтику 

товстої кишки і секрецію рідини та елекролітів у дистальному відділі тонкої та 

товстої кишок [108]. Сена є представником цієї групи і має рослинне 

походження [109]. Одним з методів боротьби з закрепами є застосування клізм 

[110]. А саме в товсту кишку вводять розчини, які стимулюють скорочення 

шляхом розтягнення стінки кишки чи хімічної дії, або пом’якшують твердий 

стул [111]. Наявний арсенал послаблюючих препаратів не вирішують даної 

проблеми, оскільки до більшості з них з часом розвивається звикання. Крім 

того ряд з них має побічні ефекти, тому пошук нових протизакрепних засобів є 

актуальним питанням на сьогодні [112, 113].  

 

1.3. Загальна характеристика нанокристалічного діоксиду церію 

 

Нанотехнологія є однією з найперспективніших напрямів сучасної науки. 

Головною метою наномедицини є застосування технологічних можливостей й 

об’єктів нанотехнологій для діагностики і лікування або покращення 

біологічних функцій організму. Одними з головних предметів вивчення 

наномедицини є нанокристалічні матеріали, до яких відноситься і 

нанокристалічний діоксид церію (НДЦ) [114].  

 

1.3.1. Будова та фізико-хімічні властивості нанокристалічного діоксиду 

церію. Церій (лат. Cerium), Се, хімічний елемент III групи періодичної системи 
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Менделєєва, атомний номер 58, атомна маса 140,12, відноситься до лантаноїдів. 

Електронна конфігурація церію є 4
f2

6
s2

 з двома загальними валентними станами 

- церій (III) і церій (IV). Відповідно з киснем церій утворює оксид церію (ІІІ) 

(Ce2O3) і оксид церію (ІV) (CeO2). Діоксид церію СеО2 – неорганічна речовина, 

яка застосовується в сенсорах, електрохромних та антикорозійних покриттях. 

При переході в нанокристалічний стан діоксид церію значно змінює свої 

фізико-хімічні властивості [115]. Наприклад, змінюється оксигенова 

нестехіометрія внаслідок збільшення долі атомів, які знаходяться на поверхні 

частинок [116].  

На Рис.1.1 представлені моделі кристалічних ґраток макро-(1) і 

нанокристалічного (2) СеО2, де вказано, яким чином утворення оксигенових 

вакансій призводить до збільшення оксигенової нестехіометрії та підвищення 

долі атомів церію, які знаходяться в степені окиснення (ІІІ). 

  

Рис.1.1  оксигенова вакансія. 

 

Визначений критичний розмір НДЦ (в межах 1,1-1,3 нм), при якому всі 

йони церію в кристалічній ґратці знаходяться в стані Се(ІІІ) [116]. Значна 

оксигенова нестехіометрія спостерігається для частинок СеО2 розміром менше 

5 нм, і саме ці частинки виявляють максимальну активність в окисно-відновних 

процесах. Також зменшення розмірів частинок НДЦ призводить до зростання 

здатності розкладати перекис водню. Процес протікає в декілька стадій, в 
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результаті яких відбувається окиснення НДЦ з подальшою регенерацією до 

вихідного стану. Загалом, сукупність процесів, які відбуваються на поверхні 

НДЦ, можна представити у вигляді системи рівнянь: 

НДЦ-Се(ІІІ) + Н2О2 → НДЦ-Се(ІV)=О + Н2О, 

НДЦ-Се(ІV)=О + Н2О2 → НДЦ-Се(ІІІ) + Н2О + О2 . 

Регенеративна поведінка наночастинок СеО2 нагадує властивості ензимів 

– у випадку розкладання пероксиду водню НДЦ виконує функцію каталази. 

Pirmohamed et al., (2010) в своїх дослідах показали, що каталазоподібна 

активність НДЦ залежить від вмісту на поверхні частинок іонів церію (ІІІ) [117] 

і від рН розчину [118]. Здатність НДЦ до регенерації – специфічна і дуже 

важлива властивість цього матеріалу. Традиційні антиоксиданти (аскорбінова 

кислота, токоферол та ін) здатні брати участь тільки в одному окисно-

відновному циклі, після чого переходять в окиснений неактивний стан або 

руйнуються. Ймовірно, НДЦ в даному аспекті має перевагу перед існуючими 

антиоксидантами і в ряді випадків перевершує їх за своєї активності [119]. 

 

1.3.2. Токсичність нанокристалічного діоксиду церію. Одна з найбільш 

важливих характеристик НДЦ з біомедичної точки зору є питання про 

токсичність. Результати досліджень впливу наночастинок СеО2 на людину 

численні і свідчать про його низьку токсичність [15, 120, 121]. Відомі два 

основних шляхи потрапляння НДЦ в організм: інгаляційний і з продуктами 

харчування [122]. Якщо дихальні шляхи звільняються від НДЦ різними 

способами і з різною швидкістю в залежності від розчинності в рідинах 

організму, то прийняті всередину частинки погано поглинаються клітинами 

кишечника і виділяються з фекаліями після проходження по шлунково-

кишковому тракту [123]. 

Дослідження Hardas et al. (2010) на тваринах показали, що 

внутрішньовенне введення щурам золю наночастинок розміром 6-7 нм в дозі 

175-250 мг/кг супроводжується смертю 60 % тварин, тоді як доза 100 мг/кг є 
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абсолютно нетоксичною [124]. На токсичність НДЦ впливають кілька факторів. 

Насамперед – це розмір часток. Відомо, що частинки СеО2 розміром 1000 нм 

проявляють незначну токсичність по відношенню до культури гіпокампальних 

нервових клітин і макрофагів миші [125]. Дослідження Limbach et al. (2005) на 

культурі клітин фібробластів легені людини [126] показали, що поглинання 

НДЦ навіть у низьких, але фізіологічно значущих концентраціях 0,1-100,0 

мкг/мл істотно залежить саме від розмірів часток, а їх щільність і величина 

питомої поверхні мають другорядне значення. Розмірний діапазон 10-30 нм, де 

починають проявлятися і посилюватися ефекти, пов'язані з оксигенової 

нестехіометрією і здатністю частинки СеО2 брати участь в окисно-відновних 

процесах. 

Зменшення розмірів частинок НДЦ нижче 10 нм супроводжується різким 

зменшенням їх токсичності. На макрофагах миші і бронхіальних епітеліальних 

клітинах людини НДЦ розміром 8 нм не чинив цитотоксичної дії і не викликав 

запалення [127]. З точки зору можливого токсичного впливу на біологічні 

об'єкти найбільш безпечними є НДЦ розміром 1-6 нм. Саме низька токсичність, 

разом із специфічними окисно-відновними властивостями, дозволяє розглядати 

НДЦ як перспективний об'єкт для біомедичних застосувань. 

 

1.3.3.  Нанокристалічний діоксид церію і проблема окислювального 

стресу. Переважна більшість живих організмів на Землі у своїй 

життєдіяльності не може обходитися без споживання кисню, при цьому процес 

метаболізму в біологічних системах супроводжується утворенням різних 

активних форм кисню (АФК). Необхідний рівень АФК в організмі регулюють 

антиоксидантні ензими; у разі дисбалансу між продукцією АФК і 

концентрацією цих ензимів виникає окислювальний стрес (ОС) [128]. 

Неензиматичні компоненти антиоксидантної системи (вітаміни А і Е, 

деякі протеїни, сечова кислота) забезпечують ще одну лінію захисту організму 

від АФК; дисфункція будь-якого з них також може призвести до ОС. Він може 
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виникнути під впливом психологічних стресів, екзогенних та ендогенних 

інтоксикацій, техногенних забруднень навколишнього середовища та 

іонізуючого випромінювання. ОС бере участь у патогенезі більше 100 різних 

захворювань (насамперед нейродегенеративних, таких як хвороба Альцгеймера 

та інші типи деменцій, хвороба Паркінсона, епілепсія і розсіяний склероз). ОС 

може бути причиною артриту, кардіологічних дисфункцій і багатьох інших 

захворювань. Нарешті, при старінні будь-якого здорового організму може 

виникнути віковий ОС за рахунок зниження активності природної 

антиоксидантної (ензиматичної) системи [129, 130]. 

При порушенні захисної (антиоксидантної) системи організму або при 

значному підвищенні рівня екзогенних АФК необхідний екзогенний 

«регулятор», здатний виконувати функцію ензиму або антиоксиданту. Як 

показано вище, в якості подібного «регулятора» може виступати НДЦ , який 

завдяки своїм особливим фізико-хімічним властивостям здатний запобігти 

руйнування клітини під дією несприятливих внутрішніх і зовнішніх факторів, 

що викликають ОС. Це відбувається за рахунок змінних валентних станів і, 

отже, НДЦ може виступати в якості донора електронів або акцептора [131, 132]. 

НДЦ у воді проявляє каталітичну активність подібну до СОД та каталази [117]. 

При надлишку АФК незахищена клітина необоротно пошкоджується й 

руйнується. У присутності НДЦ відбувається інактивація АФК, при цьому 

клітина захищена від руйнування. Через нетривалий проміжок часу 

наночастинки регенерують і знову здатні виконувати функцію антиоксиданту 

[133]. Цей механізм ще до кінця не встановлений, проте Целардо висуває дві 

моделі редокс циклу: початкова стадія окислення Н2O2 на ділянці вакансій 

однакова у двох моделях. Моделі відрізняються на стадії конверсії Се
3 +

 назад в 

Се 
4+

: в першій моделі відновлюється два O
2-

, а в інший відновлюється Н2O2 з 

поглинання 2H
+
. поєднання авто-каталітичних та відновних властивостей НДЦ 

робить його привабливим для терапевтичних агентів [134-136]. 
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1.3.4. Нанокристалічний діоксид церію і система органів травлення. 

Цікавими і найменш вивченими є властивості та дія НДЦ в біологічних 

системах. У попередніх підрозділах були описані фізико-хімічні властивості 

НДЦ. Характерним є те, що зі зменшенням розмірів частинок зростає 

біоактивність діоксиду церію. Також було сказано, що НДЦ проявляє 

антиоксидантні властивості [117], має низьку токсичність [120] та високу 

кисневу не стехіометрію [137]. 

Вперше використання компонентів церію в ліках та фармацевтичних 

препаратах зафіксовано ще в середині дев'ятнадцятого століття. У 1854 році, 

нітрат церію вперше було застосовано для припинення блювоти. Оксалат церію 

(III) вводили протягом наступних багатьох десятиліть як антиблювотний засіб у 

разі морської хвороби, шлунково-кишкових і неврологічних розладів, особливо 

у вагітних жінок [138]. Даних літератури відносно впливу НДЦ на моторну 

функцію травного тракту взагалі немає. Таким чином, вище описане обумовило 

мету та завдання дисертаційної роботи. 
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РОЗДІЛ ІІ 

МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕНЬ 

 

2.1. Реактиви та матеріали, використані в роботі 

 

В дисертаційній роботі були використані наступні речовини: уретан 

(Sigma, USA), НДЦ, церукал ("AWD.pharma GmbH & Co.KG";"LTD "PLIVA 

Croatia", Німеччина/Хорватія), сенаде ("Cipla Ltd", Індія), карбахолін (Sigma, 

USA). НДЦ синтезовано у відділі проблем інтерферону та імуномодуляторів 

ІМВ ім. Д.К.Заболотного НАН України згідно методики [13].  

Інші реактиви (формалін, парафін, ксилол, гематоксилін, еозин, 

парадиметиламінобензальдегід, етиловий спирт, гідрохлоридна кислота, 

хлорамін, ацетат-цитратний буфер, ізопропіловий спирт, цистеїновий реактив, 

карбазол, оцтовокислий калій, оцтова кислота, трихлороцтова кислота, 

тетраборнокислий натрій, карбонат натрію, гідроксид натрію, мідний купорос, 

цитрат натрію, реактив Фоліна, гептан, хлорид калію, нітросиній тетразолій, 

феназинметасульфат, фосфатний буфер, молібдат амонію, пероксид водню, 

хлорид натрію, гепарин) вітчизняного виробництва кваліфікації х.ч. та о.х.ч. 

Дослідження на тваринах проведені з дотриманням міжнародних 

принципів Європейської конвенції про захист хребетних тварин, що 

використовуються для дослідних та інших наукових цілей [18]. 

Прилади, що використовувалися для наукових досліджень, підлягали 

метрологічному контролю. 

 

2.2. Об’єкти та умови дослідження 

 

Експериментальні дослідження виконані з дотриманням міжнародних 

принципів Європейської конвенції про захист хребетних тварин, що 

використовуються для дослідних та інших наукових цілей  , згідно з Законом 
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України від 21.02.2006 № 3447-IV «Про захист тварин від жорстокого 

поводження» [139] та згідно з етичними нормами і правилами роботи з 

лабораторними тваринами. 

Експерименти виконували на білих нелінійних щурах масою 180-220 гр. 

та 390-450 гр. Тварин утримували в умовах віварію на стандартному харчовому 

раціоні в індивідуальних клітках чи клітках з сіткою для попередження 

копрофагії. Усього в експериментах було використано 215 щурів. 

 

2.3. Схема експерименту 

 

Дослідження впливу НДЦ на моторну функцію шлунка та товстої кишки 

у щурів. Дослідження проведені на 80 білих нелінійних щурах двох вікових 

груп: 3 місяці (маса 130-160 гр, n=40) та 24 місяці (вага 390-450 гр, n=40). 

Кожну вікову групу було поділено наступним чином: 

1 група – інтактні щури (10 щурів); 

2 група - вводили воду (10 щурів); 

3 група - вводили розчинник (10 щурів); 

4 група - вводили НДЦ (10 щурів). 

Групи щурів, яким вводили воду та стабілізуючий розчин, слугували 

контролем для щурів, яким вводили НДЦ. Всі групи щурів порівнювали з 

інтактними тваринами. Всі речовини вводили в об’ємі 2,9 мл/кг, 

внутрішньошлунково (в/ш), протягом 10 діб, один раз на добу. НДЦ вводили в 

дозі 1 мг/кг, розчиненого в стабілізуючому розчині.  

Дослідження впливу церукалу на моторну функцію шлунка та товстої 

кишки у щурів. Дослідження проведені на 60 білих нелінійних щурах двох 

вікових груп: 3 місяці (вага 130-160 гр, n=30) та 24 місяці (вага 390-450 гр, 

n=30). Кожну вікову групу було поділено наступним чином: 

1 група – інтактні щури (10 щурів); 

2 група - вводили воду (10 щурів); 
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3 група - вводили церукал (10 щурів). 

Церукал вводили в дозі 0,5 мг/кг внутрішньоочеревинно (в/о), протягом 10 

діб, один раз на добу. 

Дослідження впливу сенаде на моторну функцію шлунка та товстої 

кишки у щурів. Дослідження проведені на 60 білих нелінійних щурах двох 

вікових груп: 3 місяці (вага 130-160 г, n=30) та 24 місяці (вага 390-450 г, n=30). 

Кожну вікову групу було поділено наступним чином: 

1 група – інтактні щури (10 щурів); 

2 група - вводили воду (10 щурів); 

3 група - вводили сенаде (10 щурів); 

Група щурів, яким вводили воду слугувала контролем (стрес-контроль) для 

щурів, яким вводили сенаде. Всі групи щурів порівнювали з інтактними 

тваринами. Сенаде вводили в дозі 0,19 мг/кг, в/ш, протягом 10 діб, один раз на 

добу. 

 

2.4. Методика дослідження моторної функції травного тракту 

 

Дослідження моторної активності шлунка та товстої кишки у щурів 

проводили за допомогою балонографічного методу під уретановим 

знечуленням (Рис.2.1) [140]. Аппаратно-програмний комплекс Ритм 4 був 

розроблений науково творчим колективом інституту биологии під 

керівництвом Береговою Т. В. Ритм 4 вимірює активність шлунка та кишечник 

щурів за допомогою двохканальних датчиків та латексних балончиків які 

приєднані до комп’ютера , керування та обчислення данних здійснюється 

спеціально розробленим програмним забезпеченням. Зміна тиску в балончику 

передається на вимірювальні канали і відображаються в графічному вигляді на 

моніторі. Перед початком експерименту щурів упродовж 12 годин утримували 

на голоді з вільним доступом до води. Щурам робили трахеотомію, після чого в 

фундальний відділ шлунка та товсту кишку, через ротовий та анальний отвір 
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відповідно, вводили катетери з латексним балончиком, який заповнювали 

водою, температурою 37С. Молодим тваринам вводили в шлунковий балон 1 

мл води, в балон товстої кишки – 0,5 мл. Старим щурам вводили 1,5 мл та 0,7 

мл, відповідно. У тварин обох вікових груп після 20-хвилинної адаптації до 

балончика упродовж 120 хв реєстрували спонтанну моторну активність. Після 

запису спонтанної моторної активності тваринам вводили стандартний 

стимулятор моторики карбахолін (0,01 мг/кг, в/о) та проводили подальший 

запис. 

 

 

 

Рис. 2.1. Запис моторної активності травного тракту у щурів 

балонографічним методом 

Після проведених експериментів проводився обрахунок та аналіз даних. 

Рухову активність шлунка та товстої кишки характеризували за амплітудою, 

частотою скорочень, індексом моторної активності, тонічним та фазним 

індексами, всі параметрими разували за 1 хвилину. Амплуду, характеризує 

різницю між минимум та максимум скорочення. Частота – кількість скорочень 

за певний проміжок часу. Индекс моторної активності визначається як вся 
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площа під кривою, сила иииии на відстань за певний проміжок часу, индекс 

можно перевести в калорії і визначати єнергію, яка була використана. Тонічний 

індекс – площа під кривою утворена мінімумом та максимум амплітуд за 

певний проміжок часу в сантиметрах водного стовпа. Фазний индекс, різниця 

між индексом моторної активності и тоничним индексом, характеризує роботу 

органу (кінетична єнергія). 

 

2.5. Визначення скорочувальної активності гладеньких м’язів шлунково-

кишкового тракту щурів 

 

2.5.1. Схема та умови проведення експерименту. Експерименти 

проводили на ізольованих гладеньких м’язах антрального відділу шлунку та 

товстої кишки щурів. Кільцеві смужки гладеньких м’язів (середній розмір - 

2х10 мм), очищені від слизової оболонки, розміщували у робочій камері 

об’ємом 5 мл з проточним розчином Кребса (швидкість протікання - 5 мл/хв), 

термостатованій при 37 
о
С.  

Мультиклітинному препарату надавали пасивний натяг (10 мН) і 

залишали на 1 год (до появи спонтанних скорочень постійної амплітуди і 

частоти та скорочень, викликаних ацетилхоліном і гіперкалієвим розчином, з 

постійними механокінетичними параметрами). Скоротливу активність 

досліджували в ізометричному режимі за допомогою датчика сили. Сигнали 

реєстрували, використовуючи електричний потенціометр Н339 (Росія).  

Схематичне представлення тензометричного пристрою подано на Рис. 

Гладеньком’язовий препарат поміщали в експериментальну камеру, яка мала 

вхідний та вихідний отвори для подачі омиваючого розчину. Під відсіком 

камери знаходилась порожнина, до якої подавали нагріту воду від рідинного 

термостату. Крім того, перед робочі розчини перед їх надходженням у 

експериментальну камеру проходили через термостатований пристрій, 

нагрівання якого також керувалося рідинним термостатом. Температуру 



30 
 

розчину у камері вимірювали за допомогою термістора, який керував роботою 

термостата.  

Розчини, які використовувались під час експерименту:  

Нормальний розчин Кребса (НРК, у мМ/л): NaCl  - 120.4; KCl – 5.9; 

NaHCO3 – 15.5; NaH2PO4 – 1.2; MgCl2 -1.2; CaCl2 – 2.5; глюкоза -11.5 (рН 

доводять до 7.4 розчинами NaOH або HCl). 

Гіперкалієвий розчин (ГКР, у мМ/л): NaCl - 46.3; KCl – 80; NaHCO3 – 15.5; 

NaH2PO4 – 1.2; MgCl2 -1.2; CaCl2 – 2.5; глюкоза -11.5 (рН доводять до 7.4 

розчинами NaOH або HCl). У цьому випадку ГКР містить 80 мМ/л K
+
. 

При використанні ацетилхоліну початково готували його концентрований 

водний розчин (з розрахунку додавання 1% розчину речовини до кінцевого 

об’єму), аліквоту якого вносили в розчин Кребса до одержання максимальної 

концентрації 10 мкМ. 

Блок-схему устаткування для реєстрації скоротливої активності (у 

ізометричному або ізотонічному режимах) представлено на Рис. 2.2. 

 

2.5.2. Визначення кінетичних параметрів скорочувальних відповідей 

гладеньких м’язів. Оскільки в роботі передбачався аналіз скоротливих 

відповідей гладеньком’язових препаратів, одержаних з різних тварин, важливо 

було використовувати додаткові об’єктивні критерії для порівняння 

механокінетичних параметрів.  

Початково цей метод був розроблений та апробований на прикладі 

кінетичного аналізу фази розслаблення скоротливих відповідей гладеньких 

м’язів і фази спаду флуоресцентного кальцієвого сигналу в клітинах серцевого і 

гладеньких м’язів. 

У основу методу покладено трансформацію фаз скорочення та 

розслаблення, які являють собою S-подібні криві і математично можуть бути 

описані загальною формулою:  
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де: f   –    миттєва (в момент часу t) сила, fm –   максимальна сила, τ   –   

характеристичний час (чисельно дорівнює часу, в який спостерігається 

напівмаксимальне значення сили ½fm), n – логарифмічний коефіцієнт крутизни 

механокінетичної кривої. 

 

 

Рис. 2.2. Блок-схема устаткування для дослідження скоротливої 

активності гладеньком’язових смужок: 1 - робоча камера, заповнена 

робочим розчином, з гладеньком’язовим препаратом, який закріплено на 

двох гачках; 2 – датчик сили (за умови реєстрації в ізометричних умовах) 

або переміщення (за умови реєстрації в ізотонічних умовах); 3 – підсилювач; 

4 – електричний потенціометр; 5 – осцилограф; 6 – перистальтичні насоси; 7 

– набір робочих розчинів; 8 – термостат. 
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Метод передбачає лінеаризацію фази розслаблення механокінетичної 

кривої в координатах {ln[(fm – f)/f]; ln t}, де fm – величина максимальної сили 

скорочення. Час, в який досягається  fm, приймається початковою точкою 

відліку фази розслаблення t=0; поточному значенню часу t відповідає значення 

миттєвої сили f. З лінеаризованої кривої визначаються кінетичні 

характеристики: ln  - відрізок, який відсікає на осі абсцис лінія, проведена 

через експериментальні точки, та емпіричний параметр n – тангенс кута нахилу 

цієї лінії, який характеризує крутизну залежності f(t). Кінетичний сенс 

характеристичного часу фази розслаблення τ - то є час, за який механічне 

напруження м’язу спадає до рівня ½ fm. Головною кінетичною характеристикою 

процесу розслаблення є максимальна швидкість цього процесу. Даний метод 

дозволяє розраховувати незалежний від амплітуди показник – нормовану 

максимальну швидкість розслаблення:  
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2.5.3. Виділення актоміозину гладеньких м’язів шлунка та товстої кишки 

щурів. Виділення актоміозину гладеньких м’язів очищеного від слизової 

оболонки шлунку проводили за модифікованою методикою [141]. Вона 

базується на застосуванні 1% розчину трилону Х-100 — детергенту мембран, 

який дозволяє позбутися домішок мітохондріальних, сарколемальних та 

ретикуло-сарколемальних мембран, не змінюючи при цьому АТФ-гідролазної 

активності міофібрил та її чутливості до Са
2+

. 

Операції проводили при температурі 0-4
0
С. Слизову оболонку видаляли, 

промивали фізіологічним розчином і зберігали у рідкому азоті (–195°С). 

М'язову тканину подрібнювали у м’ясорубці і суспендували протягом 30 сек у 5 

об’ємах розчину, що містив: 40 мМ КСl, 2 мМ MgCl2, 0.5 мМ ДТТ, 20 мМ 

імідазол, рН 6,6, 0,5% тритон Х-100, 0.2 мМ PMSF. М’язовий залишок збирали 
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центрифугуванням при 6 000 g протягом 15 хв. Промивали 4 рази. Трилон Х-

100 вводили в розчин лише при першій промивці (0,5%) і другій промивці 

(0.3%). Промитий таким чином осад використовували для отримання 

актоміозину. Наступним етапом виділення актоміозину була екстракція кінази 

легкого ланцюга міозину розчином, що містив 60 мМ КСl, 30 мМ MgCl2, 1 мМ 

β-меркаптоетанол, 1 мМ NaN3, рН 7.6, 0.2 мМ PMSF, після чого 

центрифугували при 10 000 g 30 хв. Отриманий осад ресуспендували у 5 мМ 

ЕДТА, потім центрифугували при 6000 g 30 хв, осад залишали на ніч на льоду. 

Після цього проводили екстракцію грубої фракції актоміозину розчином такого 

складу: 90 мМ КСІ, 2 мМ ЕДТА, 2 мМ ЕГТА, 1 мМ β-меркаптоетанол, 1 мМ 

NaN3, 7.5 мМ АТФ, 40 мМ імідазол, рН 7.2, 0.2 мМ PMSF. Отриману 

надосадову рідину фільтрували через кілька шарів марлі, після чого проводили 

висолювання, насичуючи розчин сульфатом амонію до 60%. Осад збирали 

центрифугуванням при 6 000 g впродовж 30 хв і розчиняли в розчині складу: 60 

мМ КСl, 2 мМ MgCl2, 1 мМ NaN3, 10 мМ імідазол, рН 7.0, 0.2 мМ PMSF. 

Виділені препарати актоміозину центрифугували при 15 000 g протягом 30 

хвилин для видалення грубих домішок (так зване «освітлення»). 

 

2.5.4. Методика визначення АТФ-гідролазної активності актоміозину 

гладеньких м’язів шлунку та товстої кишки. АТФ-гідролазну активність 

визначали за кількістю наномолів неорганічного фосфату, який утворюється 

шляхом його відщеплення від АТФ активними центрами міозинових молекул, у 

перерахунку на міліграм білку за хвилину в інкубаційному середовищі 

(загальний об’єм проби – 1,8 мл) такого складу: 2,5 мМ MgCl2, 0,1 мМ CaCl2, 

імідазольний буфер 20 мМ, рН 7.5. В залежності від мети дослідження до 

інкубаційного середовища додавали 1 мМ ЕГТА. Актоміозин додавали з 

концентрацією в кінцевому об’ємі реакційної суміші 0,28 мг/мл. АТФ-

гідролазну реакцію ініціювали внесенням 0,2 мл 1 мМ АТФ до інкубаційного 

середовища білка, зупиняли через 5 хв додаванням до проби 0,45 мл 20 % 
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трихлороцтової кислоти (кінцевий вміст у пробі складав 4 %) при 37 
0
С. Після 

чого проби центрифугували 15 хв при 2 500 об/хв, відбирали з кожної пробірки 

по 1,5 мл супернатанту для визначення в ньому кількості відщепленого 

неорганічного фосфату за методом Фіске-Суббароу [142]. Даний метод 

дозволяє визначити від 10 до 1000 наномолів неорганічного фосфату (Фн) і 

базуються на зміні інтенсивності забарвлення молібденової кислоти в кислому 

середовищі. Фосфомолібденова кислота утворюється в результаті реакції між 

фосфорною кислотою і молібдатом амонію. Реакція проходить в кислому 

середовищі: 

 

H3PO4 + 12(NH4)2MoO4 + 12HA = (NH4)3H4[P(Mo2O7)6] + 21NH4A + 10H2O, 

де НА – аскорбінова кислота, яка виступає відновником фосфомолібденової кислоти. 

 

До кожної проби додавали 0,5 мл 0,2 % аскорбінової кислоти та 0,25 мл 

2 %-го молібденового реактиву. Через 20 хв. вимірювали оптичну густину 

середовища на довжині хвилі 720 нм, що відповідає максиму поглинання 

молібденової сині. Кількість утвореного Рі в пробі розраховували за 

калібрувальною кривою. Для її побудови проводили визначення Фн, беручи 

різну його кількість в пробі для фотометрування об’ємом 2,25 мл у межах 

чутливості даного методу. Для цього готували ряд розведень розчину KH2PO4 

від 10 до 1000 нМ Фн і об’ємом 1,5 мл, інкубували 30 хвилин з додаванням 

0,5мл (з концентрацією 0,2 мг/мл) аскорбінової кислоти та 0,25 мл (2,5%) 

розчину молібдату амонію в H2SO4. Вимірювали оптичну густину розчинів при 

720 нм, будували графік залежності оптичної густини від кількості 

неорганічного фосфату. АТФ-гідролазну активність актоміозину визначали за 

формулою: 

А = [(П-К)Vзаг]N/[tінкуб.VкVпрСпр], 

де П – оптична густина проби, К – оптична густина контролю, Vзаг – загальний 

об’єм, в якому здійснюють кольорову реакцію, tінкуб. – час інкубування білку з 



35 
 

АТФ, Vк – об’єм білку, який додають в пробу, Vпр – об’єм відібраного 

супернатанту після центрифугування проб, Спр – концентрація білку, що 

додається, N – калібрувальний коефіцієнт. 

 

2.5.5. Методика визначення вмісту карбонільних груп в актоміозині. 

Ступінь окисного пошкодження білкового комплексу актоміозину визначали за 

вмістом в 2,4-динітрофенілгідразонів, що утворювались при взаємодії 

окиснених амінокислотних залишків із 2,4-динітрофенілгідразином [143,144]. 

Оптичну густину розчинів реєстрували при 370 нм на спектрофот. «СФ-26». 

Вміст карбонільних груп визначали за формулою [145, 146]: 

A = (Dn – Dk) * V / 22000 *C 

де Dп – оптична густина проби; Dк – оптична густина контролю; V – кінцевий 

об’єм проби; 22000 моль
-1

·см
-1

– коефіцієнт молярної екстинції для 2,4-ДНФГ 

похідних; С – концентрація білку в мг/мл. 

 

2.6. Гістологічний аналіз слизової оболонки шлунка та товстої кишки 

щурів 

 

Вирізали по 2-3 шматочки стінки шлунка та товстої кишки для 

гістологічної діагностики, фіксували у 10% розчині нейтрального формаліну. 

Далі матеріал проводили у гістопроцесорі карусельного типу STP-120. Для 

заливки парафінових блоків використовували станцію EC-350, для різки 

парафінових блоків – ротаційний мікротом серії HM-340E, для фарбування 

гістологічних препаратів – автомат Robot-Stainer HMS-740 (всі апарати фірми 

MICROM International GmbH). Гістологічні препарати фарбували 

гематоксиліном-еозином та аналізували з використанням мікроскопа Axioskop 

40 [147].  

 

2.7. Отримання біологічного матеріалу 
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В ході проведених експериментальних досліджень було отримано 

наступний біологічний матеріал щурів: гомогенат СОШ та товстої кишки, 

плазму та сироватку крові. 

Приготування гомогенатів слизової оболонки шлунка та тостої кишки 

щурів. Після декапітації щурів здійснювали по білій лінії живота та розкривали 

черевну порожнину. Шлунки та дистальний відділ товстої кишки обережно 

вилучали та промивали холодним фізіологічним розчином, після чого їх 

вивертали назовні через надріз в області передшлунка та знову промивали. 

Протягом 3-5 хв здійснювали інтенсивне механічне відділення слизових 

оболонок на чашці Петрі за допомогою хірургічних інструментів. В скляному 

гомогенізаторі Поттера із тефлоновим поршнем готували 10% гомогенат СОШ 

та товстої кишки на 0,1 М фосфатному буфері (рН = 7,4). Тканину 

гомогенізували до однорідного стану та фільтрували через нейлоновий фільтр 

для видалення не повністю зруйнованих клітин та ядер. Пухкий осад відкидали. 

Усі маніпуляції пов’язані із забором матеріалу та приготуванням гомогенатів 

тканини здійснювались при температурі від 0 до +4ºС. 

Отримання сироватки крові щурів. У тварин, яких умертвили, розрізали 

грудну клітку, відкривали доступ до серця, яке ще продовжувало 

скорочуватися, і в чистий шприц набирали кров. Кров збирали у центрифужні 

пробірки без антикоагулянту та лишали на 20-30 хв за кімнатної температури 

для повного утворення згустка. Після цього зразки крові центрифугували при 

3500 об./хв (2200 g) протягом 15 хв. Осад з форменними елементами та згусток 

відкидали, а супернатант (сироватку) відбирали в окремі одноразові 

мікропробірки, заморожували при -20С та використовували для подальших 

досліджень.  

Отримання плазми крові щурів. Кров, відібрану зазначеним вище 

способом, збирали у центрифужні пробірки з гепарином. Після цього зразки 

крові центрифугували при 3500 об./хв (2200 g) протягом 15 хв. Осад з 
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форменними елементами відкидали, а супернатант (плазму) відбирали в окремі 

одноразові мікропробірки, заморожували при -20С та використовували для 

подальших досліджень. 

 

2.8. Дослідження вмісту продуктів перекисного окиснення ліпідів у 

плазмі крові, слизовій оболонці шлунка та тостої кишки щурів 

 

Визначення вмісту ШО та ДК у плазмі крові. У щільно притертий 

скляний гомогенізатор Поттера додавали 200 мкл плазми і 5 мл суміші 

гептан/ізопропіловий спирт у співвідношенні 1:1 та гомогенізували 10 хв. 

Проби центрифугували (1000 g, 15 хв) у пробірках з притертою пробкою. 

Надосадову фракцію відбирали та додавали 0,5 мл дистильованої води для 

розшарування фаз гептану та ізопропілового спирту. Верхню гептанову фазу 

(1,5-2 мл) для визначення вмісту ШО на флуориметрі RF-510, Shimadzu 

(Японія) за умов збуд=360 нм і еміс=420 нм [148]. Вміст ШО виражали в 

умовних одиницях на 1 мг білка. Для визначення ДК у хімічні пробірки 

відбирали по 0,5 мл гептанової фази, додавали 2,5 мл 96% етилового спирту, 

проби перемішували, вимірювали поглинання при =233 нм на 

спектрофотометрі [149]. Вміст ДК у пробі розраховували, виходячи з величини 

молярного коефіцієнту екстинкції при 233 нм для спряжених дієнів 

поліненасичених вищих жирних кислот, що дорівнює 2,2×10
5
 см

-1
×М

-1
 та 

виражали у нмолях на мг білка.  

Визначення вмісту ТБК-активних продуктів. У дослідну пробірку 

вносили 400 мкл плазми і 1,6 мл трис-буферу (25 мМ трис-HCl, 175 мМ KCl, 

рН=7,4) та додавали 0,8 мл 17% трихлороцтової кислоти (ТХО). Проби 

центрифугували при 1000 g 15 хв. До супернатанта (2 мл) додавали 1 мл 0,8% 

тіобарбітурової кислоти (ТБК) та інкубували на киплячий водяній бані 10 хв 

для розвитку забарвлення. Визначення інтенсивності забарвлення проводили на 

спектрофотометрі при =532 нм. Вміст ТБК-активних продуктів виражали у 
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нмолях на 1 мг білка та розраховували на основі значення молярного 

коефіцієнта екстинкції комплекса малонового діальдегіда з 2-ТБК: ε = 1,56× 10
5
 

см
-1

×М
-1 

[149]. 

 

2.9. Визначення активності ферментів антиоксидантної системи у плазмі 

крові та слизовій оболонці шлунка щурів 

 

Визначення ферментативної активності супероксиддисмутази. 

Активність СОД у клітинах визначали за Чеварі і співавторами [150]. 

Метод базується на здатності супероксиддисмутази конкурувати з 

нітросинім тетразолієм (НСТ) за супероксидні аніони, що утворюються в 

результаті аеробної взаємодії відновленої форми 

нікотинамідаденіндинуклеотида (НАД
. 

Н) та феназинметасульфата (ФМС). В 

результаті цієї реакції НСТ відновлюється з утворенням гідразинтетразолію. У 

присутності СОД процент відновлення НСТ зменшується. У дослідну пробірку, 

що містила 50 мкл плазми крові, додавали 2 мл реагенту 1 (57 мкМ НСТ, 16 

мкМ ФМС на 0,15 М фосфатному буфері з ЕДТА, рН=7,8). Одразу вимірювали 

поглинання проб при =540 нм на спектрофотометрі. Потім до кожної проби 

додавали 100 мкл реагенту 2 (98,5 мкМ НАД
.
Н на Трис-ЕДТА буфері, рН=8,0), 

проби витримували при 30
о
С та повторно визначали екстинкцію через 10 

хвилин за тих же умов. За формулою розраховували відсоток пригнічення 

ступеню відновлення НСТ у пробі: (Е2 – Е1)/Е2 ×100%, де Е1 – екстинкція до 

додавання реагенту 2, Е2 – естинкція після додавання реагенту 2. Активність 

ферменту визначали за калібрувальною кривою та виражали в умовних 

одиницях на хвилину на 1 мг білка. 

 

Визначення ферментативної активності каталази. Активність каталази в 

клітинах визначали за Королюк і співавторами [151]. Принцип методу полягає в 

тому, що каталаза руйнує субстрат Н2О2, незруйнована частина пероксиду 
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водню при взаємодії з солями молібдену утворює стійкий забарвлений 

комплекс. У пробірки вносили 2 мл 0,03% розчину пероксиду водню. Реакцію 

починали додаванням 20 мкл плазми крові. У холосту пробу замість плазми 

додавали 20 мкл дистильованої води. Проби витримували при кімнатній 

температурі 10 хв, реакцію зупиняли додаванням 1 мл 4% молібдату амонію. 

Інтенсивність забарвлення вимірювали на спектрофотометрі при =410 нм 

проти контрольної проби, у яку замість пероксиду водню додавали 2,02 мл Н2О. 

Активність каталази розраховували за формулою: Е=(Ахол
 
– Адос)×V×t×K, де Е – 

активність каталази, Ахол
 
 і Адос  - екстинція холостої та дослідної проб, V – об’єм 

проби,  t – час інкубації 10 хв, K – коефіцієнт мілімолярної екстинкції перекису 

водню, що дорівнює 22,2×10
3
 мМ

-1
хсм

-1
. Активність визначали у нмоль Н2О2 на 

хвилину на 1 мг білка. 

 

2.10. Статистична обробка даних 

 

Експериментальні дані обробляли методами варіаційної статистики із 

використанням програм “Statistica 8.0” [152]. Перевірку вибірок на їх 

приналежність до нормально розподілених генеральних сукупностей 

здійснювали за допомогою критерію Шапіро-Уілка. Для визначення вірогідних 

відмінностей між середніми величинами двох вибірок використовували 

непарний t-тест Стьюдента. У всіх випадках достовірними вважали результати 

за умови значення ймовірності Р, менше 5% (Р < 0.05). Аналіз достовірності 

апроксимації даних лінійною функцією здійснювали із використанням F-

критерію Фішера; коефіцієнти детермінації (R
2
) були не нижчими за 0,9. 

Результати представлені як середнє арифметичне ± стандартна похибка 

середнього, n – кількість дослідів. 
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РОЗДІЛ 3 

ВИВЧЕННЯ ОНТОГЕНЕТИЧНИХ ЗМІН МОТОРНОЇ  

АКТИВНОСТІ У ЩУРІВ 

 

3.1. Дослідження вікових змін спонтанної та стимульованої моторики 

шлунка та товстої кишки у щурів in vivo 

 

У інтактних щурів 3-місячного віку амплітуда скорочень в шлунку за умов 

голодної моторики становила 0,2±0,02 см вод.ст. Значення амплітуди голодної 

моторики за умов 10-денного попереднього введення води та стабілізуючого 

розчину складала 0,29±0,01 та 0,31±0,02 см вод.ст. відповідно (табл.3.1). 

Аналогічно нами було отримано, що вода та стабілізуючий розчин не 

викликали змін стимульованої моторики шлунку у молодих щурів. Отже, вода 

та стабілізуючий розчин не здійснювали впливу на амплітуду голодних та 

стимульованих скорочень шлунку щурів 3-місячного віку. 

 

Таблиця 3.1. 

Амплітуда скорочень шлунка у щурів різного віку, М±m, n=10 

 Інтактний 

контроль 

Вода, 

2,9 мл/кг 

 

Молоді 

щури 

Голодна 

моторика 
0,2±0,02 0,29±0,01 

Стимульована 

моторика 
0,7±0,04 0,68±0,04 

 

Старі 

щури 

Голодна 

моторика 
0,1±0,01* 0,11±0,02 

Стимульована 

моторика 
0,4±0,03

#
 0,42±0,03 

Примітка: * - р<0,05, # - р<0,05 в порівнянні молодими щурами. 
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Стимуляція моторики карбахоліном викликала збільшення амплітуди 

скорочень на 250% (р<0,01) в порівнянні з голодними скороченнями у молодих 

щурів. Дослідження моторної активності шлунку у щурів 24-місячного віку 

показало, що амплітуда скорочень значно знизилася в порівнянні з 

контрольною групою щурів 3-місячного віку. А саме значення амплітуди 

знизилося на 50% (р<0,05). Амплітуда стимульованих скорочень також 

знизилася у старих щурів на 42,9% (р<0,05) в порівнянні з молодими (табл.3.1). 

 У результаті проведених контрольних досліджень було показано, що 

частота скорочень порожнього фундального відділу шлунка у щурів віком 3 і 

24 місяці складала 0,56+0,09 та 0,21+0,04 скорочень за хвилину відповідно 

(рис.3.1). 

 

 

Рис. 3.1. Типовий запис моторної активності шлунку у щурів: 

а – 3- місячні щури; 

б – 24-місячні щури; 

    - введення карбахоліну в дозі 0,01 мг/кг, в/o. 

 

Введення щурам карбахоліну не змінювало частоту скорочень порожнього 

фундального відділу шлунка у щурів обох вікових груп (рис.3.1). Так у молодих 

а 

б 
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щурів частота стимульованих скорочень складала 3,5+0,2, а у старих – 2,7+0,1 

скорочень за хвилину. Дослідження ІМА показало, що його значення 

статистично значуще не змінювалося після попереднього введення води та 

стабілізуючого розчину як голодної, так і стимульованої моторики шлунку у 

обох вікових груп щурів (табл.3.2). 

 

Таблиця 3.2. 

Моторний індекс шлунка у щурів різного віку (М±m, n=10) 

 Інтактний 

контроль 

Вода,  

2,9 мл/кг 

 

Молоді 

щури 

Голодна 

моторика 
18,5±0,28 18,3±0,28 

Стимульована 

моторика 
28,1+0,57 26,7±0,5 

 

Старі 

щури 

Голодна 

моторика 
14,8±0,35* 14,9±0,27 

Стимульована 

моторика 
24,0±0,55

#
 22,6±0,47 

Примітка: * - р<0,05, # - р<0,05 в порівнянні молодими щурами. 
 

Але нами було встановлено, що у щурів 24-місячного віку зменшувалося 

значення ІМА до 14,8±0,3, що було на 21,1% (р<0,001) менше в порівнянні з 

контрольною групою щурів 3-місячного віку. ІМА стимульованих скорочень 

також знижувався у старих щурів, а саме з 28,1±0,6 до 24,0±0,6, що відповідало 

зменшенню на 14,5% (р<0,01) (табл.3.2). 

Далі ми провели аналіз ще двох показників моторної активності травного 

тракту, а саме фазного та тонічного індексів. Вода та стабілізуючий розчин не 

впливали на значення фазного індексу голодної та стимульованої моторики 

шлунку у молодих та старих щурів (табл.3.3.). 
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Таблиця 3.3. 

Фазний індекс шлунка у щурів (М±m, n=10) 

 Інтактний 

контроль 

Вода,  

2,9 мл/кг 

 

Молоді 

щури 

Голодна 

моторика 
0,5±0,01 0,48±0,03 

Стимульована 

Моторика 
5,0±0,02 5,3±0,03 

 

Старі 

щури 

Голодна 

моторика 
0,2±0,02* 0,32±0,04 

Стимульована 

Моторика 
4,1±0,03

#
 4,2±0,04 

Примітка: * - р<0,05, # - р<0,05 в порівнянні молодими щурами. 
 

Результати досліджень показали, що з віком знижується фазний індекс 

голодних та стимульованих скорочень шлунку. Так фазний індекс голодних 

скорочень зменшувався на 60% (р<0,05), тоді як стимульованих – на 18% 

(р<0,05) (табл.3.3.).  

Аналогічно і для тонічного індексу вода та стабілізуючий розчин не 

змінювали його (табл.3.4.). До тогож нами було встановлено, що тонічний 

індекс в шлунку статистично значуще не змінюється з віком. Лише тонічний 

індекс стимульованих скорочень зростав з 2,7±0,8 до 10,2±0,15, а саме на 277% 

(р<0,05), у молодих щурів. У старих щурів – з 2,5±0,9 до 10,4±0,5 або на 316% 

(р<0,05) (табл.3.4.). 

Оскільки вода та стабілізуючий розчин не здійснювали впливу на 

показники моторної активності, всі подальші результати досліджень ми 

порівнювали з інтактною групою тварин. Отже, за результатами наших 

досліджень очевидно, що з віком відбувається зниження моторної активності 

шлунку.  
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Таблиця 3.4. 

Тонічного індекс шлунка у щурів різного віку (М±m, n=10) 

 Інтактний 

контроль 

Вода, 

2,9 мл/кг 

 

Молоді 

щури 

Голодна 

моторика 
2,7±0,8 3,0±0,8 

Стимульована 

Моторика 
10,2±0,15* 10,5±0,4 

 

Старі 

щури 

Голодна 

моторика 
2,5±0,9 2,7±1,0 

Стимульована 

Моторика 
10,4±0,5* 10,7±0,4 

Примітка: * - р<0,05, в порівнянні голодною моторикою. 
 

Наступним етапом нашої роботи було дослідження моторної активності в 

товстої кишки. Встановлено, що у інтактних щурів 3-місячного віку амплітуда 

скорочень в товстій кишці за умов голодної моторики становила 0,5±0,09 см 

вод. ст. Значення амплітуди голодної моторики за умов 10-денного 

попереднього введення води та стабілізуючого розчину складало 0,59±0,01 і 

0,61±0,02 см вод.ст. відповідно. Змін стимульованих скорочень під впливом 

води та стабілізуючого розчину ми не спостерігали (табл.3.5.). Отже, вода не 

здійснює впливу на спонтанну та стимульовану моторику товстої кишки у 

щурів 3-місячного віку. Але амплітуда скорочень у старих щурів контрольної 

групи знижувалася в порівнянні з молодими. Значення амплітуди спонтанних 

скорочень складало 0,21±0,04, що було на 58 % (р<0,05) менше, ніж у молодих. 

Дослідження стимульованої карбахоліном моторної активності товстої кишки 

показало, що у інтактних щурів 3-місячного віку амплітуда стимульованих 

скорочень в товстій кишці становила 1,1±0,08 см вод.ст., тоді як амплітуда 
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стимульованих скорочень у щурів 24-місячного віку була нижчою на 43,6 % в 

порівнянні з групою щурів 3-місячного віку (р<0,01) (табл.3.5). 

 

Таблиця 3.5. 

Амплітуда скорочень товстої кишки у щурів різного віку (М±m, n=10) 

 Інтактний 

контроль 

Вода,  

2,9 мл/кг 

 

Молоді 

щури 

Голодна 

моторика 
0,5±0,09 0,59±0,01 

Стимульована 

моторика 
1,1±0,08 0,68±0,04 

 

Старі 

щури 

Голодна 

моторика 
0,21±0,04* 0,11±0,02 

Стимульована 

моторика 
0,62±0,05# 0,42±0,03 

Примітка: * - р<0,05, # - р<0,01 в порівнянні молодими щурами. 
 

Отримані дані показали, що частота спонтанних скорочень товстої кишки 

у щурів 3 та 24 місяців, відповідно, складала 0,31±0,06 та 0,21±0,05 скорочень 

за хвилину. Тобто у старих щурів частота спонтанних скорочень була на 32,3% 

(р<0,05) менше, ніж у молодих (рис.3.2). 

Введення карбахоліну посилило частоту скорочень товстої кишки у щурів 

обох вікових груп. Так у молодих щурів частота стимульованих скорочень 

складала 2,55±0,12, а у старих – 1,35±0,09 скорочень за хвилину, що було на 

47% (р<0,05) менше. Таким чином у старих щурів реакція на карбахолін була 

нижчою, ніж у молодих. Дослідження ІМА показало, що вода та стабілізуючий 

розчин не впливали на його значення як голодної, так і стимульованої моторики 

товстої кишки у обох вікових груп щурів (табл.3.6.). 
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Рис.3.2 Типовий запис моторної активності товстої кишки у щурів: 

а – 3 місячні щури; 

б – 24 місячні щури; 

  - введення карбахоліну в дозі 0,01 мг/кг, в/о. 

 

ІМА знижувався у щурів 24-місячного віку, а саме з 13,6±0,3 до 11,6±0,3 

см вод.ст.*хв, що відповідало зменшенню на 14,7% (р<0,05). Також ми 

встановили, що ІМА стимульованої моторики у старих щурів був нижчим, ніж 

у молодих. А саме зменшення було на 15,3% в порівнянні з групою щурів 3-

місячного віку (р<0,05) (табл.3.6.). 

Далі ми провели аналіз фазного індексу моторної активності травного 

тракту. Нами було показано, що вода та стабілізуючий розчин не впливали на 

значення фазного індексу голодної та стимульованої моторики товстої кишки у 

молодих та старих щурів (табл.3.7.).  

Результати досліджень показали, що з віком знижується фазний індекс 

голодних та стимульованих скорочень товстої кишки. Так фазний індекс 

голодних скорочень зменшується з 0,7±0,02 до 0,46±0,02, тобто на 34% 

(р<0,05). Фазний індекс стимульованих скорочень знижувався з 3,5±0,02 до 

2,9±0,03, або на 17,1% (р<0,05) (табл.3.7.). 
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Таблиця 3.6. 

Моторний індекс товстої кишки у щурів (М±m, n=10) 

 Інтактний 

контроль 

Вода, 

2,9 мл/кг 

 

Молоді 

щури 

Голодна 

моторика 
13,6±0,3 13,2±1,2 

Стимульована 

моторика 
19,0±1,4 18,9±0,5 

 

Старі 

щури 

Голодна 

моторика 
11,6±0,3* 11,9±0,2 

Стимульована 

моторика 
16,1±0,5# 16,1±0,3 

Примітка: * - р<0,01, # - р<0,05 в порівнянні молодими щурами. 
 

Аналогічно і для тонічного індексу вода не змінювали його значення 

(табл.3.8.).  

Таблиця 3.7. 

Фазний індекс товстої кишки у щурів (М±m, n=10) 

 Інтактний 

контроль 

Вода,  

2,9 мл/кг 

 

Молоді 

щури 

Голодна 

моторика 
0,7±0,02 0,52±0,08 

Стимульована 

моторика 
3,5±0,02 3,6±0,1 

 

Старі 

щури 

Голодна 

моторика 
0,46±0,02 0,42±0,04 

Стимульована 

моторика 
2,9±0,03 3,0±0,3 

Примітка: * - р<0,05, # - р<0,05 в порівнянні молодими щурами. 
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До тогож нами було встановлено, що тонічний індекс товстої кишки 

спонтанних скорочень статистично значуще не змінюється з віком. Тоді як 

тонічний індекс стимульованих скорочень зменшується з 14,1±1,3 до 12,8±1,6, а 

саме на 9,2% (р<0,05) (табл.3.8.). 

Таблиця 3.8. 

Тонічний індекс товстої кишки у щурів (М±m, n=10) 

 Інтактний 

контроль 

Вода, 

2,9 мл/кг 

 

Молоді 

щури 

Голодна 

моторика 
2,7±0,8 3,0±0,9 

Стимульована 

моторика 
14,1±1,3 13,8±0,4 

 

Старі 

щури 

Голодна 

моторика 
2,5±0,9 2,6±1,0 

Стимульована 

моторика 
12,8±1,6 11,8±1,4 

Оскільки вода та стабілізуючий розчин не здійснювали впливу на 

показники моторної активності в товстій кишці, то всі подальші результати 

досліджень ми порівнювали з інтактною групою тварин. 

Аналіз отриманих результатів свідчить про наявність вікових особливостей 

моторної функції травного тракту у щурів.  

 

3.2. Дослідження спонтанної скорочувальної активністі багатоклітинних 

гладеньком’язових препаратів шлунка та товстої кишки in situ у щурів різних 

вікових груп 

 

В експериментах були досліджені амплітудно-кінетичні характеристики 

скорочень, індукованих нейромедіатором ацетилхоліном та деполяризацією 

плазматичної мембрани гладко-м’язових клітин гіперкалієвим розчином (ГКР). 
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В дослідженнях на гладко м’язових препаратах шлунка молодих щурів 

показано, що ГКР-викликані  скорочення характеризувались середньою 

амплітудою 18,6±11,7 мН, а співвідношення фазного і тонічного компонентів 

становили 3,2+3,5%. Старіння не викликало змін даних показників. 

Функціональна активність ГКР-викликаних скорочень  гладеньких м’язів 

шлунку в групі старих щурів не зазнавала значних змін порівняно з 

аналогічними показниками молодих тварин, але мала тенденцію до зниження.  

Ах-викликані скорочення шлунку молодих щурів мали амплітуду 9,6+3,8 

мН, а у старих - 39,7±4,1 мН, що було на 313% більше (р<0,001).  Також 

тенденції до зростання з віком мало співвідношення фазного і тонічного 

компонентів з 34,5+12,8 % до 49,4±12,7% (p>0,05). Швидкість скорочення (Vnс) 

Ах-викликаних скорочень гладеньких м’язів шлунку в групі молодих щурів не 

зазнавала значних змін порівняно з аналогічними показниками старих тварин. 

Тоді як швидкість розслаблення зменшувалася з віком на 57 % (р<0,05). 

 

 

 

Рис. 3.3. Зміни максимальної нормованої швидкості фаз скорочення (Vnc) 

(А) та розслаблення (Vnr) (Б) скорочень, викликаних гіперкалієвим розчином 

(ГКР) гладеньких м’язів товстої кишки у молодих (1) та старих (2) щурів: 

M+SD, n=10, **. Примітка: р<0,01 відносно контрольної групи молодих щурів. 



50 
 

Дослідження параметрів моторної активності товстої кишки показало, що 

ГКР-індуковані скорочення гладеньких м’язів молодих тварин 

характеризувались середньою амплітудою 13,5±5,4 мН. Співвідношення 

фазного і тонічного складових цих скоротливих відповідей у середньому 

становило 12,3±8,2 %. У випадку гладеньких м’язів товстої кишки старих щурів 

амплітуда ГКР-скорочень залишалась близькою до показника молодих тварин -

10,8±5,1 мН, а співвідношення фазного і тонічного складових мало тенденції до 

зниження на 7,9±4,1%. Застосований кінетичний аналіз показав, що з віком 

максимальна швидкість фази скорочення зменшувалась на 47,8% (p<0,01), а 

фази розслаблення - на 81,1% (p<0,01) (рис. 3.3.).  

Отримані нами результати  можуть бути поясненні літературними даними 

щодо зниження рівня внутріклітинного кальцію в гладком’язевих клітинах 

товстої кишки з віком [48, 153] та зменшення вивільнення ацетилхоліну на 50% 

у електрично-стимульованих препаратах товстої кишки [95]. Окрім цього 

американськими дослідниками було проведене дослідження і встановлено, що у 

гладком’язових клітинах товстої кишки старих щурів зменшуються К
+
 та Са

2+
 

струми через відповідні канали, які впливають на початок скорочення [96]. 

У контролі амплітуда Ах-викликаних скорочень гладеньких м’язів товстої 

кишки молодих щурів у середньому становила 8,7±2,2 мН, а співвідношення 

фазного і тонічного компонентів було 24,6±8,9%. З віком амплітуда Ах-

скорочень гладеньких м’язів товстої кишки зростала до 15,6±10,2 мН або на 

79% (р<0,01), однак співвідношення фазного і тонічного складових 

скоротливих відповідей зменшувалось до 10,9±0,7%. Отримані дані 

співпадають з дослідженнями, в яких було показано, що Ах збільшував силу 

скорочення в товстій кишці молодих та старих щурів [80]. У старих щурів 

кінетичні характеристики Ах-скорочень залишались аналогічними до 

показників, одержаних для кишечника молодих тварин. 

Таким чином, вікові зміни ГКР-викликаних скорочень гладеньких м’язів в 

ШКТ не були гомогенними: м’язи шлунку не втрачали своїх функціональних 
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властивостей, тоді як у м’язах товстої кишки мало місце зниження сили ГКР-

викликаних скорочень. У м’язах товстої кишки з віком змінювалась також 

динаміка наростання і спаду сили скоротливих відповідей: скорочення 

уповільнювалось майже вдвічі, тоді як розслаблення – у 5 разів. З віком також 

спостерігалось підвищення амплітуди Ах-активованих скоротливих відповідей 

товстої кишки щурів. Ці дані частково узгоджуються з повідомленнями інших 

дослідників [154]. 

 

3.3. АТФ-гідролазна активність актоміозину гладеньких м’язів шлунка і 

товстої кишки у щурів різних вікових груп 

 

В літературі існують відомості про зменшення АТФ-гідролазної 

активності актоміозину скелетних м’язів і серцевого актоміозину при старінні 

[155, 156]. Однак, незважаючи на важливість актоміозину як мішені для 

корекції функціонування гладеньких м’язів шлунку і товстої кишки, такі дані в 

літературі практично відсутні. 

Встановлено, що АТФ-гідролазна активність актоміозину гладеньких 

м’язів і шлунку і товстої кишки значно зменшується у щурів старечої групи 

(рис. 3.4, рис. 3.5.). 

ТАК як видно з результатів, представлених на рис. 3.2. Mg
2+

,Ca
2+

-АТФ-

гідролазна активність актоміозину гладеньких м’язів шлунку у щурів при 

старінні зменшувалась на 23 % (р<0,05), а К
+
-АТФ-гідролазна активність – на 

53 % (р<0,05).  

Дослідження АТФ-гідролазної активності гладеньких м’язів товстої 

кишки щурів показало, що вона  знижується  при старінні (рис. 3.5), причому 

більш виражено, ніж у шлунку. Так Mg
2+

,Ca
2+

-АТФ-гідролазна активність 

актоміозину гладеньких м’язів товстої кишки у щурів при старінні 

зменшувалась на 70 %, а К
+
-АТФ-гідролазна активність – на 55,5 %.  
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Рис. 3.4. АТФ-гідролазна активність актоміозину гладеньких м’язів 

шлунка у щурів молодого (1) і старечого (2) віку (M±m, n=10 в кожній групі): А 

–Mg
+
/Ca

+
-АТФ-гідролазна активність, Б – К

+
/ЕГТА-АТФ-гідролазна активність. 

Примітка: р≤0,05 відносно контрольної групи молодих щурів. 

 

Дослідження АТФ-гідролазної активності гладеньких м’язів товстої 

кишки щурів показало, що вона  знижується  при старінні (рис. 3.5), причому  

 

 

Рис. 3.5. АТФ-гідролазна активність актоміозину гладеньких м’язів 

товстої кишки у щурів молодого (1) і старечого (2) віку (M±m, n=10 в кожній 

групі): А –Mg
+
/Ca

+
-АТФ-гідролазна активність, Б – К

+
/ЕГТА-АТФ-гідролазна 

активність. Примітка: р≤0,05 відносно контрольної групи молодих щурів. 
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більш виражено, ніж у шлунку. Так Mg
2+

,Ca
2+

-АТФ-гідролазна активність 

актоміозину гладеньких м’язів товстої кишки у щурів при старінні 

зменшувалась на 70 %, а К
+
-АТФ-гідролазна активність – на 55,5 %. Таким 

чином, нами встановлено, що у щурів старечої вікової групи відбувається 

зниження АТФ-гідролазної активності актоміозину, що, не виключаючи інших 

факторів, може пояснити зменшення моторної активності шлунку і товстої 

кишки при старінні. 

 

3.4.Морфологічні зміни слизової оболонки шлунка та товстої кишки у 

щурів різного віку 

 

При макроскопічному дослідженні слизової оболонки шлунка  щурів у 

віці 3-х місяців в контрольній групі (інтактні) слизова оболонки шлунка була 

блідо-рожевою; складчатість поздовжня, добре виражена. Дефектів слизової, 

ерозій, крововиливів не виявлено. У щурів шлунок має дві частини – верхня 

частина, або передшлунок, і нижня частина шлунка із власне залозистими 

утвореннями (рис.3.6.).  

 

Рис. 3.6. Передшлунок, вкритий багатошаровим плоским епітелієм. 

Забарвлення гематоксиліном-еозином. Зб.х100. 
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Передшлунок вкритий багатошаровим пласким незроговілим епітелієм, 

який має нерівномірну товщину в залежності від ямок і виступів. В зоні 

западання слизової епітелій витончений, а на поверхні складок епітелій 

потовщений, складається з 4-5 шарів клітин. Поверхневі шари плаского 

епітелію більш світлі, клітини з слабо еозинофільною цитоплазмою, збільшені в 

розмірах. Ближче до базальної пластини клітини менших розмірів, з більш 

гіперхромними ядрами, збільшенням ядерно-цитоплазматичного 

співвідношення в бік ядра. Під епітеліальним покривом визначається пухка 

сполучнотканинна основа з поодинокими м’язовими волокнами – підслизовий 

шар слизової оболонки передшлунка. М’язовий  оболонка передшлунка 

складається з трьох шарів -  внутрішнього і зовнішнього з поперечно 

розташованими волокнами, і середнього, де волокна йдуть у поздовжньому 

напрямку. Між м’язовим шаром і серозною оболонкою знаходяться судини і 

нерви. 

Нижня частина  шлунка – власне шлунок – складається із залозистих 

трубочок і покривного циліндричного епітелію. Ззовні слизова шлунка 

вистелена одношаровим циліндричним епітелієм, який в зоні шлункових ямок 

потовщується і переходить у призматичний епітелій. Товщина слизової у 

інтактної групи щурів складала 522,1±1,8 мкм. Шлункові ямки не глибокі, їх 

дно знаходиться на рівні шийної частини залозистих трубочок. Глибина 

шлункових ямок складала 58,2±0,4 мкм. Залози шлунка нормальної 

гістологічної будови – перешийок переважно з циліндричного епітелію; шийка 

представлена слизовими і поодинокими парієтальними клітинами; дно залоз 

утворено переважно головними клітинами, серед яких можна знайти невелику 

кількість парієтальних клітин. Площа парієтальних та головних клітин складала 

відповідно 125,6±0,7  мкм
2
 та 52,5±0,4 мкм

2
.  Довжина шлункових залоз була 

399,4±0,7 мкм. В поодиноких  клітинах, переважно в шийці залоз, знайдені 

мітози. Мітотичний індекс при цьому складав 11,7±0,1. В області шийки залоз 

спостерігалась достатня кількість мукоцитів. Всі клітини залоз з чіткими 
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контурами,  гомогенною еозинофільною цитоплазмою, з ядром, яке чітко 

візуалізується. Лише в поодиноких клітинах спостерігались  ознаки вакуолізації 

і дистрофічних змін. У власній пластинці слизової оболонки відмічались 

інфільтрати з поодиноких лімфоцитів, гістіоцитів, плазматичних клітин. 

Морфологічна картина слизової шлунка щурів описаної групи характерна для 

незміненої слизової оболонки. Підслизова оболонка представлена пухкою 

фіброзною тканиною, в якій знаходяться судини, товщина його складає 

69,2±1,2 мкм. В м’язовій оболонці внутрішній і зовнішній шари представлені  

добре вираженими поперечними волокнами; середній шар  складається з 

поздовжніх волокн, що візуалізуються менш чітко.Товщина м.язового шару 

шлунка в групы молодих інтактних щурів становила 236,8±1,6 мкм. 

 

  

Рис. 3.7. Слизова шлунка нормальної гістологічної будови. Забарвлення 

гематоксиліном-еозином: А-Зб.х100, Б - Зб.х200.  

 

В групі умовного контролю З-х місячних щурів, які отримували воду та 

стабілізуючий розчин, теж не було знайдено патологічних змін. Відмінностей 

між цими трьома групами теж не спостерігалось (табл. 3.9.). 

В групі інтактних щурів у віці 24-х місяців у передшлунку відмічали 

потовщення багатошарового плаского покривного епітелію, місцями з появою 

А Б 
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ділянок зроговіння  поверхневих шарів у вигляді нашарування щільних  

гомогенних еозинофільних мас. У місці переходу багатошарового плоского 

епітелію в залозисту частину з боку базальних клітини покривного епітелію  

спостерігались ділянки акантозу. У підслизовому шарі слизової оболонки 

відмічали більш виражену інфільтрацію лімфоцитами, гістоцитами, 

плазматичними клітинами (рис. 3.8.). 

 

Таблиця 3. 9. 

Морфометричні показники слизової оболонки шлунка молодих щурів, 

мкм, М±m, n=50 

 Інтактний 

контроль 
Вода 

Стабілізуючий 

розчин 

Товщина слизової 522,1±1,8 532,1±1,4 516,1±1,1 

Глибина 

шлункових ямок 
58,2±0,4 57,9±0,3 57,5±0,4 

Довжина залоз 399,4±0,7 396,2±0,5 401,9±0,8 

Площа 

парієтальних 

клітин 

125,6±0,7 131,6±0,5 121,9±0,3 

Площа ядер 

парієтальних 

клітин (х10 в-1 

16,5±0,3 17±0,1 16,9±0,1 

Площа головних 

клітин (х10 в-1) 
52,5±0,4 54,3±0,2 50,6±0,3 

Мітотичний 

індекс 
11,7±0,1 11,4±0,1 11,9±0,1 
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Рис. 3.8. Передшлунок, вкритий багатошаровим плоским епітелієм з 

акантозом; в слизовій шлунка – дистрофічні зміни. Забарвлення 

гематоксиліном-еозином. Зб.х100 

 

Відмічалось розширення шлункових ямок, контури яких були нерівними, 

складчастими, звивистими. При дослідженні залозистих утворень шлунка 

вогнищево відмічали дистрофічні зміни функціонуючих клітин, переважно 

головних, цитоплазма яких була вакуолізована, ядро без чітких контурів і 

площа їх складала 42,5±0,1 мкм
2
. Парієтальні клітини збільшені в розмірах,  

окремі  із дистрофічними змінами цитоплазми; ядро зберігає чіткі контури, 

знаходиться в центрі клітини. Площа парієтальних клітин була 114,5±0,2 мкм
2
. 

Відмічається порушення співвідношення головних і парієтальних клітин на 

користь останніх (табл.3.10).  

Найбільш виражені дистрофічні зміни залозистих клітин спостерігали у 

місці переходу багатошарового плоского епітелію в залозисту частину. Майже 

в усіх щурів в області шийки залоз спостерігалась зменшення кількості  

мукоцитів. 
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Таблиця 3. 10. 

Морфометричні показники слизової оболонки шлунка старих щурів, мкм, 

М±m, n=50 

 Інтактний 

контроль 

Вода 

 

Стабілізуючий 

розчин 

Товщина слизової 474,0±1,5 473,1±1,2 473,0±1,3 

Глибина 

шлункових ямок 
48,7±0,6 49,1±0,5 48,2±0,4 

Довжина залоз 368,9±0,7 369,2±0,8 369,8±0,9 

Площа 

парієтальних 

клітин 

114,5±0,2 114,7±0,4 113,9±0,3 

Площа ядер 

парієтальних 

клітин (х10 в-1 

13,0±0,1 12,8±0,1 12,9±0,1 

Площа головних 

клітин (х10 в-1) 
42,5±0,1 42,6±0,3 42,9±0,3 

Мітотичний 

індекс 
9,2±0,1 9,1±0,1 9,2±0,1 

 

У частини щурів дно залоз було утворено головними клітинами з 

поодинокими парієтальними клітинами і малодиференційованими клітинами. 

Площа ядер парієтальних клітин при цьому складала 13,0±0,1 мкм
2
. В просвітах 

залоз зустрічались десквамовані клітини епітелію. В частині головних клітин 

відмічались ознаки дистрофії у вигляді вакуолізації цитоплазми; окремі клини 

були зморщеними з пікнотичним ядром (рис.3.9. А). Мітотичний індекс складав 

9,2±0,1. (табл.3.10.).  

В кількох препаратах знаходили кісти вивідних проток залоз (рис.3.9. Б).  
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Рис. 3.9. Слизова оболонка шлунка старих щурів, забарвлення 

гематоксиліном-еозином. Зб.х200: А - дистрофічні зміни  в клітинах (не 

забарвлені ділянки, зруйновані клітини); Б - кіста вивідних проток залоз. 

 

В частині випадків відмічалось значне зменшення парієтальних клітин, 

які візуалізувались  у вигляді невеликих груп. Серед них також зустрічались  

клітини з пікнотичним ядром і вакуолізованою цитоплазмою, що майже не 

забарвлювалась еозином (рис. 3.10). Слизова оболонка у кількох щурів даної 

групи була переважно потоншеною у порівнянні з групою молодих щурів, у 

решти була або такої ж товщини, або навіть потовщеною. В підслизовому шарі, 

товщина якого  склала 80,3±1,4 мкм, знаходили вогнищеве розростання 

грубоволокнистої фіброзної тканини, відмічали потовщення стінок окремих 

судин. В м’язовій оболонці  відмічали вогнищеве розростання фіброзної 

тканини; міоцити були різної довжини та товщини – діаметр клітин коливався  

від 5 до 20 мкм, а довжина міоцитів - від 50 до 100 мкм.  Також в клітинах 

відмічались різні об’єми ядер і відповідно різні величини ядерно-

цитоплазматичних співвідношень. Середній показник товщини м’язового шару  

з урахуванням фіброзних і атрофічних змін,  склав 212,6±1,8, що вірогідно 

менше, ніж в групі інтактних молодих щурів. 

Б 
А 
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 Рис. 3.10. Слизова оболонка шлунка щура 24 міс. Дистрофічні зміни  в 

клітинах - клітини з пікнотичним ядром і вакуолізованою цитоплазмою. 

Забарвлення гематоксиліном-еозином. Зб.х400 

 

Отже, в слизовій шлунка контрольної групи старих щурів відмічались 

дистрофічні і дисрегенераторні зміни (порушення співвідношення головних і 

парієтальних клітин), а також атрофічні або гіперпластичні зміни, які є 

віковими, а також такими, що могли стати набутими впродовж життя під 

впливом зовнішніх факторів, зокрема харчування і умов утримання 

експериментальних тварин . 

Враховуючи, що епітелій ШКТ є чутливим індикатором функціонального 

стану травної системи, нами був проведений морфологічний аналіз стану 

кишечника, зокрема товстої кишки. Епітелій слизової товстої кишки - 

одношаровий призматичний, він складається з стовпчастих епітеліоцитів, 

келихоподібних екзокриноцитів, невеликої кількості ендокринних клітин і 

малодиференційованих (камбіальних) клітин. Глибина та ширина крипт 

складали 237,1±1,0 та 44,9±0,3 мкм відповідно. Морфофункціональний стан 

епітелія слизової оболонки у значній мірі визначається вмістом келихоподібних 

клітин, які виділяють слизистий секрет, що полегшує проведення харчових мас 
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по кишечнику. Площа клихоподібних клітин у інтактної групи щурів складала 

101,3±0,9 мкм
2
.  У власній пластинці слизової оболонки знаходяться дифузно 

розміщені лімфоцити, лімфоїдні скупчення і лімфоідні фолікули, що 

відносяться до місцевої імунної системи. Товщина слизової оболонки товстої 

кишки складала 243±1,4 мкм (табл.3.11).  

 

Таблиця 3. 11. 

Морфометричні показники слизової оболонки товстої кишки молодих щурів, 

мкм, М±m, n=50. 

 Інтактний 

контроль 
Вода 

Стабілізуючий 

розчин 

Товщина слизової 274,0±1,4 248,1±1,2 241,0±1,3 

Глибина крипт 237,1±1,0 237,5±1,0 236,4±1,1 

Ширина крипт 44,9±0,3 45,0±0,5 43,9±0,4 

Висота епітеліоцитів 21,7±0,1 21,9±0,2 21,8±0,2 

Площа ядер 

епітеліоцитів (х10 в-1) 
22,5±0,6 22,4±0,2 21,8±0,7 

Площа келихоподібних 

клітин (х10 в-1) 
101,3±0,9 102,4±0,8 100,3±0,7 

Мітотичний індекс 5,3±0,2 5,4±0,1 5,1±0,1 

 

У підслизовій оболонці, яка представлена пухкою волокнистою сполучною 

тканиною, розташовуються нервові і судинні елементи. М'язова оболонка 

представлена циркулярним і поздовжнім шарами гладких міоцитів.  
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В контрольних група щурів віком 3 місяці (тварини, що отримували воду 

та стабілізуючий розчин) стінка товстої кишки була нормальної гістологічної 

будови з добре розвиненими криптами. Призматичний епітелій слизової 

високий; клітини з чіткими контурами; ядра клітин добре візуалізуються, 

помірно гіперхромні; дистрофічні зміни практично відсутні. Спостерігалась 

значна кількість келихоподібних клітин зі світлою цитоплазмою. В стромі 

слизової оболонки зустрічаються  поодинокі лімфоцити, а також лімфоідні 

скупчення і невеликі лімфоідні фолікули, окремі з генеративними центрами 

(рис.3.11.). Товщина підслизової оболонки становила 32,8±1,2 мкм. М'язова 

оболонка представлена циркулярним і поздовжнім шарами гладких міозитів, 

товщина її склала 178,4±2,1 мкм. 

 

  

Рис.3.11. Слизова стінка товстої кишки молодих щурів нормальної 

гістологічної будови – в слизовій поодинокі інфільтрати з лімфоцитів, 

гістіоцитів; достатня кількість келихоподібних клітин. Заб. гематоксиліном-

еозином. х200. 

 

В контрольних групах старих щурів слизова оболонка була вогнищево 

потоншеною, товщина її складала 230±1,0 мкм. Ширина та глибина крипт 

відповідно складала 43,9+0,3 та 226,1±1,0. Висота призматичних клітини 



63 
 

епітеліального покриву складала 18,7±0,1, що було переважно нижче у 

порівнянні з контрольною групою молодих щурів (табл.3.12.) В клітинах 

відмічались дистрофічні зміни у вигляді зернистої, вакуолізованої цитоплазми; 

у багатьох клітинах спостерігались зменшення кількості цитоплазми і 

збільшення розмірів ядра (рис.3.12). У підслизовій оболонці  відмічались 

помірне потовщення, фіброз стінок окремих судин; товщина її становила 

39,5±0,8 мкм. В м’язовій оболонці зустрічалися міоцити різної довжини та 

товщини: діаметри їх коливалися від 3 до 20 мкм, а довжина від 45 до 120 мкм. 

Відмічено також, що різними були об’єми ядер, причо’му меншими вони були 

у великих міоцитах, більшими – у середніх і малих субпопуляціях міоцитів. В 

м’язовій оболонці товстої кишки старих інтактних щурів середні і малі за 

міозити. Товщина м’язовох оболонки склада 156,8 ±1,3. 

 

  

Рис.3.12. Стінка товстої кишки щура 24 міс. контрольної групи–

зменшення товщини слизової; вогнищево дистрофічні зміни у призматичному 

епітелії (на поверхні). Заб. гематоксиліном-еозином. х200. 

 

Місцями визначались епітеліальні клітини з ознаками деструкції – 

епітеліоцити без чітких контурів, ядра з ознаками конденсації хроматину, в 

цитоплазмі клітин знаходились великі оптично порожні вакуолі. Такі 
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морфологічні зміни є проявом порушення процесів обміну в клітинах з 

подальшою загибеллю клітин за механізмом апоптозу.  

 

Таблиця 3. 12. 

Морфометричні показники слизової оболонки товстої кишки старих щурів, 

М±m, n=50 

 Інтактний 

контроль 
Вода 

Стабілізуючий 

розчин 

Товщина слизової 230±1,0 232,5±0,7 229,8±0,9 

Глибина крипт 226,1±1,0 225,3±0,9 225,3±0,9 

Ширина крипт 43,9±0,3 45,1±0,5 41,3±0,4 

Висота епітеліоцитів 18,7±0,1 18,4±0,2 18,3±0,2 

Площа ядер 

епітеліоцитів (х10 в-1) 
16,5±0,6 16,4±0,2 16,0±0,1 

Площа келихоподібних 

клітин (х10 в-1) 
91,3±0,9 92,0±0,7 90,3±0,6 

Мітотичний індекс 3,8±0,2 3,9±0,1 3,9±0,1 

 

В слизовій оболонці товстої кишки відмічали зменшення кількості 

келихоподібних клітин, площа їх складала 91,3±0,9 мкм. В окремих випадках 

власна пластинка слизової оболонки була збільшена в розмірах, що може бути 

пов’язане з проліферацією фібробластів як прояв гіпоксії  внаслідок порушення 

трофіки судинного генеза у старих експериментальних тварин. У власній 

пластинці слизової оболонки і у підслизовому шарі знаходили поодинокі 
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лімфоцити, місцями лімфоідні скупчення, без гермінативних центрів. У частині 

випадків були знайдені вогнища інфільтрації з лімфоцитів, макрофагів, 

плазматичних клітин, а в поодиноких випадках помірна дифузна інфільтрація 

лімфоцитами, макрофагами підслизової основи слизової оболонки (рис.3.13). 

 

 

Рис.3.13. Стінка товстої кишки 24-х міс щурів контрольної групи–

вогнищево дистрофічні зміни в епітелії крипт. Заб. гематоксиліном-еозином. 

х200 

 

Отже, в слизовій оболонці товстої кишки контрольної групи старих щурів 

відмічались дистрофічні і дисрегенераторні зміни. Такі морфологічні зміни є 

проявом порушення процесів обміну в клітинах з подальшою загибеллю клітин 

за механізмом апоптозу.  

 

3.5. Окисно-антиоксидантна рівновага у слизовій оболонці шлунка та 

товстій кишці, і сироватці крові щурів різного віку 

 

Одним з важливих механізмів нормального розвитку організму є 

підтримання балансу процесів вільнорадикального і перекисного окиснення 
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різних субстратів та стану антиоксидантного захисту. Рівень продуктів 

перекисного окиснення ліпідів (ПОЛ) є одним з біохімічних маркерів окисно-

антиоксидантного балансу. В ході нашого дослідження було визначено вміст 

продуктів ліпідної пероксидації: первинних продуктів ПОЛ – дієнових 

кон’югатів (ДП), проміжних продуктів ПОЛ – ТБК-активних сполук, головним 

з яких є малоновий діальдегід, та кінцевих продуктів ПОЛ – Шиффових основ. 

В результаті проведених досліджень встановлено, що у старих щурів 

зростає вміст продуктів ПОЛ в слизовій оболонці шлунка (табл. 3.13.).  

 

Таблиця 3.13 

Вміст продуктів перекисного окиснення ліпідів у слизовій оболонці шлунка 

щурів, M+m, n=10 

Параметр 

Група 

Тварин 

Дієнові 

кон’югати, 

нмоль×мг білка
-1 

ТБК-активні 

продукти, 

нмоль×мг білка
-1 

Шиффові основи, 

ум. од.×мг білка
-1 

Інтактний контроль, 

3 міс. 
244,1±18,3 65,1±6,0 5,9±0,4 

Інтактний контроль, 

24 міс. 
317, 9±22,7* 250,9±20,0** 16,7±1,4** 

Примітка: * – p<0,05, ** – p<0,01 порівняно з контрольною групою молодих 

щурів. 

У молодих тврин рівень ДК складав 244,1±18,3 нмоль×мг білка
-1

, ТБК-

активних продуктів 65,1±6,0 нмоль×мг білка
-1 

та Шиффових основ 5,9±0,4 ум. 

од.×мг білка
-1

. Тоді як у старих щурів  вміст ДК зростав на 30,2% (p<0,05), ТБК-

активних продуктів - на 285,4% (p<0,01) та Шиффових основ - на 64,7 % 

(p<0,05) відносно контрольної групи щурів молодого віку (табл. 3.13.).  

Активність антирадикальних ферментів у слизовій оболонці шлунка також 

зазнає змін в процесі старіння. Показано, що активність СОД зменшується з 

0,16±0,011 до 0,09±0,008 ум. од.×хв
-1

×мг білка
-1

 , тобто на 43,8 % (p< 0,05) 
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(табл. 3.14.). Каталазна активність також знижується з віком з 6,49±0,42 до 

4,89±0,41 нмоль×хв
-1

× мг білка
-1

, що відповідає зниженню на 24,7 % (p<0,05).  

  

Таблиця 3.14 

Активність ферментів антиоксидантного захисту у слизовій оболонці шлунка 

щурів, M+m, n=10 

Параметр 

Група 

Тварин 

Супероксиддисмутазна 

активність, ум. од.×хв
-1

×мг 

білка
-1 

Каталазна активність, 

нмоль×хв
-1

× мг білка
-1 

Інтактний контроль, 

3 міс. 
0,16±0,011 6,49±0,42 

Інтактний контроль, 

24 міс. 
0,09±0,008* 4,89±0,41* 

Примітка: * – p < 0,05 порівняно з контрольною групою молодих щурів. 

 

Далі ми провели аналіз вмісту продуктів ПОЛ в у слизовій оболонці 

товстої кишки щурів різного віку (табл. 3.15.). Показано, що вміст продуктів 

ПОЛ зростає з віком. У тварин 3 місячного віку рівень ДК складав 255,4±22,0 

нмоль×мг білка
-1

, ТБК-активних продуктів - 130,5±11,6 нмоль×мг білка
-1 

та 

Шиффових основ - 8,5±0,8 ум. од.×мг білка
-1

. У старих щурів вміст ДК зростав 

на 40,9% (p<0,05), ТБК-активних продуктів - на 114,6% (p<0,01) та Шиффових 

основ - на 131,8 % (p<0,05) відносно контрольної групи щурів молодого віку. 

Активність антирадикальних ферментів в слизовій оболонці товстої кишки 

не зазнавала змін в процесі старіння в нашому експерименті (табл. 3.16.). 

Виявлено, що у групі щурів 3-х місячного віку, у сироватці крові вміст ДК 

складав 60,61±3,82 нмоль×мг білка
-1

, ТБК-активних продуктів - 15,78±1,03 

нмоль×мг білка
-1 

та Шиффових основ - 2,18±0,18 ум. од.×мг білка
-1

. 
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Таблиця 3.15 

Вміст продуктів перекисного окиснення ліпідів у слизовій оболонці товстої 

кишки у щурів, M+m, n=10 

Параметр 

Група 

Тварин 

Дієнові 

кон’югати, 

нмоль×мг білка
-1 

ТБК-активні 

продукти, 

нмоль×мг білка
-1 

Шиффові основи, 

ум. од.×мг білка
-1 

Інтактний 

контроль, 3 міс. 
255,4±22,0 130,5±11,6 8,5±0,8 

Інтактний 

контроль, 24 міс. 
359,8±24,8* 280,1±21,3** 19,7±1,2** 

Примітка: * – p < 0,05, ** – p < 0,01 порівняно з контрольною групою молодих 

щурів. 

 

У групі тварин 24-місячного віку вміст продуктів ПОЛ у сироватці крові 

складав: ДК - 77,9±4,3 нмоль×мг білка
-1

, ТБК-активних продуктів - 41,22±3,03  

нмоль×мг білка
-1 

та Шиффових основ - 5,27±0,41 ум. од.×мг білка
-1

. (табл. 

3.17.). 

 

Таблиця 3.16 

Активність ферментів антиоксидантного захисту у слизовій оболонці товстого 

кишечника щурів, M+m, n=10 

Параметр 

Група 

Тварин 

Супероксиддисмутазна 

активність, ум. од.×хв
-1

×мг 

білка
-1 

Каталазна активність, 

нмоль×хв
-1

× мг білка
-1 

Інтактний 

контроль, 

3 міс. 

0,18±0,02 8,29±0,52 

Інтактний 

контроль, 

24 міс. 

0,26±0,02 9,17±0,77 
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Таблиця 3.17 

Вміст продуктів перекисного окиснення ліпідів у сироватці крові щурів,  

M+m, n=10 

Параметр 

Група 

Тварин 

Дієнові 

кон’югати, 

нмоль×мг білка
-1 

ТБК-активні 

продукти, 

нмоль×мг білка
-1 

Шиффові основи, 

ум. од.×мг білка
-1 

Інтактний 

контроль, 3 міс. 
60,6±3,8 15,8±1,2 2,2±0,2 

Інтактний 

контроль, 24 міс. 
77,9±4,3 41,2±3,1* 5,3±0,4* 

Примітка: * – p < 0,05 порівняно з контрольною групою молодих щурів. 

 

Таким чином за результатми наших досліджень статистично значуще 

зростає вміст ТБК-активних продуктів на 160,8 % (р<0,05 ) та Шиффових основ 

- 140,9 % (р<0,05). У сироватці крові щурів 24-х місячного віку не виявлено 

збільшення активності СОД. Тоді як активність каталази зменшувалася з 

2,29±0,21 до 0,44±0,04, або на 80,8 % (р < 0,05 ) (табл. 3.18.).  

 

Таблиця 3.18 

Активність ферментів антиоксидантного захисту у сироватці крові щурів,  

M+m, n=10 

Параметр 

Група 

Тварин 

Супероксиддисмутазна 

активність, ум. од.×хв
-1

×мг 

білка
-1 

Каталазна активність, 

нмоль×хв
-1

× мг білка
-1 

Інтактний контроль, 

3 міс. 
0,14±0,01 2,29±0,21 

Інтактний контроль, 

24 міс. 
0,11±0,01 0,44±0,04 

Примітка: * – p < 0,05 порівняно з контрольною групою молодих щурів. 
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Як бачимо, результати отримані для слизової оболонки шлунка та товстої 

кишки дещо відрізняються. Це можна пояснити різною інтенсивністю процесів 

ПОЛ в досліджуваних структурах. Очевидно, що слизова оболонка шлунка стає 

більш уразливою з віком. Отже, у щурів старіння супроводжується наростанням 

оксидативного стресу в слизовій оболонці шлунка та товстої кишки, який є 

наслідком порушення балансу між продукцією вільних радикалів та 

антиоксидантним захистом, що підтверджується даними літератури [157, 158]. 

Таким чином, підсумовуючи даний розділ, можно заключити, що існують 

вікові зміни моторної функції травного тракту. Ці зміни обумовлені 

порушеннями активності скоротливого апарату ШКТ, морфологічними змінами 

та порушенням антиоксидантної рівноваги в слизовій оболонці травного 

тракту. Отримані результати стали підґрунтям для наступного розділу наших 

досліджень.  
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РОЗДІЛ 4 

ДОСЛІДЖЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ФАРМАКОЛОГІЧНОЇ КОРЕКЦІЇ 

НАНОКРИСТАЛІЧНИМ ДІОКСИДОМ ЦЕРІЮ ВІКОВИХ ЗМІН У 

ФУНКЦІОНУВАННІ МОТОРНОЇ АКТИВНОСТІ ШЛУНКА ТА 

ТОВСТОЇ КИШКИ У ЩУРІВ 

 

У різних країнах від закрепів постійно або періодично страждає кожна 

третя-четверта доросла людина [159]. Причому спостерігається різке 

збільшення їх частоти після 65 років [160, 161]. Доведено, що закрепи є 

головним фактором ризику колоректального раку через підвищення рівня 

канцерогенних метаболітів у порожнині товстої кишки в два рази і збільшення 

часу їх контакту зі слизовою оболонкою кишківника [162, 163]. Так як до 

більшості послаблюючих препаратів з часом розвивається звикання, а ряд з них 

має побічну дію [164] створення нових безпечних прокінетів є актуальною 

проблемою сучасної біомедицини [112]. Аналіз існуючих стимуляторів 

моторики показує, що найменшою побічною дією та відсутністю тахифілаксії 

володіють пребіотики. Які, як відомо, через утворення коротко ланцюгових 

жирних кислот активують моторику та евакуацію з товстої кишки [165]. 

Роботами останніх років показано, що нанокристалічний діоксид церію (НДЦ) 

володіє пребіотичною дією, але прокінетичні властивості його не досліджені. 

 

4.1. Дослідження гострої токсичності нанокристалічного діоксиду церію на 

щурах 

 

4.1.1. Визначення середньолетальної дози препарату, яка викликає 

загибель 50% тварин групи (DL50) у щурів. До часу введення досліджуваної 

речовини тварини впродовж 5 днів проходили акліматизацію в умовах 
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процедурної кімнати. Проводили попередній рандомізований розподіл на групи 

і індивідуальне мічення тварин. 

Враховуючи відсутність даних, щодо летальних доз (НДЦ) шукали дози, 

для визначення середньолетальної дози проводили пошук таких доз. 

Дослідження проводили в три етапи. На кожному етапі досліджуваний 

препарат вводили 5 щурам-самцям. Тваринам розчин НДЦ вводили 

інтрагастрально в максимально допустимому об'ємі, а саме 5 мл на щура масою 

300 г, що відповідає об'єму 16,7 мл/кг. Використані дози наведені в таблиці 1. 

Для визначення класу токсичності керувалися рекомендаціями ООН, 

наведеними у виданні «Погоджена на глобальному рівні система класифікації 

небезпеки і маркування хімічної продукції» 

(http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/danger/publi/ghs/ghs_rev04/Russian/00

r_intro.pdf). Відповідні співвідношення між середньолетальною дозою сполук 

та класом токсичності зазначені в таблиці 2. 

На першому етапі вводили розчин НДЦ в дозі 290 мг/кг. Тварин 

обстежували впродовж 14 днів після введення. Активність щурів після 

введення препарату відразу і в наступні дні істотно не відрізнялася від 

нормальної. У щурів не спостерігалося порушень апетиту, слабкості, зміни 

температури тіла, порушення чутливості. Зовнішній вигляд щурів був 

нормальним, шерсть була гладка, чиста. Побічних явищ з боку серцево-

судинної та дихальної системи не спостерігали. Колір сечі був світло-

солом'яний, без ознак помутніння. Оскільки не реєстрували гибелі щурів 

впродовж 14 днів, НДЦ має меншу токсичність, ніж сполуки ІІІ класу 

токсичності (табл.4.1). 

Для з’ясування можливої приналежності до сполук IV класу токсичності 

на другому етапі вводили розчин НДЦ в дозі 870 мг/кг. Фізіологічні показники 

щурів впродовж 14 днів після введення були нормальними, зовнішніх ознак 

токсичності не було виявлено. Летальності в даній групі щурів не було 

зареєстровано (табл. 4.1. ). Щоб віднести НДЦ до п’ятого класу токсичності, 

http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/danger/publi/ghs/ghs_rev04/Russian/00r_intro.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/danger/publi/ghs/ghs_rev04/Russian/00r_intro.pdf
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було приготовано розчин концентрацією 700 ммоль/л, який вводили у 

максимально допустимому об’ємі, що відповідало дозі 2000 мг/кг. 

Таблиця 4.1 

Дози та показники летальності у щурів при гострому введенні 

Досліджувана 

доза НДЦ, 

мг/кг 

Об'єм 

розчину 

НДЦ, мл/кг 

Молярність 

розчину НДЦ, 

ммоль/л 

Летальність 

Відповідний 

клас 

токсичності 

290 16,7 100 0 ІІІ 

870 16,7 300 0 IV 

2000 16,7 700 40% V 

 

Введення розчину НДЦ в дозі 2000 мг/кг призвело до загибелі 2 з 5 щурів, 

тобто 40%-ої летальності (табл.4.1.). В інших тварин у перші дні після введення 

препарату спостерігали зменшення апетиту, активності. Шерсть була 

неохайною і брудною. Видимих ознак зміни дихальної та серцево-судинної 

системи не було зафіксовано. Через 14 днів фізіологічні показники поверталися 

до норми. Таким чином, згідно цих даних LD50 НДЦ є більшою за 2000 мг/кг, 

що підтверджує приналежність даної сполуки до V класу токсичності 

(табл.4.2), що є більше у 2000 разів порівняно з терапевтичною дозою НДЦ. Це 

свідчить про дуже низьку токсичність препарату. 

 

Таблиця 4.2 

Визначення класу токсичності хімічної сполуки за показником середньо 

летальної дози 

Спосіб введення 

хімічної сполуки 

Діапазон середньолетальної 

дози (LD50) при визначенні 

гострої токсичності, мг/кг 

Клас небезпеки 

(токсичності) 

Пероральний 

1-5 І 

6-50 ІІ 

51-300 ІІІ 
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301-2000 IV 

2001-5000 V 

Дослідження пробіт-аналізу для визначення точної середньолетальної 

дози в діапазонах доз V класу не є доцільним згідно рекомендаціям ООН через 

необхідність охорони тварин. Можливість більш детальних експериментів в 

діапазоні доз 2000-5000 мг/кг необхідно розглядати у випадку, якщо ці досліди 

мають безпосереднє відношення до охорони здоров’я людей 

(http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/danger/publi/ghs/ghs_rev04/Russian/00

r_intro.pdf). 

 

4.1.2. Дослідження змін відносної маси органів щурів в умовах введення 

нанокристалічного діоксиду церію в дозі 2000 мг/кг. Через 14 днів після 

введення 2000 мг/кг НДЦ 3 щури, що не загинули в результаті токсичної дії 

сполуки, були виведені з експерименту (табл.4.3).  

 

Таблиця 4.3 

Показники летальності у щурів при вивченні гострої токсичності 

нанокристалічного діоксиду церію (n = 40) 

Група 

Доза 

НДЦ,

мг/кг 

Кількість 

щурів в 

групі 

Кількість загиблих щурів 

Леталь-

ність, % 
1 

доба 

4 

доби 

7 

діб 

10 

Діб 

14 

діб 

контроль 

(самці) 
0 5 0 0 0 0 0 0 

дослід 

(самці) 
2000 5 0 2 0 0 0 40 

 

У них були вилучені внутрішні органи (головний мозок, гіпофіз, серце, 

селезінка, нирки, печінка, сім'яники, простата), зовні оглянуті, зважені для 

http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/danger/publi/ghs/ghs_rev04/Russian/00r_intro.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/danger/publi/ghs/ghs_rev04/Russian/00r_intro.pdf
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визначення відносної маси, і зафіксовані у формаліні для наступних 

патоморфологічних досліджень (табл.4.3). 

Значних відмінностей у масі головного мозку, гіпофізу, серця, селезінки, 

нирок, сім'яників, простати не було виявлено, що може свідчити про незначний 

токсичний ефект НДЦ на ці органи. Проте реєстрували гепатотоксичність, а 

саме збільшення маси печінки щурів на 19,4% (p≤0,05) в дослідній групі 

порівняно з контрольними щурами (табл.4.4). 

 

Таблица 4.4 

Відносна маса органів щурів в умовах вивчення гострої токсичності 

нанокристалічного діоксиду церію 

Досліджуваний орган Стать 

Відносна маса органів залежно від дози 

препарату, % 

0 г/кг 2000 мг/кг 

Головний мозок ♂ 0,547± 0,059 0,567± 0,076 

Гіпофіз, ×10
-3

 ♂ 3,07± 0,30 3,19± 0,25 

Серце ♂ 0,27± 0,02 0,31± 0,03 

Печінка ♂ 3,15± 0,12 3,76± 0,14* 

Нирки, 

(ліва+ 

права) 

♂ 0,66± 0,05 0,72±0,06 

Селезінка ♂ 0,418± 0,066 0,433± 0,043 

Наднирники 

(лівий+правий) 
♂ 0,024± 0,004 0,027±0,003 

Сім’яники 

(лівий+правий) 
♂ 1,422± 0,067 1,370± 0,086 

Простата ♂ 0,197± 0,037 0,165± 0,023 
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4.2. Вплив нанокристалічного діоксиду церію на моторну функцію шлунка 

та товстої кишки у щурів in vivo 

 

У результаті проведених досліджень було встановлено, що у інтактних 

щурів 3-місячного віку амплітуда спонтанних скорочень в шлунку за умов 

голодної моторики становила 0,2±0,02 см вод.ст. тоді як у старих щурів вона 

складала 0,1±0,01 см вод.ст., що було на 50% (р<0,05) менше. Аналіз отриманих 

результатів показав, що НДЦ не впливав на амплітуду спонтанних скорочень 

шлунку у молодих та старих щурів (табл.4.5.).  

Дослідження амплітуди стимульованих скорочень у старих щурів 

показало, що вона була нижчою, ніж у молодих, на 42,9% (р<0,05). НДЦ 

збільшував амплітуду стимульованих скорочень у старих щурів з 0,41±0,03 до 

0,6±0,04 см вод.ст. або на 41,4 % (р<0,05) (табл.4.5.).  

 

Таблиця 4.5 

Вплив нанокристалічного діоксиду церію на амплітуду скорочень шлунку у 

щурів, М±m, n=10 

 Інтактний 

контроль, 3 міс. 

НДЦ, 

3 міс. 

Інтактний 

контроль, 24 міс. 

НДЦ, 

24 міс. 

Голодна 

моторика 
0,2±0,02 0,24±0,02 0,1±0,01* 0,1±0,02 

Стимульована 

моторика 

(карбахолін) 

0,7±0,04 0,8±0,04 0,41±0,03* 0,6±0,04# 

Примітка: * - р<0,05 в порівнянні з контрольною групою щурів 3-

місячного віку; # - р<0,05 в порівнянні з контрольною групою щурів 24-

місячного віку. 
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У результаті проведених контрольних досліджень було показано, що 

частота спонтанних скорочень шлунка у щурів віком 3 і 24 місяці складала 

0,56+0,09 та 0,21+0,04 скорочень за хвилину відповідно (рис.3.1, 4.1). Частота 

скорочень у старих щурів була нижчою на 62,5% (р<0,05). Через добу після 

останнього введення НДЦ у щурів молодого віку частота спонтанних скорочень 

була а саме 0,46+0,07 скорочень за хвилину. Тоді як у старих щурів НДЦ 

посилював частоту скорочень до 0,3+0,02 скорочень за хвилину, що було на 

42,8 % більше (р<0,05). 

 
Рис. 4.1. Типовий запис моторної активності шлунку у щурів: 

а – 3 місячні щури; 

б – 24 місячні щури; 

в – 24 місячні щури після 10-денного введення нанокристалічного діоксиду 

церію; 

    - введення карбахоліну в дозі 0,01 мг/кг, внутрішньоочеревинно. 

 

а 

б 

в 
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Вивчення стимульованих скорочень шлунку показало, що частота у 

молодих щурів складала 3,5+0,2 скорочень за хвилину, тоді як у старих – 

2,7+0,1 скорочень за хвилину (р<0,05). НДЦ не впливав на частоту 

стимульованих скорочень шлунку у молодих щурів. Частота стимульованих 

скорочень складала 3,5±0,1. Тоді як у старих щурів НДЦ посилював частоту 

стимульованих скорочень до 4,2+0,1, що було на 57,9 % (р<0,05) більше, ніж в 

контролі (рис. 4.1.). 

Наступним показником характеристик моторної активності травного 

тракту є ІМА. У інтактних щурів 3-місячного віку ІМА в шлунку за умов 

голодної моторики становив 18,5±0,3 см вод.ст.*хв. 10-денне введення НДЦ 

збільшувало ІМА в шлунку у молодих щурів на 9,3% (р<0,01), в порівнянні з 

контрольною групою (рис.4.2.). 

 

  

 

Рис.4.2. Вплив нанокристалічного діоксиду церію (НДЦ) на індекс 

моторної активності  шлунка у 3-місячних (І) та 24-місячних щурів (ІІ): 1- 

контроль; 2- НДЦ, 3 –карбахолін, 4 – НДЦ+карбахолін. Примітка: *** - p 

<0,001 порівняно з 3-місячним контролем,  ## -  p <0,01 порівняно з 

відповідним контролем, && - p <0,01 відносно карбахоліну. 
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Дослідження моторики шлунку у щурів 24-місячного віку показало, що 

ІМА знижувався в порівнянні з контрольною групою щурів 3-місячного віку, а 

саме до 14,8±0,3 см вод.ст.*хв або на 21,1% (р<0,001). 10-денне введення НДЦ 

щурам 24-місячного віку покращило моторну активність шлунка: ІМА 

збільшився до 17,8±0,3 см вод.ст.*хв, що було більше на 19,8% (р<0,001), в 

порівнянні з контрольною групою старих щурів (рис.4.2.). 

Вивчення стимульованої карбахоліном моторної активності показало, що 

НДЦ посилював ІМА стимульованої моторики шлунка у молодих щурів з 

28,1±0,6 до 30,4±0,5 см вод.ст.*хв, що відповідало збільшенню на 8,2% 

(р<0,05). 10-денне введення НДЦ збільшувало ІМА стимульованої моторики у 

старих щурів до 27,5±0,4 см вод.ст.*хв., що було більше на 14,5% в порівнянні з 

інтактною групою (р<0,01). Але ІМА у старих щурів після введення НДЦ був 

вищим на 9,5 %, ніж у молодих щурів після тривалого введення НДЦ (р<0,05) 

(рис.4.2.). Отже, НДЦ посилював дію карбахоліну у молодих та старих щурів. 

В результаті проведених досліджень було встановлено, що з віком 

знижується фазний індекс голодних та стимульованих скорочень шлунку 

відповідно на 25% (р<0,05) та 18% (р<0,05) (рис.4.3.). Тривале введення НДЦ 

посилювало фазний індекс спонтанних скорочень шлунку у щурів обох вікових 

груп. У молодих щурів фазний індекс зростав з 0,5±0,01 до 1,0±0,01 см 

вод.ст*хв, це збільшення відповідало 100% (р<0,01). У старих щурів НДЦ 

збільшив фазний індекс з 0,2±0,08 до 1,2±0,01 см вод.ст*хв або на 500% 

(р<0,01) (рис.4.3.). 

НДЦ також впливав на фазний індекс стимульованих скорочень шлунку. У 

молодих щурів він зростав з 4,7±0,02 до 5,8±0,02 см вод.ст*хв., тобто на 23,4% 

(р<0,05). А у старих щурів з 4,1±0,03 до 5,3±0,02 см вод.ст*хв., що відповідало 

збільшенню на 29% (р<0,05) (рис.4.3.). 
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Рис.4.3. Вплив (НДЦ) на фазний індекс моторної активності  шлунка у 3-

місячних (І) та 24-місячних щурів (ІІ): 1- контроль; 2- НДЦ, 3 –карбахолін, 4 – 

НДЦ+карбахолін. Примітка: * - p <0,05 порівняно з 3-місячним контролем, ## - 

p <0,01 порівняно з відповідним контролем, & - p <0,05 відносно карбахоліну. 

 

Таблиця 4.6. 

Вплив нанокристалічного діоксиду церію на тонічний індекс шлунку у щурів, 

М±m, n=10 

 Інтактний 

контроль, 

3 міс. 

НДЦ, 

3 міс. 

Інтактний 

контроль, 

24 міс. 

НДЦ,  

24 міс. 

Голодна 

моторика 
2,7±0,9 2,6±0,7 2,5±0,9 3,1±0,4* 

Стимульована 

моторика 

(карбахолін) 

10,2±0,15 12,8±0,1* 10,4±0,5 11,3±0,2 

Примітка: * - р<0,05, в порівнянні з контрольною групою щурів 

відповідного віку. 

 

Таким чином у старих щурів реакція на карбахолін після дії НДЦ була 

вищою, ніж у молодих. Можливо це пояснюється тим, що з віком виникають 
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значні порушення моторного апарату травного тракту, тому ефективність НДЦ 

краща у вікової групи тварин. 

Показано, що з віком не змінюється тонічний індекс спонтанних та 

стимульованих скорочень. Відповідно до результатів отриманих досліджень 

встановлено, шо тонічний індекс підвищувався після введення НДЦ. Так 

тонічний індекс спонтанних скорочень збільшувався у старих – на 24% 

(р<0,05). Тонічний індекс стимульованих скорочень теж підвищувався у щурів 

обох вікових груп. А саме, у молодих щурів це збільшення відповідало 25,4 % 

(р<0,05), а у старих  на 8% (табл.4.6.). 

Далі ми проводили аналіз спонтанних та стимульованих скорочень товстої 

кишки щурів. Встановлено, що у інтактних щурів 3-місячного віку амплітуда 

спонтанних скорочень в товстій кишці становила 0,5±0,09 см вод. ст. У старих 

щурів амплітуда спонтанних скорочень була на 58% (р<0,05) нижчою, ніж у 

молодих. НДЦ не впливав на амплітуду спонтанних скорочень товстої кишки у 

молодих щурів. Але у старих щурів амплітуда скорочень зростала на 42,8 % 

(р<0,05) (табл.4.7.).  

 

Таблиця 4.7 

Вплив нанокристалічного діоксиду церію (НДЦ) на амплітуду скорочень 

товстої кишки у щурів, М±m, n=10 

 
Інтактний 

контроль 3 міс. 

3-х місячні 

НДЦ 

Інтактний 

контроль 24 

міс. 

24 міс. 

НДЦ 

Голодна 

моторика 
05±0,09 0,45±0,02 0,21±0,04 0,3±0,02* 

Стимульована 

моторика 

(карбахолін) 

1,1±0,08 1,2±0,06 0,62±0,05 1,1±0,04* 

Примітка: * - р<0,05 в порівнянні з контрольною групою щурів 

відповідного віку. 
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Дослідження стимульованої карбахоліном моторної активності товстої 

кишки показало, що амплітуда скорочень у щурів 24-місячного віку була 

нижчою на 58 % в порівнянні з групою щурів 3-місячного віку (р<0,05). Після 

тривалого введення НДЦ амплітуда скорочень стимульованої моторики 

зростала у щурів обох вікових груп. У молодих щурів амплітуда зростала до 

1,2±0,06 см вод.ст., що відповідало збільшенню на 9%. Тоді як у старих 

зростала до 1,1±0,04 см вод.ст. або на 77,4% (р<0,05). Отримані дані 

співпадають з дослідженнями, в яких було показано, що Ах збільшував силу 

скорочення в товстій кишці молодих та старих щурів [80]. 

Аналіз результатів досліджень показав, що з віком зменшується частота 

спонтанних та стимульованих скорочень товстої кишки. У молодих щурів 

частота спонтанних скорочень складала 0,31±0,06, а у старих 0,21±0,05 

скорочень за хвилину, що було на 32,3% (р<0,05) менше. Частота 

стимульованих скорочень у молодої групи тварин складала 2,55±0,12, а у старої 

– 1,35±0,09 скорочень за хвилину, що відповідало зменшенню на 47% (р<0,05) 

(рис.4.4.).   

В товстій кишці молодих щурів НДЦ не здійснював впливу на частоту 

спонтанних та стимульованих скорочень. Частота залишалася в межах 

контрольних значень: спонтанних скорочень – 0,31±0,06 та стимульованих – 

2,52±0,1 скорочень за хвилину. Проте у старих щурів НДЦ викликав 

збільшення частоти спонтанних та стимульованих скорочень. Частота 

спонтанних скорочень зростала до 0,28±0,05 або на 33,3% (р<0,05), тоді як 

стимульованих до 2,7±0,1, тобто на 99 % (р<0,01) (рис.4.4.). 
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Рис 4.4. Типовий запис моторної активності товстої кишки у щурів: 

а – 3 місячні щури; 

б – 24 місячні щури; 

в – 24 місячні щури після 10-денного введення нанокристалічного діоксиду 

церію 

  - введення карбахоліну в дозі 0,01 мг/кг, внутрішньоочеревинно. 

 

Далі було проаналізовано ІМА в товстій кишці щурів різних вікових груп. 

Встановлено, що ІМА знижується з віком на 14% (р<0,05). Тривале введення 

НДЦ посилювало ІМА голодних скорочень в обох вікових груп щурів. У 

молодих щурів ІМА зростав до 10,4±0,3 см вод.ст.*хв, що відповідало 

збільшенню на 13,4% (р<0,05), в порівнянні з контрольною групою. Тоді як у 

старих щурів ІМА зростав до 13,5±0,5 см вод.ст.*хв або на 17,4% (р<0,05) 

(рис.4.5.).  

а 

б 

в 
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Рис.4.5. Вплив (НДЦ) на індекс моторної активності  товстої кишки у 3-

місячних (І) та 24-місячних щурів (ІІ): 1- контроль; 2- НДЦ, 3 –карбахолін, 4 – 

НДЦ+карбахолін. Примітка: * - p <0,05 порівняно з 3-місячним контролем, # - p 

<0,05 порівняно з відповідним контролем, && - p<0,01 відносно карбахоліну. 

 

Вивчення стимульованої карбахоліном моторної активності товстої кишки 

показало,що реакція на карбохалін у старих щурів була меншою на 25,7% 

(р<0,01), ніж у молодих. Тривале введення НДЦ збільшувало ІМА обох вікових 

груп. У молодих щурів ІМА стимульованої моторики зростав до 22±1 см 

вод.ст.*хв або на 15,7% (p <0,05). У щурів 24-місячного віку спостерігали 

збільшення ІМА до 17,9±0,5 см вод.ст.*хв., що відповідало збільшенню на 

15,9% (р<0,05) в порівнянні з контрольною групою щурів (рис. 4.5.).  

Результати досліджень показали, що з віком знижується фазний індекс 

голодних та стимульованих скорочень товстої кишки. Так фазний індекс 

голодних скорочень зменшується з 0,7±0,09 до 0,46±0,12, тобто на 34,2% 

(р<0,05). Фазний індекс стимульованих скорочень знижувався з 3,5±0,02 до 

2,9±0,03, або на 20,6% (р<0,05) (рис.4.6.). 
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Рис.4.6. Вплив (НДЦ) на фазний індекс моторної активності товстої кишки 

у 3-місячних (І) та 24-місячних щурів (ІІ): 1- контроль; 2- НДЦ, 3 –карбахолін, 4 

– НДЦ+карбахолін. Примітка: * - p <0,05 порівняно з 3-місячним контролем,  

## -  p <0,01 порівняно з відповідним контролем, & - p <0,05 відносно 

карбахоліну. 

 

Тривале введення НДЦ збільшувало фазний індекс голодних та 

стимульованих скорочень у молодих щурів. НДЦ збільшував фазний індекс 

голодних скорочень до 0,9±0,08 см вод.ст*хв., що було більше на 28,5% 

(р<0,01) порівняно з контрольною групою. Фазний індекс стимульованих 

скорочень при цьому складав 4,1±0,1 см вод.ст*хв., що зростало на 17% 

(р<0,01) після введення НДЦ (рис.4.6.). 

У старих щурів тривале введення НДЦ посилювало фазний індекс як 

спонтанних, так і стимульованих скорочень товстої кишки. Фазний індекс 

спонтанних скорочень зростав до 0,9±0,1 см вод.ст*хв., що відповідало 

збільшенню на 95,6% (р<0,01) порівняно з контрольною групою. Тоді як 

фазний індекс стимульованих скорочень складав 3,6±0,02 см вод.ст*хв., що 

було більше на 24,1% (р<0,01) (рис.4.6.). 

Аналіз тонічного індексу показав, що з віком не змінює його значення 

(табл.4.8.).  
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Таблиця 4.8. 

Вплив НДЦ на тонічний індекс товстої кишки у щурів, М±m, n=10 

 Інтактний 

контроль, 

3 міс. 

НДЦ, 

3 міс. 

Інтактний 

контроль, 

24 міс. 

НДЦ, 

24 міс. 

Голодна 

моторика 
2,7±0,8 1,9±0,7* 2,5±0,9 1,7±0,5* 

Стимульована 

моторика 

(карбахолін) 

14,1±1,3 12,1±0,7 12,8±1,6 13,3±1,2 

Примітка: * - р<0,05, в порівнянні з контрольною групою щурів 

відповідного віку. 

 

Відповідно до результатів отриманих досліджень встановлено, шо 

тонічний індекс знижувався після введення НДЦ. Так тонічний індекс 

спонтанних скорочень у молодих щурів знижувався на 29,6% (р<0,05), тоді як у 

старих – на 32% (р<0,05). Тонічний індекс стимульованих скорочень 

статистично значуще не змінювався у щурів обох вікових груп. У молодих 

щурів спостерігалась тенденція до зниження, тоді як у старих, навпаки, до 

збільшення (табл.4.8.). 

Отже, отримані результати вказують, що НДЦ проявляє прокінетичні 

властивості. 

 

4.3. Вплив нанокристалічного діоксиду церію на спонтанну скоротливу  

активність гладеньком’язових препаратів травного тракту in situ у щурів різних 

вікових груп 

 

В контрольних дослідженнях гладко м’язових препаратів шлунка 

молодих щурів показано, що амплітуда ГКР-стимульованих скорочень складала 
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18,6±11,7 мН, а співвідношення фазного і тонічного компонентів становили 

3,2+3,5%. З віком ці показники не змінювались. 10-денне введення НДЦ у 

шлунку молодих щурів збільшувало співвідношення фазного і тонічного 

компонентів на 21,9 % (p<0,05). На всі інші показники НДЦ не здійснював 

статистично значущого впливу. 

У старих щурів у шлунку після дії НДЦ зростала амплітуда скорочень до 

34,2+5,4 мН, що відповідало збільшенню на 32,1 % в порівнянні з контрольною 

групою (p<0,05). Співвідношення фазного і тонічного компонентів у старих 

щурів за дії НДЦ зростало до 10,0+3,8%. Кінетичні параметри ГКР-викликаних 

скорочень шлунку старих щурів, які одержували НДЦ, статистично значуще 

зростали. Швидкість розвитку скоротливої відповіді (Vnс) збільшувалась на 

138,8% (p<0,01), а  швидкість фази розслаблення (Vnr) на 128,1% (p<0,01) 

(рис.4.7.).  

 

 

Рис. 4.7. Вплив НДЦ на зміни максимальної нормованої швидкості фаз 

скорочення (Vnc) та розслаблення (Vnr) скорочень, викликаних гіперкалієвим 

розчином (ГКР) та ацетилхоліном (Ах) гладеньких м’язів шлунку старих щурів: 

І- контрольна група, ІІ –НДЦ, M+SD, n=10, * - р<0,05, **-р <0,01 у порівнянні з 

контролем. 
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У молодих щурів амплітуда Ах-викликаних скорочень складала 9,6+3,8 

мН, а у старих - 39,7±4,1 мН, що було на 313% більше (р<0,001). Також 

тенденцію до зростання з віком мало співвідношення фазного і тонічного 

компонентів з 34,5+12,8 % до 49,4±12,7% (p>0,05). Швидкість скорочення (Vnс) 

Ах-викликаних скорочень  гладеньких м’язів шлунку в групі молодих щурів не 

зазнавала значних змін порівняно з аналогічними показниками старих тварин. 

Тоді як швидкість розслаблення зменшувалася з віком на 57 % (р<0,05). У 

молодих щурів у шлунку НДЦ не викликав змін показників Ах-скорочень. Тоді 

як у шлунку старих щурів зростала швидкість розслаблення на 90% (р<0,001) 

(рис. 4.7.). Всі інші показники не мали статистично значущої різниці. 

Результати досліджень показали, що після 10-денного введення НДЦ 

зростали всі показники ГКР-викликаних скорочень у обох вікових груп, а змін 

показників Ах-викликаних скорочень не було виявлено (окрім швидкості 

розслаблення). Відомо, що скоротлива відповідь ГКР-стимульованих 

скороченнь обумовлюється іонами Са
2+

, що надходять до гладень ком’язових 

клітин через потенціалкеровані Са
2+

-канали L-типу [166]. Можливо в шлунку 

задіяний саме цей механізм дії НДЦ. 

Дослідження моторної активності товстої кишки показало, що амплітуда 

ГКР-скорочень гладеньких м’язів молодих тварин складала 13,5±5,4 мН. 

Співвідношення фазного і тонічного складових цих скоротливих відповідей у 

середньому становило 12,3±8,2 %. У випадку гладеньких м’язів товстої кишки 

старих щурів амплітуда ГКР-скорочень була 10,8±5,1 мН, а співвідношення 

фазного і тонічного складових мало тенденції до зниження на 7,9±4,1%. 

Застосований кінетичний аналіз показав, що з віком максимальна швидкість 

фази скорочення зменшувалась на 47,8% (p<0,01), а фази розслаблення - на 

81,1% (p<0,01), (Рис. 4.8).  

Отримані нами результати  можуть бути поясненні літературними даними 

щодо зниження рівня внутріклітинного кальцію в гладком’язевих клітинах 
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товстої кишки з віком [153] та зменшення вивільнення ацетилхоліну на 50% у 

електрично-стимульованих препаратах товстої кишки [95]. Окрім цього 

американськими дослідниками було проведене дослідження і встановлено, що у 

гладком’язових клітинах товстої кишки старих щурів зменшуються К
+
 та Са

2+
 

струми через відповідні канали, які впливають на початок скорочення [96]. 

У гладеньких м’язах товстої кишки молодих щурів 10-денне введення 

НДЦ не викликало змін показників ГКР-індукованих скорочень. Тоді як у 

старих щурів, зростала  амплітуда до 37,9+11,5 мН, що було більше на 350 % 

(р<0,001), ніж в контролі. Співвідношення фазного і тонічного складових ГКР-

активованого скорочення становило 12,58±4,95%, що було більше на 59,5 % 

(р<0,05) у випадку контрольних тварин. У групі старих щурів показники як 

нормованої максимальної швидкості фази скорочення, так і розслаблення 

зростали, відповідно, на 166,8% та 644% (р<0,001) (рис.4.8.).  

 

 

Рис.4.8. Вплив нанокристалічного діоксиду церію (2) на зміни 

максимальної нормованої швидкості фаз скорочення (Vnc) та розслаблення 

(Vnr) скорочень, викликаних гіперкалієвим розчином (ГКР) гладеньких м’язів 

товстої кишки у старих щурів: M+SD, n=10, *** - р<0,001 в порівнянні з 

відповідними контрольними групами щурів (1). 
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У контролі амплітуда Ах-викликаних скорочень гладеньких м’язів товстої 

кишки молодих щурів у середньому становила 8,7±2,2 мН, а співвідношення 

фазного і тонічного компонентів було 24,6±8,9%. З віком амплітуда Ах-

скорочень гладеньких м’язів товстої кишки зростала до 15,6±10,2 мН, однак 

співвідношення фазного і тонічного складових скоротливих відповідей 

зменшувалось до 10,9±0,7%. Отримані дані співпадають з дослідженнями, в 

яких було показано, що Ах збільшував силу скорочення в товстій кишці 

молодих та старих щурів [80]. У старих щурів кінетичні характеристики Ах-

скорочень залишались аналогічними до показників, одержаних для кишечника 

молодих тварин.  

Тривале введення НДЦ викликало зміни параметрів Ах-викликаних 

скорочень. У молодих щурів зростала амплітуда Ах-викликаних скорочень на 

177 % (р<0,001). Співвідношення фазного і тонічного складових скоротливих 

відповідей також зростало на 30,9 % (р<0,05). У старих щурів ці показники 

мали тенденцію до зростання. А саме, амплітуда Ах-викликаних скорочень 

збільшувалася з 15,5+10,2 мН до 16,9+4,3 мН (р>0,05), а співвідношення 

фазного і тонічного складових – на 79% (р<0,05). Оскільки співвідношення 

фазного і тонічного компонентів Ах-скорочень є показником ефективності 

активації сигналу через мускаринові ацетилхолінові рецептори, то наші 

результати вказують на покращення ефективності активації сигналу після дії 

НДЦ. 

Кінетичні параметри також зазнавали змін. Швидкість скорочення 

зростала як у молодих, так і у старих щурів після дії НДЦ на 17 % та 34,3 %, 

відповідно (рис.4.9.). Проте статистично значущих змін фази розслаблення Ах-

викликаних скорочень не відбувалося за дії НДЦ. 

У старих щурів за дії НДЦ спостерігається значне посилення скорочень 

товстої кишки, активованих деполяризацією плазматичної мембрани. Оскільки 

головний внесок у генерування цих скорочень в гладеньких м’язах шлунково-

кишкового тракту роблять іони Са
2+

, які входять  в міоцити через 
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потенціалкеровані Са
2+

-канали L-типу, можна припустити, що саме вони є 

однією з можливих ефекторних ланок при дії НДЦ. 

 

 

Рис.4.9. Вплив нанокристалічного діоксиду церію (НДЦ) на швидкість 

фази скорочення (Vnc), викликаної ацетилхоліновим розчином (Ах) гладеньких 

м’язів товстої кишки у щурів 3 (І) та 24 місяців (ІІ): M+SD, n=10, * - р<0,05 в 

порівнянні з відповідними контрольними групами щурів. 

 

Варто відзначити також значне пришвидшення процесу розслаблення 

гіперкалієвої контрактури в групі старих щурів, що отримували НДЦ. Воно 

може бути пов’язане з рядом клітинних процесів, зокрема, такий ефект може 

свідчити про активацію систем викачування іонів Са
2+

 з міоплазми після 

збудження (можливі ефекторні білки - Са
2+

-помпи плазматичної мембрани 

та/або саркоплазматичного ретикулуму, а також Na
+
,Са

2+
-обмінник). Не можна 

відкидати дію НДЦ через активацію сигналу в мускаринових ацетилхолінових 

рецепторах, оскільки НДЦ збільшував параметри Ах-скорочень. Отже, 

можливо в товстій кишці НДЦ опосередковує свою дію через декілька 

ефекторних ланок. 
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4.4. Вплив нанокристалічного діоксиду церію на АТФ-гідролазну 

активність актоміозину гладеньких м’язів шлунку щурів різних вікових груп 

 

При дослідженні впливу НДЦ на АТФ-гідролазну активність гладеньких 

м’язів молодих щурів встановлено достовірне зниження Mg
2+

,Ca
2+

-АТФ-

гідролазної активності на 54 % (р<0,05) (рис.4.10.). 

 

 

Рис. 4.10. Вплив нанокристалічного діоксиду церію на: А –Mg
+
/Ca

+
-

АТФ-гідролазну активність, Б – К
+
/ЕГТА-АТФ-гідролазну активність 

актоміозину гладеньких м’язів шлунку молодих щурів: * - р<0,05 – в порівнянні 

з контрольною групою. 1 – 3-х місячні, 2 – 24-х місячні. 

 

Для К
+
-ЕГТА-АТФ-гідролазної активності також спостерігались 

аналогічні зміни. К
+
-ЕГТА-АТФ-гідролазна активність зменшувалась за умов 

впливу НДЦ на 45 %. 

Тобто, у молодих щурів НДЦ викликав зниження АТФ-гідролазної 

активності, що свідчить про зниження функціональної активності комплексу 

скоротливих білків гладеньких м’язів шлунку. 

Але зовсім іншим виявився вплив нанокристалічного диоксиду церію на 

АТФ-гідролазну активність актоміозину гладеньких м’язів шлунку у старих 
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щурів. Як вже зазначалося, при старінні нами було виявлено зниження як 

Mg
2+

,Ca
2+

, так і К
+
-ЕГТА-АТФ-гідролазної активності актоміозину гладеньких 

м’язів шлунку у старих щурів. 10-денне застосування НДЦ викликало 

підвищення Mg
2+

,Ca
2+

-АТФ-гідролазної активності на 24 % відносно вікового 

контролю і практично доводило її до рівня контролю у молодих щурів 

(рис.4.11.). 

 

 

 

Рис. 4.11. Вплив нанокристалічного діоксиду церію на: А –Mg
+
/Ca

+
-

АТФ-гідролазну активність, Б – К
+
/ЕГТА-АТФ-гідролазну активність 

актоміозину гладеньких м’язів шлунку старих щурів: * - р<0,05 – в порівнянні з 

контрольною групою молодих щурів, ** - р<0,05  в порівнянні з контрольною 

групою старих щурів. 1 – 3-х місячні, 2 – 24-х місячні, 3 – 24 х місячні+церій. 

 

К
+
-ЕГТА-АТФзна активність  актоміозину гладеньких м’язів шлунку 

також підвищувалась відносно контрольного значення, характерного для 

старих щурів на 177 % (рис. 4.11 Б.). 

Таким чином, застосування НДЦ призводило до підвищення зниженої з 

віком АТФ-гідролазної активності актоміозину гладеньких м’язів шлунку. При 

цьому вплив його на функціональні характеристики актоміозину молодих 
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щурів виражався у зниженні АТФ-гідролазної активності актоміозину 

гладеньких м’язів шлунку. 

 

4.5. Вплив нанокристалічного діоксиду церію на АТФ-гідролазну 

активність актоміозину гладеньких м’язів товстої кишки щурів різних вікових 

груп 

 

Дослідження впливу НДЦ на АТФ-гідролазну активність гладеньких 

м’язів товстої кишки молодих щурів показало достовірне зниження Mg
2+

,Ca
2+

-

АТФ-гідролазної активності на 23,7 % (р<0,05 ) (рис.4.12). 

 

 

Рис. 4.12. Вплив нанокристалічного діоксиду церію на: А –Mg
+
/Ca

+
-

АТФ-гідролазну активність, Б – К
+
/ЕГТА-АТФ-гідролазну активність 

актоміозину гладеньких м’язів товстої кишки молодих щурів: * - р<0,05 – в 

порівнянні з контрольною групою щурів. 1 – 3-х місячні, 2 – 24-х місячні. 

 

Для К
+
-ЕГТА-АТФ-гідролазної активності також спостерігались 

аналогічні тенденції до зниження показників активності скоротливих білків. А 

саме К
+
-ЕГТА-АТФ-гідролазна активність зменшувалась за умов впливу НДЦ 

на 52 % (р<0,05 ), (рис.4.13 Б). 
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Але зовсім іншим виявився вплив НДЦ на АТФ-гідролазну активність 

актоміозину гладеньких м’язів товстої кишки у старих щурів. Як вже 

зазначалося, у молодих щурів було виявлено зниження як Mg
2+

,Ca
2
-, так і К-

ЕГТА-АТФ-гідролазної активності актоміозину гладеньких м’язів товстої 

кишки. 10-денне застосування НДЦ у старих щурів викликало підвищення як 

Mg
2+

,Ca
2
-АТФ-гідролазної активності на 128 % відносно контролю (рис. 4.13.). 

Для К
+
-ЕГТА-АТФ-гідролазної активності скоротливих білків товстої 

кишки також спостерігались подібні зміни: АТФ-гідролазна активність за умов 

впливу НДЦ зростала на 87,4 % (р<0,05 ), (рис.4.14 Б.). 

 

 

Рис. 4.13. Вплив нанокристалічного діоксиду церію на: А –Mg
+
/Ca

+
-

АТФ-гідролазну активність, Б – К
+
/ЕГТА-АТФ-гідролазну активність 

гладеньких м’язів товстої кишки старих щурів: * - р<0,05 – в порівнянні з 

контрольною групою щурів молодих щурів, * - р<0,05 – в порівнянні з 

контрольною групою щурів старих щурів. 1 – 3-х місячні, 2 – 24-х місячні, 3 – 

24 х місячні+церій. 

 

4.6. Вплив нанокристалічного діоксиду церію на ступінь окисної 

модифікації актоміозину гладеньких м’язів шлунку і товстої кишки щурів 

різних вікових груп 

 

Як відомо з літературних даних, одним з провідних механізмів старіння є 

надмірна генерація вільних радикалів та порушення в роботі антиоксидантних 
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систем [146, 167]. На сьогодні накопичена велика кількість даних, що 

стосуються вивчення механізмів перекисного окиснення ліпідів, його ролі в 

діяльності клітин за умов фізіологічної норми і в патогенезі захворювань. Разом 

з тим з кожним роком зростає кількість наукової інформації про те, що АФК 

можуть викликати окисне руйнування і модифікацію не тільки ліпідів, але і 

білків. В роботах Дубініної О.Ю (2008) наведені дані, щодо окисної 

модифікації білків плазми крові за умов різних патологій [168] та показано 

утворення додаткових карбонільних груп у бічних ланцюгах амінокислот [169]. 

Однак, у літературі не існує даних про модифікацію скоротливих білків 

вільними радикалами, надлишкова кількість яких продукується при старінні, 

хоча це може пояснити зміни у функціонуванні скоротливих білків. 

Показано, що рівень карбонільних груп в актоміозиновому білковому 

комплексі гладеньких м’язів шлунку старих щурів підвищувався відносно рівня 

контролю молодих тварин на 65,3% (р≤0,05) з величини 0,032 мкМ/мг білка до 

0,049 мкМ/мг білка (табл. 4.9., 4.10.). В товстій кишці старих щурів рівень 

карбонільних груп зростав  до 0,06 (мкМ/мг білка) відносно контролю для 

молодих тварин 0,029 мкМ/мг білка, що становить 48,3 % (р≤0,05). Тобто, при 

старінні спостерігається окисна модифікація скоротливих білків, що не може не 

позначитись на їх функціонуванні, а саме АТФазній активності, що ми і 

спостерігали в експерименті. 

10-денне вживання НДЦ не викликало змін вмісту карбонільних груп в 

білках актоміозинового комплексу гладеньких м’язів шлунку та товстої кишки 

молодих щурів (табл. 4.9., 4.10.).  

Тобто зміни у функціонуванні білків під впливом НДЦ не можна 

пояснити їх окисною модифікацією, а пояснення треба шукати в стеричних 

особливостях їх взаємодії з білками. Застосування НДЦ у старих щурів 

наступним чином позначалось на рівні карбонільних груп актоміозину. Вміст 

карбонільних груп зменшувався відносно вікового контролю на 44 % р ≤0,05 

для актоміозину шлунку і на 53 % р ≤0,05 в товстій кишці. 
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Таблиця 4.9. 

Вміст карбонільних груп в актоміозиновому комплексі гладеньких м’язів 

шлунку щурів різних вікових груп 

Молоді щури Старі щури 

Умови 

експерименту 

Вміст 

карбонільних груп, 

мМ/мг білка 

Умови 

експерименту 

Вміст 

карбонільних 

груп, мМ/мг білка 

НДЦ 0,034 ± 0,006 НДЦ 0,034 ± 0,004 ** 

контроль 0,032 ±0,004 Контроль 0,049 ± 0,006 * 

Примітка:  * - р≤0,05 відносно групи контролю молодих щурів; ** - р ≤0,05 

відносно вікового контролю 

 

Отже, відновлення АТФ-гідролазної активності актоміозинового 

комплексу у старих щурів під дією НДЦ може бути частково пояснено його 

антиоксидантними властивостями. 

 

Таблиця 4.10. 

Вміст карбонільних груп в актоміозиновому комплексі гладеньких м’язів 

товстої кишки щурів різних вікових груп 

Молоді щури Старі щури 

Умови 

експерименту 

Вміст 

карбонільних груп, 

мМ/мг білка 

Умови 

експерименту 

Вміст 

карбонільних 

груп, мМ/мг білка 

НДЦ 0,032 ± 0,003 НДЦ 0,039 ±0,006 * 

контроль 0,029  ±0,006 Контроль 0,060 ± 0,004 * 

Примітка:* - р≤0,05 відносно групи контролю молодих щурів; ** - р ≤0,05 

відносно вікового контролю 
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Таким чином, досліджено вплив нанокристалічного диоксиду церію на 

показники функціональної активності актоміозинового комплексу скоротливих 

білків гладеньких м’язів шлунку та товстої кишки у щурів різних вікових груп. 

Показано, що при старінні відбувається зниження АТФ-гідролазної активності 

актоміозину, що є основним функціональним показником роботи скоротливих 

білків. Застосування нанокристалічного диоксиду церію у молодих щурів 

призводить до зниження АТФ-гідролазної активності актоміозину. Тоді як у 

старих щурів відбувається нормалізацію функціонування актоміозинового 

комплексу. Зміни у функціонуванні комплексу скоротливих білків можна 

частково пояснити їх окисною модифікацією при старінні і відновленням 

завдяки антиоксидантним властивостям нанокристалічного диоксиду церію. 

 

4.7. Вплив нанокристалічного діоксиду церію на морфологічні зміни 

слизово-мязовогошару шлунка та товстої кишки у щурів 

 

Встановлено, що у вікової групи щурів в слизовій шлунка відмічались 

дистрофічні зміни, порушувалося співвідношення головних і парієтальних 

клітин, а також атрофічні або гіперпластичні зміни, які є віковими. 

В групі молодих щурів, які отримували НДЦ, знаходили картину 

нормальної гістологічної будови. Можна відмітити деяке збільшення кількості 

мукоцитів у шийній зоні залоз у порівнянні з групою молодих інтактних щурів. 

Помірне збільшення кількості мукоцитів, які продукують слиз, є позитивною 

динамікою, оскільки слиз має протекторні властивості і забезпечує захист 

слизової (рис.4.15). 
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Рис. 4.15. Вплив нанокристалічного діоксиду церію на слизову оболонку 

шлунка щурів 3 міс. Збільшення кількості мукоцитів у шиїчній зоні залоз. 

Забарвлення гематоксиліном-еозином. Зб.х400. 

 

Гістологічне дослідження слизової стінки шлунка в експериментальній 

групі старих щурів віком 24 місяці, дало можливість оцінити дію НДЦ на 

слизову оболонку при порівнянні з контрольними групами щурів відповідної 

вікової групи. У передшлунку покривний багатошаровий плоский епітелій 

визначався переважно як помірно потовщений, у порівнянні з контрольною 

групою були відсутні ознаки ороговіння епітелію, а також значно меншими за 

кількістю і поширеністю були вогнища акантоза – заглибленого росту 

багатошарового плоского епітелію з боку базального шару (рис.4.16.). 
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Рис. 4.16. Передшлунок, вкритий багатошаровим плоским епітелієм з 

акантозом (А) та без акантозу (Б). Забарвлення гематоксиліном-еозином. 

Зб.х100. 

 

В залозах спостерігалось значно менше змін, ніж у контрольних групах 

старих щурів. Дно залоз було утворено головними і парієтальними клітинами; 

клітини зберігали характерну для них гістологічну будову. Перешийок  

складався з циліндричного епітелію і додаткових клітин, що продукують 

муцин; відмічались лише поодинокі малодиференційовані клітини. Мітози 

зустрічались у невеликій кількості. Клітин з дистрофічними змінами  

відмічалось значно менше, ніж у тварин, які не вживали НДЦ. Ядра практично 

всіх клітин були незміненими. Площа ядер епітеліоцитів у старих щурів після 

дії НДЦ складала 17,8±0,1 мкм
2
, що було на 37% (р<0,05) більше, ніж у 

контрольної групи старих щурів. Площа келихоподібних клітин після тривалого 

введення НДЦ у старих щурів зростала з 42,5±0,1 мкм
2 

до 54,4±0,3 мкм
2 

, що 

зростало на 28% (р<0,05) (табл.4.12.). 

 

 

А 

Б 
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Таблиця 4. 12. 

Вплив нанокристалічного діоксиду церію на морфометричні показники 

слизової оболонки шлунка у щурів, мкм, М±m, n=50 

 Інтактний 

контроль, старі 

щури 

Молоді щури, 

НДЦ 

Старі щури, 

НДЦ 

Товщина слизової 474,0±1,5 576,4±1,2 545±1,3* 

Глибина крипт 48,7±0,6 59,9±0,5 56,8±0,6* 

Ширина крипт 368,9±0,7 435,1±0,8 414±0,9* 

Висота епітеліоцитів 114,5±0,2 144±0,6 136,7±0,6* 

Площа ядер 

епітеліоцитів (х10 в-1) 
13,0±0,1 20,1±0,1 17,8±0,1 

Площа 

келихоподібних 

клітин (х10 в-1) 

42,5±0,1 56,4±0,3 54,4±0,3* 

Мітотичний індекс 9,2±0,1 12,8±0,1 11,7±0,1* 

Примітка: * - р≤0,05 відносно контрольної групи старих щурів. 

 

У власній пластинці слизової оболонки  інфільтрація була вогнищевою і 

досить помірною, складалася  з лімфоцитів, гістіоцитів, поодиноких 

плазматичних клітин. Товщина слизової оболонки шлунка у старих щурів 

збільшувалася з 474,0±1,5 до 545±1,3 мкм, що було більше на 15,0% (р<0,05). 

Глибина та ширина крип після дії НДЦ майже відновлювалася до контрольних 

показників молодих щурів. Так глибина крипт у старих щурів зростала з 

48,7±0,6 до 56,8±0,6 мкм, а ширина крипт з 368,9±0,7 до  414,0±0,9 мкм (р<0,05) 
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(табл.4.12.). Товщина  підслизової оболонки у старих щурів становила 86,2±1,4 

мкм, а м’язової оболонки – 240,6±1,8 мкм, що вірогідно більше , ніж в 

контрольних групах щурів (р<0,05). В м’язовій оболонці відмічалось  

збільшення діаметра і довжини значної частини міоцитів у порівнянні із 

контрольними групами старих інтактних щурів. 

В групі молодих експериментальних щурів  не було знайдено вірогідних 

змін у товщині підслизової і м’язової оболонок; товщина підслизової оболонки 

становила 74,2±1,2 мкм, а  товщина м’язової оболонки – 244,8±2,1 мкм. 

 
 

Рис. 4.17. Вплив нанокристалічного діоксиду церію на слизову шлунка 

щурів 24 міс. А – інтактний контроль, Б – вплив нанокристалічного діоксиду 

церію, дистрофічні зміни спостерігаються лише в поодиноких клітинах. 

Забарвлення гематоксиліном-еозином. Зб.х200.  

 

У інтактній групі старих щурів відмічалось значне зменшення 

парієтальних клітин, які візуалізувались  у вигляді невеликих груп. Серед них 

також зустрічались  клітини з пікнотичним ядром і вакуолізованою 

цитоплазмою, що майже не забарвлювалась еозином. Тоді як після 10-денного 

введення НДЦ клітини зберігали характерну для них гістологічну будову. 

Дистрофічні зміни спостерігаються лише в поодиноких клітинах (рис. 4.21.). 

А 
Б 
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Мітотичний індекс у інтактної групи старих щурів складав 9,2±0,1. Після дії 

НДЦ він зріс до 11,7±0,1, що було більше на 27% (р<0,05) (табл.4.12.). 

Зростання мітотичного індексу після дії НДЦ вказує на те, що зростає 

проліферативна активність клітин.  

 

  

Рис. 4.18. Вплив нанокристалічного діоксиду церію на слизову оболонку  

щурів 24 міс. А – інтактний контроль, клітини з пікнотичним ядром і 

вакуолізованою цитоплазмою,  Б – вплив нанокристалічного діоксиду церію, 

дистрофічні зміни спостерігаються лише в поодиноких клітинах. Забарвлення 

гематоксиліном-еозином. Зб.х400.  

 

Отже, у старих щурів, які отримували НДЦ, відмічається позитивна 

динаміка відновлення вікових змін, зокрема процесів проліферації і 

диференціювання клітин епітелію залоз шлунку, що забезпечує нормалізацію 

функціонального стану. 

Аналіз морфологічної картини товстої кишки показав, що в 

досліджуваній групі молодих щурів, які отримували НДЦ практично не 

спостерігалось змін у слизовій оболонці у порівнянні з контрольною групою 

щурів. Можна відмітити деяке збільшення кількості келихоподібних клітин. 
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Площа келихоподібних клітин у молодих щурів складала 101,3±0,9 мкм, а після 

дії НДЦ вона збільшилася до 118,0±0,8 мкм. 

 

Таблиця 4. 13 

Вплив нанокристалічного діоксиду церію на морфометричні показники 

слизової оболонки товстої кишки у щурів, мкм, М±m, n=50 

 Інтактний 

контроль, старі 

щури 

Молоді щури, 

НДЦ 

Старі щури, 

НДЦ 

Товщина слизової 230±1,0 287,7± 1 270,7±1,3* 

Глибина крипт 226,1±1,0 274,3±1 265±1,1* 

Ширина крипт 43,9±0,3 46,2±0,5 44,1±0,5 

Висота епітеліоцитів 18,7±0,1 24,2±0,2 22,5±0,2 

Площа ядер 

епітеліоцитів (х10 в-1) 
16,5±0,6 26,7±0,2 20,4±0,2 

Площа 

келихоподібних 

клітин (х10 в-1) 

91,3±0,9 118±0,8 102,1±0,7 

Мітотичний індекс 3,8±0,2 6,3±0,1 5,2±0,2 

Примітка: * - р≤0,05 відносно контрольної групи старих щурів. 

 

В групі щурів віком 24 місяці після 10-денного введення НДЦ 

морфологічна картина слизової оболонки товстої кишки  відрізнялась від такої 

старих тварин контрольних груп. Товщина слизової стінки у старих щурів 

складала 230±1,0 мкм, тоді як після дії НДЦ товщина була 270,7±1,3 мкм. Отже, 

НДЦ потовщував слизову оболонку товстої кишки у старих щурів на 17,7% 
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(р<0,05). Ширина крипт при цьому майже не змінювалася, а глибина крипт 

також збільшилася на 17,7% (р<0,05) (табл.4.13.). 

Серед колоноцитів зустрічалися лише поодинокі клітини з порушенням 

обмінних процесів, в цитоплазмі яких знаходились нечисленні дрібні оптично 

порожні вакуолі. Переважна більшість клітин була з чіткими контурами, 

гомогенною еозинофільною цитоплазмою, помірно гіперхромним ядром (рис. 

4.22). В частині клітин ядра були більш гіперхромними, що  характерне для 

збільшення проліферативної активності даних клітин.  

 
 

Рис. 4.19. Вплив нанокристалічного діоксиду церію на слизову оболонку  

товстої кишки старих щурів. А – інтактний контроль, зменшення товщини 

слизової; вогнищево дистрофічні зміни у призматичному епітелії,  Б – вплив 

нанокристалічного діоксиду церію. Заб. гематоксиліном-еозином. х200. 

 

Площа ядер епітеліоцитів у старих щурів була 16,5±0,6 мкм
2
, після дії 

НДЦ площа збільшилася до 20,4±0,2 мкм
2
, що відповідало збільшення на 23,6% 

(р<0,05). НДЦ також збільшував висоту епітеліоцитів на 20,3% (р<0,05). Також  

було відмічено збільшення кількості келихоподібних клітин. Площа 

келихоподібних клітин зростала з 91,3±0, мкм
2
 до 102,1±0,7 мкм

2
 (р<0,05) 

(табл.4.13.). Щодо лімфоїдноклітинної інфільтрації, то спостерігались як 

поодинокі лімфоцити, невеликі скупчення, так і невеликі лімфоїдні фолікули з 
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реактивними центрами (рис.4.20.). В експериментальній  групі молодих щурів 

товщина підслизової оболонки товстої кишки  становила 36,2±0,8 мкм, а 

товщина м’язового шару 202,5±1,4 мкм, що вірогідно більше, ніж в контрольній 

групі (р<0,05). В м’язовій оболонці молодих щурів відмічали  всі три типи 

міоцитів – малі, середні і великі. Більшість дослідників відмічають, що малі 

міозити диференціюються і активно синтезують білок. Середні міозити 

становлять зрілу та функціонально активну субпопуляцію. Великі міоцити 

виникають внаслідок включення механізмів адаптаційних реакцій. 

В групі старих щурів товщина підслизового шару становила 39,2±0,7 мкм, 

що не виявило вірогідних відмінностей у порівнянні з контрольною групою.  В 

той же час , товщина м’язової оболонки склала 186,6±1,4 мкм, що вірогідно 

більше, ніж в групі інтактних старих щурів(р<0,05). В м’язовій оболонці 

переважала субпопуляція великих міоцитів як прояв гіпертрофії, разом з тим  

були представлені іу достатній кількості середні і малі міоцити, що становлять 

функціонально активну субпопуляцію клітин. 

Отже, після 10-денного введення НДЦ у старих щурів спостерігається 

зменшення кількості клітин у стані дистрофії і апоптозу. Наявність 

гіперхромних ядер в епітеліальних клітинах базальних відділів свідчить про 

збільшення проліферативної активності клітин. До того ж було виявлено 

збільшення кількості келихоподібних клітин, що може відбуватися за рахунок 

покращення обмінних процесів і характеризуватися як  відновлення морфо-

функціонального стану стінки товстої кишки. 
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Рис. 4.20. Вплив нанокристалічного діоксиду церію на слизову оболонку  

товстої кишки старих щурів. А – інтактний контроль, зменшення товщини 

слизової; вогнищево дистрофічні зміни у призматичному епітелії, Заб. 

гематоксиліном-еозином. х200. Б – вплив нанокристалічного діоксиду церію, 

гіперхромні ядра в епітеліальних клітинах базальних відділів. Заб. 

гематоксиліном-еозином. х400. 

 

 

4.8. Вплив нанокристалічного діоксиду церію на окисно-антиоксидантну 

рівновагу у слизовій оболонці шлунка та товстої кишки, і сироватці крові щурів 

різного віку 

 

В результаті проведених досліджень встановлено, що у старих щурів 

зростає вміст продуктів ПОЛ в слизовій оболонці шлунка. У старих щурів  

вміст ДК зростав на 30,2% (p < 0,05), ТБК-активних продуктів - на 285,4% (p < 

0,01) та Шиффових основ - на 64,7 % (p < 0,05) відносно контрольної групи 

щурів молодого віку (табл. 4.14.). 
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Таблиця 4.14. 

Вміст продуктів перекисного окиснення ліпідів у слизовій оболонці шлунка 

щурів (M+m, n=10) 

Група 

тварин 

Дієнові 

кон’югати, 

нмоль•мг білка
-1 

ТБК-активні продукти,  

нмоль•мг білка
-1 

Шиффові 

основи, 

ум.од.•мг білка
-1 

Контроль 

(3 місяця) 
244,12±18,33 65,14±5,99 5,91±0,42 

НДЦ 

 
231,12±12,04 60,19±4,81 5,11±0,37 

Контроль 

(24 місяця) 
317,89±22,74* 250,85±20,02*

 
16,66±1,40*

 

НДЦ 

 
180,03±16,42

#
 122,31±11,56

#
 9,17±0,86

#
 

* - р < 0,05 порівняно з контрольними 3-місячним тваринами, ** – р < 0,05 

порівняно з контрольними 24-місячними тваринами. 

 

У групі тварин 24-місячного віку, яким вводили НДЦ, вміст продуктів 

ПОЛ у слизовій оболонці шлунка достовірно зменшувався. Так у старих щурів 

вміст ДК складав 180,0±16,4 нмоль•мг білка
-1

, ТБК-активних продуктів - 

122,3±11,6 нмоль•мг білка
-1 

та Шиффових основ - 9,17±0,86 ум.од.•мг білка
-1

. 

Отже, НДЦ зменшував вміст ДК в слизовій оболонці шлунка на 43% (p < 0,05), 

ТБК-активних продуктів – на 51% (p < 0,05) та Шиффових основ – на 45 % (p < 

0,05) відносно контрольної групи щурів (табл. 4.14.). Активність 

антирадикальних ферментів в слизовій оболонці шлунка також зазнає змін в 

процесі старіння. Показано, що активність СОД зменшується на 43,8 % (p < 

0,05). Каталазна активність також знижується з віком на 24,7 % (p < 0,05)  (табл. 

4.15.). 
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Таблиця 4.15. 

Активність ферментів антиоксидантного захисту у слизовій оболонці шлунка 

щурів (M+m, n=10) 

Група тварин 
Супероксиддисмутаза,  

ум.од.•хв
-1

•мг білка
-1 

Каталаза, 

нмоль•хв
-1

• мг білка
-1 

Контроль 

(3 місяця) 
0,16±0,01 6,49±0,42 

НДЦ 

(3 місяця) 
0,15±0,02 5,94±0,40 

Контроль 

(24 місяця) 
0,09±0,01* 4,89±0,41* 

НДЦ 

(3 місяця) 
0,07±0,01 4,18±0,37 

* – р < 0,05 порівняно з контрольними 3-місячним тваринами. 

 

Нами не було виявлено впливу НДЦ на антиоксидантну систему, а саме 

активність каталази і супероксиддисмутази. Це може свідчити про зменшення 

накопичення активних форм кисню під впливом НДЦ, який виступає сильним 

антиоксидантом, а також залучення інших ланок антиоксидантної системи. 

Далі ми проаналізували вплив НДЦ на стан антиоксидантної системи в 

слизовій оболонці товстої кишки. Показано, що вміст продуктів ПОЛ зростає з 

віком. Так вміст ДК зростав на 40,9% (p < 0,05), ТБК-активних продуктів - на 

114,6% (p < 0,01) та Шиффових основ - на 131,8 % (p < 0,05) відносно 

контрольної групи щурів молодого віку (табл. 4.16.). 

У групі старих тварин, яким вводили НДЦ, у слизовій оболонці товстої 

кишки спостерігається достовірне зниження вмісту проміжних та кінцевих 

продуктів ПОЛ: ТБК-активних продуктів – на 70% (p < 0,05) та Шиффових 

основ – на 41% (p < 0,05)  відносно контрольної групи старих щурів (табл. 

4.16.). Вміст дієнових кон’югатів вірогідно не змінювався. 
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Таблиця 4.16 

Вміст продуктів перекисного окиснення ліпідів у слизовій оболонці товстої 

кишки щурів, (M+m, n=10) 

Група 

тварин 

Дієнові кон’югати, 

нмоль•мг білка
-1 

ТБК-активні 

продукти, 

нмоль•мг білка
-1 

Шиффові 

основи, ум. 

од.•мг білка
-1 

Контроль 

(3 місяця) 
255,39±22,01 130,48±11,60 8,47±0,75 

НДЦ 

(3 місяця) 
234,54±18,50 121,16±9,86 8,15±0,51 

Контроль 

(24 місяця) 
359,80±24,78* 280,08±21,26* 19,65±1,15* 

НДЦ 

(24 місяця) 
337,54±26,75 194,53±15,77# 7,95±0,59# 

* - р < 0,05 порівняно з контрольними 3-місячним тваринами, # – р < 0,05 

порівняно з контрольними 24-місячними тваринами. 

 

Також нами було встановлено, що активність антирадикальних ферментів 

в слизовій оболонці товстої кишки не зазнає змін в процесі старіння. (табл. 

4.17.). Тоді як у старих щурів, яким вводили НДЦ, у слизовій оболонці товстої 

кишки активність антирадикальних ферментів достовірно знижується: 

супероксиддисмутазна активність – на 35% та каталазна активність – на 21% 

відносно значень у контрольній групі тварин (табл. 4.17.). Це свідчить про 

можливе зниження активності антиоксидантних ферментів у старих щурів в 

умовах зниження генерації активних форм кисню за дії НДЦ. 
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Таблиця 4.17. 

Активність ферментів антиоксидантного захисту у слизовій оболонці товстої 

кишки щурів, (M+m, n=10) 

Група 

тварин 

Супероксиддисмутаза,  

ум.од.•хв
-1

•мг білка
-1 

Каталаза, 

 нмоль•хв
-1

•мг білка
-1 

Контроль 

(3 місяця) 
0,18±0,02 8,29±0,52 

НДЦ 

(3 місяця) 
0,17±0,01 8,14±0,64 

Контроль 

(24 місяця) 
0,26±0,02 9,17±0,77 

НДЦ 

(24 місяця) 
0,17±0,02* 7,21±0,48* 

* – р < 0,05 порівняно з контрольними 24-місячними тваринами. 

 

Нами було вивчено вплив НДЦ на вміст продуктів ПОЛ і в сироватці крові 

щурів. Встановлено, що з віком статистично значуще зростає вміст ТБК-

активних продуктів на 160,8 % (р < 0,05 ) та Шиффових основ - 140,9 % (р < 

0,05 ) (табл. 4.18.). 

НДЦ у старих щурів знижував вміст продуктів ПОЛ у сироватці крові. У 

групі тварин 24-місячного віку вміст продуктів ПОЛ у сироватці крові 

знижувався до: ДК - 37,08±3,27 нмоль×мг білка
-1

, ТБК-активних продуктів - 

27,07±2,56 нмоль×мг білка
-1 

та Шиффових основ - 1,83±0,17 ум. од.×мг білка
-1

. 

Що відповідало зниженню: ДК на 52,4% (p < 0,05), ТБК-активних продуктів - 

на 34,3% (p < 0,01) та Шиффових основ - на 65,3 % (p < 0,05) відносно 

контрольної групи щурів (табл. 4.18.) 

У сироватці крові щурів 24-х місячного віку не виявлено збільшення 

активності СОД. Тоді як активність каталази зменшувалася з 2,29±0,21 до 

0,44±0,04, або на 80,8 % (р < 0,05 ) (табл. 4.19.). 
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Таблиця 4.18. 

Вміст продуктів перекисного окиснення ліпідів у сироватці крові щурів, (M+m, 

n=10) 

Група 

тварин 

Дієнові 

кон’югати, 

нмоль•мг білка
-1 

ТБК-активні 

продукти, нмоль•мг 

білка
-1 

Шиффові 

основи, ум. 

од.•мг білка
-1 

Контроль 

(3 місяця) 
60,61±3,82 15,78±1,03 2,18±0,18 

НДЦ 

(3 місяця) 
47,98±3,90* 12,56±0,90* 1,65±0,15* 

Контроль 

(24 місяця) 
77,91±4,30 41,22±3,03# 5,27±0,41# 

НДЦ 

(24 місяця) 
37,08±3,27* 27,07±2,56* 1,83±0,17* 

* - р < 0,05 порівняно з контрольними тваринами відповідного віку, # – р < 

0,05 порівняно з контрольними 3-місячними тваринами. 

У сироватці крові щурів 3-х та 24-х місячного віку, яким вводили НДЦ, 

виявлено збільшення активності СОД та каталази. У групі тварин 3-місячного 

віку НДЦ збільшував СОД на 28,6% (р<0,05), каталазну активність – на 20,1% 

(р < 0,05 ). У групі тварин 24-місячного віку НДЦ збільшував СОД на 45,5% (р 

< 0,05 ), каталазну активність – на 34% (р < 0,05) відносно значень контрольної 

групи тварин (табл. 4.19.).  

Отримані дані свідчать, що з віком порушується окисно-антиоксидантна 

рівновага: посилюється продукція активних форм кисню, про що вказують 

зміни супероксиддисмутазної і каталазної активностей та накопичення 

продуктів ліпідної пероксидації, що підтверджується даними літератури [157]. 

Встановлено відновлюючу дію НДЦ на окисно-антиоксидантну рівновагу у 

органах травної системи та крові щурів різного віку. 
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Таблиця 4.19. 

Активність ферментів антиоксидантного захисту у сироватці крові щурів, 

(M+m, n=10) 

Група 

тварин 

Супероксиддисмутаза,  

ум.од.•хв
-1

•мг білка
-1 

Каталаза, 

 нмоль•хв
-1

•мг білка
-1 

Контроль 

(3 місяця) 
0,14±0,01 2,29±0,21 

НДЦ 

(3 місяця) 
0,18±0,01* 2,75±0,24* 

Контроль 

(24 місяця) 
0,11±0,01 0,44±0,04# 

НДЦ 

(24 місяця) 
0,16±0,01* 0,59±0,06* 

* – р < 0,05 порівняно з контрольними тваринами відповідного віку, # – р < 

0,05 порівняно з контрольними 3-місячними тваринами. 

 

Підсумовуючи результати даного розділу, можна заключити, що НДЦ 

відновлює вікові порушення АТФ-азної активності, морфо-функціонального 

стану слизової оболонки шлунка і товстої кишки та окисно-антиоксидантну 

рівновагу. НДЦ проявляє прокінетичні властивості на моторну функцію шлунка 

та товстої кишки. Оскільки в наш час відома достатня кількість прокінетиків, 

ми вирішили порівняти прокінетичну дію НДЦ та дію сучасних прокінетиків, 

що буде відображено в наступному розділі.  
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РОЗДІЛ 5 

ПОРІВНЯЛЬНА ДІЯ СУЧАСНИХ ПРОКІНЕТИКІВ ТА 

НАНОКРИСТАЛІЧНОГО ДІОКСИДУ ЦЕРІЮ НА МОТОРНУ 

ФУНКЦІЮ ТРАВНОГО ТРАКТУ У ЩУРІВ РІЗНОГО ВІКУ 

 

Пошук засобів, що нормалізують моторно-евакуаторну функцію травного 

тракту, привертає увагу лікарів-дослідників протягом кількох століть, оскільки 

порушення моторики лежать в основі патогенезу багатьох захворювань таких 

як гастроезофагальна рефлюксна хвороба, пептична виразка шлунка, синдром 

подразненого кишечника, рак та інш. [170, 171]. 

Вікові зміни організму відбуваються в результаті старіння клітин і 

тканин, що зумовлюють значні порушення в регуляції функцій органів і систем. 

Травна система зазнає також вікових змін [4, 100]. Зокрема, у пацієнтів у 

літньому віці однією з найбільш поширених скарг є закрепи, які можуть бути як 

самостійним симптомом функціонального характеру, так і 

симптомокомплексом, який супроводжує різні захворювання. Питання 

патогенезу і корекції закрепу викликають значний науковий і практичний 

інтерес, що отримало відображення в багатьох сучасних публікаціях [172, 173]. 

В клінічній практиці на сьогодні використовується широкий спектр 

послаблюючих засобів, але більшість з них мають побічну дію, а до деяких 

розвивається звикання [174-177]. До того ж лікування літніх людей 

ускладнюється в зв’язку з різними супутніми захворюваннями пацієнтів. Тому 

пошук нових прокінетиків з тривалим і безпечним терміном вживання є 

актуальним питанням сучасної фармакології та медицини [112]. 
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5.1. Вплив прокінетиків на спонтанну моторну активність шлунка та 

товстої кишки у щурів обох вікових груп 

 

В результаті проведених досліджень було встановлено, що з віком 

зменшується ІМА шлунку у щурів (рис. 5.1). У старих щурів ІМА був меншим 

на 19,5% (p <0,05), ніж у молодих. Ми проаналізували дію трьох речовин на 

ІМА шлунку у двох вікових груп. Було встановлено, що у старих щурів церукал 

зменшував ІМА на 32,8% (p <0,05), сенаде на – 13,4 % (p <0,05). Тоді як НДЦ 

навпаки посилював ІМА шлунку у вікових щурів.  

 

 

 

Рис. 5.1. Індекс моторної активності шлунку у щурів 3 (А) та 24 (В) місяців: 

1 –контроль; 2 – церукал; 3 – сенаде; 4 – нанокристалічний діоксид церію. 

Примітка: * - p <0,05, порівняно з відповідним контролем,  # -  p<0,01 відносно 

3-місячного контролю. 

 

Оскільки ІМА – це величина, в розрахунок якої входять амплітуда, частота, 

фазний та тонічний індекси, то важливо встановити за рахунок яких величин 

цей показник змінюється. Аналіз отриманих результатів показав, що з віком у 

шлунку щурів частота скорочень зменшується на 62,5 % (p <0,05) (рис.5. 2). 
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Церукал значно знижував частоту скорочень шлунку у молодих та старих 

щурів. Так у молодих частота скорочень зменшувалася на 92,8% (p <0,01), у 

старих – на 99 % (p <0,01). Сенаде, також зменшував частоту , частоту 

скорочень шлунка у щурів 3-х місячного віку. У молодих щурів частота 

скорочень зменшувалася на 79,4 % (p <0,01), а у старих частота скорочень з 

інтактною групою не змінювлась. НДЦ не впливав на частоту скорочень 

шлунку щурів обох вікових груп.  

 

 

Рис. 5.2. Частота скорочень шлунку у щурів 3 (А) та 24 (В) місяців: 1 –

контроль; 2 – церукал; 3 – сенаде; 4 – нанокристалічний діоксид церію. 

Примітка: * - p <0,01, порівняно з відповідним контролем, # - p<0,01 відносно 

3-місячного контролю. 

 

Нами також було встановлено, що у старих щурів зменшується амплітуда 

скорочень шлунку на 50% (p <0,05), в порівнянні з молодими (рис.5.3). У 

старих та молодих щурів церукал статистично значуще знижував амплітуду 

скорочень в 85% (p <0,01) та 80 % (p <0,001) відповідно. Сенаде знижував 

амплітуду скорочень лише у молодих щурів на 50% (p <0,01). НДЦ на 

амплітуду спонтанних скорочень у шлунку щурів статистично значуще не 

впливав.  
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Рис. 5.3. Амплітуда скорочень шлунку у щурів 3 (А) та 24 (В) місяців: 1 –

контроль; 2 – церукал; 3 – сенаде; 4 – нанокристалічний діоксид церію. 

Примітка: * - p <0,05, порівняно з відповідним контролем, # - p<0,05 відносно 

3-місячного контролю. 

 

Фазний індекс визначає роботу м’язового апарату стінки травного тракту. 

Нами встановлено, що фазний індекс спонтанних скорочень шлунку 

зменшується у старих щурів на 60% (p <0,05), в порівнянні з молодими 

(рис.5.4). Церукал знижував цей показник у обох вікових груп. У молодих 

щурів фазний індекс знижувався на 60% (p <0,05), а у старих – на 10%. На 

противагу церукалу, сенаде збільшував фазний індекс у молодих щурів на 40 % 

(p <0,05), у старих щурів – на 300 % (p <0,001). У старих щурів дія сенаде 

виявився ефективнішим, ніж у молодих. Аналогічно НДЦ посилював фазний 

індекс у щурів обох вікових груп. Так у молодих щурів він зростав на 100 % (p 

<0,001), а у старих щурів – на 500 % (p <0,001). Дія НДЦ у старих щурів 

виявилася сильнішою, ніж у молодих. Можливо це пояснюється тим, що з віком 

виникають значні порушення моторного апарату травного тракту, тому 

ефективність препарату краща у вікової групи тварин. 
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Рис. 5.4. Фазний індекс спонтанних скорочень шлунку у щурів 3 (А) та 24 

(В) місяців: 1 –контроль; 2 – церукал; 3 – сенаде; 4 – нанокристалічний діоксид 

церію. Примітка: * - p <0,05, порівняно з відповідним контролем, ** - p <0,001, 

порівняно з відповідним контролем, # - p<0,05 відносно 3-місячного контролю. 

 

Зміни тонічного індексу виявилися статистично не значимі при порівнянні 

старих та молодих щурів (Рис.5.5).  

 

 

Рис. 5.5. Тонічний індекс спонтанних скорочень шлунку у щурів 3 (А) та 24 

(В) місяців: 1 –контроль; 2 – церукал; 3 – сенаде; 4 – нанокристалічний діоксид 

церію. 
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Таким чином, з віком знижується спонтанна моторна активність шлунку по 

всім показникам, крім тонічного. Наші результати узгоджуються з даними 

літератури [94]. При цьому дія прокінетиків виявилася різною. Церукал 

знижував всі показники моторної активності. Стимулююча дія сенаде в шлунку 

обумовлена посиленням, амплітуди та фазного індексу спонтанних скорочень, 

при цьому ІМА знижувався. Порівняно з цими відомими препаратами НДЦ 

посилював всі показники моторної активності, крім тонічного індексу. 

Можливо це обумовлено тим, що з віком тонічний індекс теж не змінювався.  

Аналіз моторної активності товстої кишки показав, що ІМА знижується з 

віком у щурів на 19,5 % (p <0,05) (рис.5.6.). Встановлено, що у молодих щурів 

церукал та сенаде зменшували ІМА на 36,8% (p <0,01) та 40,5 % (p <0,01) 

відповідно. Аналогічну дію ми спостерігали і у старих щурів: церукал 

зменшував ІМА на 32,8% (p<0,01), а сенаде – на 13,4 % (p <0,05). На противагу 

цим речовинам, НДЦ посилював ІМА у обох вікових груп. У молодих щурів 

ІМА зростав на 13,5% (p<0,05), тоді як у старих – на 17,4% (p<0,05).  

 

 

Рис. 5. 6.Індекс моторної активності спонтанних скорочень товстої кишки у 

щурів 3 (А) та 24 (В) місяців: 1 –контроль; 2 – церукал; 3 – сенаде; 4 – 

нанокристалічний діоксид церію. Примітка: * - p <0,05, ** - p <0,01, порівняно з 

відповідним контролем, # - p<0,01 відносно 3-місячного контролю. 
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Подальший аналіз моторної активності травного тракту виявив, що у старих 

щурів зменшується частота скорочень товстої кишки на 32,2% (p <0,05) в 

порівнянні з молодими (рис.5.7). Дія церукалу, сенаде та НДЦ виявилася 

різною. Так церукал зменшував частоту скорочень як у молодих, так і у старих 

щурів на 92,8% (p<0,01) та 90,4% (p<0,05) відповідно. Сенаде, навпаки, 

посилював частоту скорочень товстої кишки обох груп щурів. У молодих та 

старих щурів частота скорочень зростала на 16,1% (p<0,05) та 66,6 % (p<0,05) 

відповідно. Вплив сенаде у старих щурів виявився ефективнішим, ніж у 

молодих. НДЦ у молодих щурів не впливав на частоту скорочень товстої 

кишки, тоді як у старих викликав посилення скорочень на 33,3% (p<0,05).  

 

 

 

Рис. 5. 7. Частота спонтанних скорочень товстої кишки у щурів 3 (А) та 24 

(В) місяців: 1 –контроль; 2 – церукал; 3 – сенаде; 4 – нанокристалічний діоксид 

церію. Примітка: * - p <0,05, порівняно з відповідним контролем, # - p<0,01 

відносно 3-місячного контролю. 

 

Отримані результати вказують на те, що у старих щурів значно знижується 

амплітуда спонтанних скорочень товстої кишки в порівнянні з молодими, а 

саме – на 58% (p <0,05) (рис.5.8). Церукал знижував амплітуду спонтанних 
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скорочень як у молодих, так і старих щурів. У молодих тварин зниження було 

на 60% (p<0,05), а у старих – на 90,5 % (p<0,01). Аналогічно сенаде зменшував 

амплітуду скорочень у молодих щурів на 50% (p<0,01), у старих – на 52,4 % 

(p<0,05). На противагу цим препаратам НДЦ посилював амплітуду спонтанних 

скорочень у старих щурів на 42,9 % (p <0,05). У молодих тварин НДЦ не 

впливав на амплітуду спонтанних скорочень. 

 

 

 

Рис.5. 8. Амплітуда спонтанних скорочень товстої кишки у щурів 3 (А) та 24 

(В) місяців: 1 –контроль; 2 – церукал; 3 – сенаде; 4 – нанокристалічний діоксид 

церію. Примітка: * - p <0,05, ** - p <0,01 порівняно з відповідним контролем,  # 

-  p<0,05 відносно 3-місячного контролю. 

 

Вплив досліджуваних речовин на фазний індекс теж виявився 

різнонаправленим. А саме у молодих щурів церукал знижував фазний індекс на 

28,6% (p <0,05), тоді як у старих статистично значущого впливу не 

спостерігалося (рис.5.9). Сенаде у молодих щурів знижувала фазний індекс на 

57,1% (p <0,05), тоді як у старих не здійснювала впливу. НДЦ значно 

посилював фазний індекс у молодих і у старих щурів. У молодих щурів фазний 

індекс зростав на 28,6% (p<0,05), а у старих – на 95,6 % (p<0,001).  
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Рис. 5.9. Фазний індекс спонтанних скорочень товстої кишки у щурів 3 (А) 

та 24 (В) місяців, через день після останнього введення препаратів 1 –контроль; 

2 – церукал; 3 – сенаде; 4 – нанокристалічний діоксид церію. Примітка: * - p 

<0,05, ** - p <0,001порівняно з відповідним контролем, # -  p<0,05 відносно 3-

місячного контролю. 

 

Щодо тонічного індексу, то з віком він не змінювався. Церукал не впливали 

на цей показник, тоді як сенаде знижував тонічний індекс у 3-х місячних щурів 

на 37%. (рис. 5.10).  

 

 

Рис. 5. 10. Тонічний індекс спонтанних скорочень товстої кишки у щурів 3 

(А) та 24 (В) місяців: 1 – контроль; 2 – церукал; 3 – сенаде; 4 – 

нанокристалічний діоксид церію. 
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НДЦ знижував тонічний индекс в обох вікових групах ,у молодих щурів це 

зменшення відповідало 29,6 %, а у старих –32 %. За отриманими результатами 

найкращий прокінетичний ефект мав НДЦ. Він проявляв стимулюючу дію на 

всі показники  спонтанної моторної активності, на відміну від церукалу та 

сенаде. 

 

5.2. Порівняльна дія прокінетиків на стимульовану моторну активність 

шлунка та товстої кишки у щурів  

 

Дослідження стимульованих карбахоліном скорочень шлунку показало, що 

з віком знижується ІМА стимульованих скорочень на 14,6% (р<0,05) (рис.5.11).  

 

 

Рис. 5.11.  Індекс моторної активності стимульованих скорочень шлунку у 

щурів 3 (А) та 24 (В) місяців: 1 –контроль; 2 – церукал; 3 – сенаде; 4 – 

нанокристалічний діоксид церію. Примітка: * - p <0,05, порівняно з 

відповідним контролем, # -  p<0,05 відносно 3-місячного контролю. 

 

Церукал знижував ІМА у щурів обох вікових груп. У молодих щурів ІМА 

знижувався на 50,2% (р<0,05), у старих – на 11,7% (р<0,05). Аналогічну дію на 

ІМА проявляв і сенаде. Так у молодих щурів сенаде зменшував ІМА до 14,6 см 
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вод.ст.*хв., що було на 48% (р<0,05) менше. У старих щурів ІМА в результаті 

дії сенаде знижувався до 13,9 см вод.ст.*хв., що відповідало зменшенню на 42 

% (р<0,05). На противагу цим прокінетикам, НДЦ посилював ІМА 

стимульованої моторної активності шлунка у молодих щурів з 28,1±0,6 до 

30,5±0,5 см вод.ст.*хв, що відповідало збільшенню на 8,2% (р<0,05), а у старих 

на 14,4 (р<0,05) (рис.5.11). У старих щурів 10-денне введення НДЦ збільшувало 

ІМА стимульованої моторики до 27,5±0,4 см вод.ст.*хв., що було більше на 

14,5% в порівнянні з інтактною групою (р<0,05) (рис.5.11.). 

Подальше вивчення стимульованих скорочень шлунку показало, що 

частота у молодих щурів складала 3,5+0,2 скорочень за хвилину, тоді як у 

старих – 2,7+0,1 скорочень за хвилину, що було менше на 22,7% (р<0,05). 

Застосування церукалу пригнічувало частоту стимульованих скорочень як у 

молодих, так і у старих щурів. У молодих щурів церукал зменшував частоту 

скорочень на 97% (р<0,001), а у старих на 85,7% (р<0,001). На противагу 

церукалу сенаде посилював частоту стимульованих скорочень у щурів обох 

вікових груп (рис. 5.12.).  

 

Рис. 5.12. Частота стимульованих скорочень шлунку у щурів 3 (А) та 24 

(В) місяців: 1 –контроль; 2 – церукал; 3 – сенаде; 4 – нанокристалічний діоксид 

церію. Примітка: * - p <0,01, порівняно з відповідним контролем, # - p<0,05 

відносно 3-місячного контролю. 
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У молодих щурів частота зростала до 5,4 скорочень на хвилину, а у старих 

щурів – до 5,0 скорочень на хвилину. Це відповідало збільшенню на 56 % 

(р<0,01) та 88 % (р<0,01) відповідно НДЦ у молодих щурів не впливав на 

частоту стимульованих скорочень шлунку. Тоді як у старих щурів НДЦ 

посилював частоту стимульованих скорочень до 4,2+0,1, що було на 57,9 % 

(р<0,05) більше, ніж в контролі (рис. 5.12., 5.13). 

 

 

 

 

 
 

Рис. 5.13. Типовий запис моторної активності шлунку у старих щурів: 

а – інтактний контроль; 

б – церукал; 

в – сенаде; 

г - нанокристалічний діоксид церію; 

    - введення карбахоліну в дозі 0,01 мг/кг, внутрішньоочеревинно. 

а 

б 

в 

г 
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Дослідження амплітуди стимульованих скорочень у старих щурів 

показало, що вона була нижчою, ніж у молодих, на 42,8% (р<0,05). Церукал 

знижував амплітуду у щурів обох вікових груп відповідно на 91% (р<0,001) та 

51% (р<0,01). Аналогічно для молодої групи тварин сенаде знижував амплітуду 

скорочень на 43% (р<0,01), тоді як не здійснював впливу у старих щурів 

(рис.5.13).  

Нами було встановлено, що НДЦ збільшував амплітуду стимульованих 

скорочень у молодих та старих щурів. У молодих щурів вона зростала з 

0,7±0,04 до 0,8±0,04 см вод.ст., тобто на 14% (р<0,05).  У старих щурів НДЦ 

збільшував амплітуду з 0,4±0,03 до 0,6±0,04 см вод.ст. або на 50 % (р<0,05) 

(рис.5.14). Таким чином, ефект дії НДЦ для старих щурів був більшим, ніж для 

молодих. 

 

 

Рис. 5.14. Амплітуда стимульованих скорочень шлунку у щурів 3 (А) та 24 

(В) місяців: 1 –контроль; 2 – церукал; 3 – сенаде; 4 – нанокристалічний діоксид 

церію. Примітка: * - p <0,05, порівняно з відповідним контролем, # - p<0,05 

відносно 3-місячного контролю. 

Наступним показником вивчення моторної активності травного тракту був 

фазний індекс. Ми встановили, що у старих щурів він знижувався на 12% 



127 
 

(р<0,05), порівняно з молодими. Дія церукалу та сенаде на фазний індекс 

виявилася аналогічною, а саме - зниження. Так у молодих щурів церукал 

знижував фазний індекс на 78% (р<0,01), у старих щурів – на 17% (р<0,05).  

НДЦ також впливав на фазний індекс стимульованих скорочень шлунку. У 

молодих щурів він зростав з 4,7±0,02 до 5,8±0,02 см вод.ст*хв., тобто на 23,4% 

(р<0,05). А у старих щурів з 4,1±0,03 до 5,3±0,02 см вод.ст*хв., що відповідало 

збільшенню на 29% (р<0,05) (рис.5.15.). Таким чином у старих щурів реакція на 

карбахолін після дії НДЦ була вищою, ніж у молодих. 

 

 

Рис. 5.15. Фазний індекс стимульованих скорочень шлунку у щурів 3 (А) 

та 24 (В) місяців: 1 –контроль; 2 – церукал; 3 – сенаде; 4 – нанокристалічний 

діоксид церію. Примітка: * - p <0,05, порівняно з відповідним контролем, # - 

p<0,05 відносно 3-місячного контролю. 

 

Встановлено, що з віком тонічний індекс не змінюється. Досліджувані 

речовини знижували тонічний індекс у молодих щурів. Так церукал знижував 

на 41% (р<0,05), сенаде – на 15% (р<0,05), НДЦ – збільшував тонічний индекс у 

молодих на 25,4 % (р<0,05). Тоді як у старих щурів церукал зменшував 

тонічний індекс на 27% (р<0,05). Сенаде не впливав на тонічний індекс 
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стимульованих скорочень. НДЦ у старих щурів значно не впливав на цей 

показник (рис. 5.16). 

 

 

Рис. 5.16.  Тонічний індекс стимульованих скорочень шлунку у щурів 3 (А) 

та 24 (В) місяців: 1 –контроль; 2 – церукал; 3 – сенаде; 4 – нанокристалічний 

діоксид церію. Примітка: * - p <0,05, порівняно з відповідним контролем. 

 

Таким чином, порівняльний аналіз дії церукалу, сенаде та НДЦ, встановив, 

що НДЦ збільшував всі показники моторної активності стимульованих 

скорочень шлунку у старих щурів, крім тонічного індексу. Тоді як церукал та 

сенаде навпаки знижували моторну активність шлунку у щурів обох вікових 

груп. Сенаде лише посилив частоту скорочень. 

В наступному етапі нашої роботи ми вивчали стимульовану карбахоліном 

моторну активність товстої кишки. Нами було показало, що ІМА у старих 

щурів був меншим на 20,5% (р<0,05), ніж у молодих. Церукал та сенаде 

знижували ІМА у обох вікових груп. Церукал знижував ІМА на 33,6% (р<0,01) 

у молодих щурів і на 32,4% (р<0,01) у старих. Сенаде зменшувала ІМА на 

33,4% та 35,8% (р<0,01) у молодих та старих щурів відповідно (рис. 5.17.).  

Тривале введення НДЦ збільшувало ІМА у обох вікових груп. У молодих 

щурів ІМА стимульованої моторики зростав до 22±1 см вод.ст.*хв або на 15,7% 
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(p <0,05). У щурів 24-місячного віку спостерігали збільшення ІМА до 17,5±0,5 

см вод.ст.*хв., що відповідало збільшенню на 15,9% (р<0,05) в порівнянні з 

контрольною групою щурів (рис. 5.17.). 

 

Рис. 5.17. Індекс моторної активності стимульованих скорочень товстої 

кишки у щурів 3 (А) та 24 (В) місяців: 1 –контроль; 2 – церукал; 3 – сенаде; 4 – 

нанокристалічний діоксид церію. Примітка: * - p <0,05 порівняно з відповідним 

контролем, # - p<0,05 відносно 3-місячного контролю. 

 

Частота стимульованих скорочень у молодої групи тварин була на 47% 

(р<0,05) більшою, ніж у старих щурів. У молодих щурів сенаде та НДЦ не 

впливали на частоту стимульованих скорочень. Тоді як церукал знижував 

частоту до 0,4±0,03 скорочень за хвилину, що відповідало зниженню на 84% 

(р<0,001) (рис. 5.18). У старих щурів церукал теж знижував частоту скорочень 

на 79 % (р<0,001). А сенаде та НДЦ посилювали частоту стимульованих 

скорочень у старих щурів. Сенаде збільшував на 25% (р<0,05), а НДЦ - на 99 % 

(р<0,001) (рис.5.18). 
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Рис. 5.18. Частота стимульованих скорочень товстої кишки у щурів 3 (А) 

та 24 (В) місяців: 1 –контроль; 2 – церукал; 3 – сенаде; 4 – нанокристалічний 

діоксид церію. Примітка: * - p <0,05, порівняно з відповідним контролем, ** - p 

<0,001, порівняно з відповідним контролем, # - p<0,01 відносно 3-місячного 

контролю. 

Дослідження стимульованої карбахоліном моторної активності товстої 

кишки показало, що амплітуда скорочень у щурів 24-місячного віку була 

нижчою на 43,6 % в порівнянні з групою щурів 3-місячного віку (р<0,05) 

(рис.5.19).  

Церукал та сенаде знижували амплітуду стимульованих скорочень товстої 

кишки у обох вікових груп. У молодих щурів церукал знижував амплітуду на 

54,5% (р<0,01), а у старих на 51,6% (р<0,01). Сенаде зменшував амплітуду 

скорочень у молодих і старих щурів відповідно на 57,3% (р<0,01) та 40,3% 

(р<0,01) (рис.5.20). 
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Рис. 5.19. Амплітуда стимульованих скорочень товстої кишки у щурів 3 

(А) та 24 (В) місяців: 1 –контроль; 2 – церукал; 3 – сенаде; 4 – 

нанокристалічний діоксид церію. Примітка: * - p <0,05, порівняно з 

відповідним контролем,  # - p<0,01 відносно 3-місячного контролю. 

 

Після тривалого введення НДЦ амплітуда скорочень стимульованої 

моторики зростала у щурів 24-х місячних. У молодих щурів амплітуда не 

змінювалась під впливом НДЦ. Тоді як у старих амплітуда стимульованих 

скорочень зростала до 1,1±0,04 см вод.ст. або на 77,4% (р<0,05). 

Встановлено, що фазний індекс стимульованих скорочень знижувався з 

віком з 3,5±0,02 до 2,9±0,03, або на 17,1% (р<0,05). При цьому церукал 

знижував фазний індекс у щурів обох вікових груп. Так у молодих щурів він 

зменшувався на 45,7% (р<0,01), у старих - на 51,7% (р<0,01) (рис.5.21.). 

В наши дослідженнях також ми встановили, що сенаде зменшував фазний 

індекс у молодих щурів на 48,6% (р<0,05), а у старих - на 55,2% (р<0,05) 

(рис.5.21.). На противагу церукалу та сенаде, НДЦ збільшував фазний індекс. 

Фазний індекс стимульованих скорочень у молодих щурів зростав на 17% 

(р<0,05). У старих щурів фазний індекс стимульованих скорочень складав 

3,6±0,12 см вод.ст*хв., що було більше на 24% (р<0,05) (рис.5.21). 
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Рис 5.20. Типовий запис моторної активності товстої кишки у старих 

щурів: 

а – інтактний контроль; 

б – церукал; 

в – сенаде; 

г – нанокристалічний діоксид церію; 

  - введення карбахоліну в дозі 0,01 мг/кг, внутрішньоочеревинно. 

 

Аналіз тонічного індексу показав, що з віком не відбувається його змін. 

Але церукал та сенаде понижували його значення як у молодих, так і у старих 

щурів. Так тонічний індекс після дії церукалу знижувався на 39% (р<0,05) та 

42,2 % (р<0,05) відповідно у молодих та старих щурів. Сенаде знижував 

а 

б 

в 

г 



133 
 

тонічний індекс у молодих щурів на на 46,8% (р<0,05), а у старих - на 19,5% 

(р<0,05) (рис.5.22).  

 

 

Рис. 5.21. Фазний індекс стимульованих скорочень товстої кишки у щурів 

3 (А) та 24 (В) місяців: 1 –контроль; 2 – церукал; 3 – сенаде; 4 – 

нанокристалічний діоксид церію. Примітка: * - p <0,05 порівняно з відповідним 

контролем , # - p<0,05 відносно 3-місячного контролю. 

 

Після 10-денного введення НДЦ тонічний індекс стимульованих скорочень 

статистично значуще не змінювався у щурів обох вікових груп. У молодих 

щурів спостерігалась тенденція до зниження, тоді як у старих, навпаки, до 

збільшення. 

Отже, НДЦ проявляв прокінетичні властивості, посилюючи всі показники 

моторної активності товстої кишки. Зовсім протилежну дію виявили сенаде та 

церукал, знижуючи моторну активність.  

Отримані результати є надзвичайно цікавими. Адже зниження моторної 

активності за всіма показниками у старої групи може бути передумовою 

виникнення закрепів [4]. Як відомо 42 % людей похилого віку страждають на 

виникнення закрепів, крім того цей відсоток зростає після 65 років [178]. За 

отриманими результатами найкращий прокінетичний ефект мав НДЦ.  
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Рис. 5.22. Тонічний індекс стимульованих скорочень товстої кишки у 

щурів 3 (А) та 24 (В) місяців: 1 –контроль; 2 – церукал; 3 – сенаде; 4 – 

нанокристалічний діоксид церію. Примітка: * - p <0,05  порівняно з 

відповідним контролем. 
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ЗАКЛЮЧЕННЯ 

 

На сьогодні в зв’язку з погіршенням екологічної ситуації, економічної 

нестабільності, неправильного способу життя і харчування значно зросла 

кількість захворювань органів травлення. Фактично немає жодного 

захворювання ШКТ, при якому не було б тих чи інших порушень моторно-

евакуаторної функції стравоходу, шлунка, тонкої і товстої кишки [179]. Розлади 

моторики ШКТ можуть виступати первинним, провідним патогенетичним 

фактором таких станів, як функціональна диспепсія, гастро-езофагеальна 

рефлюксна хвороба, дискінезія жовчовивідних шляхів, закрепи тощо, і бути 

наслідком цілого ряду захворювань [8, 99, 180] . Так, хронічний закреп може 

сприяти виникненню небезпечних ускладнень [181]. При ліжковому режимі 

(інфаркт міокарда, інсульт тощо) атонічний закреп із метеоризмом кишківнику 

сприяють підпиранню діафрагми, стисненню нижніх відділів легень та 

виникненню застійних пневмоній [182]. У цих випадках саме нормалізація 

випорожнень кишківнику сприяє одужанню. Хронічні закрепи можуть 

спровокувати рефлекторне посилення гіпертонічних кризів та приступів 

стенокардії, пароксизмів аритмій серця. Від тиску фекальних мас на сечовий 

міхур може розвинутись нетримання сечі [183]. Крім того, хронічні закрепи 

призводять до депресій, зниження фізичної та емоційної активності, 

працездатності. Інтоксикація за рахунок всмоктування токсичних речовин з 

кишківника викликає передчасне старіння [184, 185]. 

Старіння викликає глибокий вплив на ШКТ, викликаючи прогресуюче 

погіршення фізіологічної функції і багато захворювань травного тракту. За 

даними літератури немає однозначної думки відносно вікових змін моторної 

функції травного тракту. До того ж більшість досліджень проводились з 

вивчення харчової моторики. За результатами цих досліджень було показано, 

що евакуація з шлунка рідини або змішаної їжі затримується у людей похилого 



136 
 

віку, в порівнянні з молодими [69, 70, 72, 73]. На противагу цим даним інші 

дослідники показали, що не змінюється з віком харчова моторика шлунка [74, 

76]. 

На початковому етапі нашої роботи ми вирішили дослідити голодну та 

стимульовану моторику шлунку у щурів. Показано, що у щурів 24-місячного 

віку амплітуда спонтанних скорочень шлунку знизилася на 66,7% (р<0,05) в 

порівнянні з контрольною групою щурів 3-місячного віку. Амплітуда 

стимульованих скорочень також знижувалась у старих щурів на 42,9% (р<0,05). 

Встановили, що ІМА спонтанних та стимульованих скорочень шлунку у щурів 

24-місячного віку зменшувався на 21,1% (р<0,001) та 14,5% (р<0,01) відповідно 

в порівнянні з контрольною групою щурів 3-місячного віку. Результати 

досліджень показали, що з віком знижується фазний індекс голодних та 

стимульованих скорочень шлунку. Таким чином, ми встановилии, що з віком 

знижується моторна активність шлунку. Наші результати узгоджуються з 

дослідженнями авторів, які виявили вікові зміни моторики шлунку [69, 70, 72, 

73, 186, 187]. На щурах Smits et al. (1996) також показали, що сповільнюється 

спорожнення рідини з шлунка з віком [71]. 

Отримані результати мають ще важливу фізіологічну цінність, оскільки 

дослідження були проведені на голодних тваринах.  

Поширеність розладів моторики, таких як нетримання калу і закрепів, 

істотно зростає в залежності від віку [188]. За даними авторів з віком у людей 

значно зменшується тиск в анальному каналі [97]. До того ж дослідники 

вважають, що у людей старшого віку виникнення  нетримання калу може бути 

пов’язане з дегенеративними змінами внутрішнього сфінктера [98], або 

порушенням іннервації сфінктера [5, 99]. Але інші автори мають протилежну 

думку так як вони не отримали статистично значущих змін в моториці товстої 

кишки з віком [70, 92]. 

Наступним етапом нашої роботи було дослідити моторну активність 

товстої кишки у щурів двох вікових груп. Результати наших досліджень 
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показали, що амплітуда спонтанних та стимульованих скорочень знижувалася у 

старих щурів на 65 % (р<0,05) та 43,6 % (р<0,01) відповідно. також ми 

встановили, що з віком знижувалися і інші показники моторної активності, а 

саме частота скорочень, ІМА, фазний та тонічний індекси. Так у старих щурів 

частота спонтанних скорочень була на 32,3% (р<0,05) менше, ніж у молодих, а 

стимульованих скорочень – на 47% (р<0,05). Встановлено, що ІМА спонтанної 

та стимульованої моторики у старих щурів був нижчим, ніж у молодих 

відповідно на 14,1% (р<0,05) та 15,3% (р<0,05). Аналогічно, фазний індекс 

також знижувався відповідно на 16,4% (р<0,05) та 17,1% (р<0,05) у вікової 

групи тварин. Щодо тонічного індексу, то ми отримали статистично значуще 

зниження лише стимульованих скорочень товстої кишки. Результати наших 

досліджень підтверджуються літературними даними, в яких показано, що у 

людей похилого віку сповільнюється час транзиту радіомічених частинок в 

товстій кишці, в порівнянні з молодими [75, 76, 100]. Також була встановлена 

обернена кореляція між числом високо-амплітудних скорочень товстої кишки і 

віком в між травний період та після їжі [91]. Тоді як в інших джерелах автори 

не отримали статистично значущих змін моторної активності товстої кишки з 

віком [70, 92]. 

Отже, отриманий матеріал вказує на існування вікових особливостей 

моторної функції травного тракту у щурів. На сьогодні дуже мало інформації 

щодо точного механізму старіння, що призводить до порушень моторики ШКТ. 

За деякими повідомленнями можливі порушення моторики можуть бути 

пов’язані в регуляторних механізмах [2, 189, 190]. Так дослідники виявили, що 

з віком зменшується кількість нейронів в гангліях міжм’язевого та 

підслизовому плетивах [191-195]. Автори вважають, що зменшення числа 

нейронів в міжм’язевому плетиві може бути причиною зменшення депо 

вивільнення нейромедіаторів, а також зменшення числа нейронів, які реагують 

на сигнали. Щодо внутріклітинних механізмів вікових змін моторної функції, 

то дані літератури досить обмежені та протиречиві. Ibitayo et al. було 
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встановлено, що під час скорочення м’язевих клітин товстої кишки кролів різко 

зростає активність Src-кінази і знижується рівень внутріклітинного кальцію в 

гладком’язевих клітинах [153]. Інші дослідники показали, що Src-кіназа не 

активується у старих щурів під час скорочення, в порівнянні з молодими [94]. 

Крім того Robert et al. встановили, що з віком у щурів зменшується вивільнення 

ацетилхоліну на 50% у електрично-стимульованих препаратах товстої кишки 

[95]. Тому в наступному етапі нашої роботи ми вивчили скоротливу активність 

гладеньких м’язів шлунка та товстої кишки in vitro у щурів різних вікових груп. 

Результати наших досліджень показали, що в гладеньких м’язах шлунку 

швидкість розслаблення Ах-викликаних скорочень зменшувалася з віком на 57 

% (р<0,05) і зростала амплітуда Ах-скорочень у старих щурів на 313% 

(р<0,001). Інші кінетичні параметри скорочень шлунку залишалися без змін. В 

гладко-мязових преперетах товстої кишки старих щурів максимальна швидкість 

фази ГКР-скорочень зменшувалась на 47,8% (p<0,01), а фази розслаблення - на 

81,1% (p<0,01). До того ж зростала амплітуда Ах-скорочень у старих щурів на 

79% (р<0,01). Зважаючи на те, що в товстій кишці знижуються кінетичні 

параметри ГКР-скорочень, то це свідчить про те, що знижується надходження 

іонів Са
2+

 до гладеньком’язових клітин через потенціалкеровані Са
2+

-канали L-

типу [166]. Отримані результати також підтверджуються даними літератури, в 

яких встановлено, що у гладком’язових клітинах товстої кишки старих щурів 

зменшуються К
+
 та Са

2+
 струми через відповідні канали, які впливають на 

початок скорочення [96]. Вікові зміни параметрів Ах-скорочень гладкомязевих 

клітин вказують на порушення вивільнення іонів Са
2+

 з інозитол-1,4,5-

трифосфат чутливої частини саркоплазматичного ретикулуму [196]. 

Основною структурною одиницею м’язів, що забезпечують скорочення на 

молекулярному рівні, є актоміозин – комплекс скоротливих білків. Для 

виконання механічної роботи м’язом використовується енергія, яка 

звільняється при гідролітичному розщепленні АТФ в активних центрах 

міозину. Тому АТФ-гідролазна активність є головною його функціональною 
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характеристикою [155, 197]. Так нами було встановлено, що Mg
2+

,Ca
2+

-АТФ-

гідролазна активність актоміозину гладеньких м’язів шлунку у щурів при 

старінні зменшувалась на 23 % (р<0,05), а К
+
-АТФ-гідролазна активність – на 

53 % (р<0,05). Тоді як в товстій кишці ці зміни були більш виріжені: Mg
2+

,Ca
2+

-

АТФ-гідролазна активність зменшувалась на 70 % (р<0,05), а К
+
-АТФ-

гідролазна активність – на 55,5 % (р<0,05). Дослідники вважають, що 

зменшення довжини клітин з віком передбачає вкорочення ковзаючої відстані 

між скоротливими білками, що в свою чергу впливатиме на зниження 

вкорочуваності клітин і зниження пластичності [94]. 

Фізіологічні і патологічні клітинні зміни, що відбуваються з віком в 

травному тракті можуть викликати запальний процес, що веде до пошкоджень 

слизової і регенеративної здатності епітелію [31]. Для вcтановлення можливих 

морфологічних змін слизової оболонки шлунка та товстої кишки з віком, ми 

провели аналіз. Нами було встановлено, що у старих щурів у передшлунку 

відмічали потовщення багатошарового плоского покривного епітелію, 

розширення шлункових ямок, парієтальні клітини були збільшені і зростала їх 

кількість. В частині головних клітин  відмічались ознаки дистрофії у вигляді 

вакуолізації цитоплазми; окремі клини були зморщеними з пікнотичним ядром. 

Отже, в слизовій шлунка контрольної групи старих щурів  відмічались 

дистрофічні і дисрегенераторні зміни, а також атрофічнізміни, що 

підтверджується даними літератури, в яких була встановлена часткова атрофія 

шлункових залоз і заміна їх сполучною тканиною [32, 198], а також зниження 

кількості та вміст епітеліальних клітин слизової оболонки шлунка порівняно з 

молодими самцями [33]. Слизова оболонка товстої кишки старих щурів була 

вогнищево потоншеною, висота призматичних клітин епітеліального покриву 

була нижчою, ніж у молодих. В клітинах відмічались дистрофічні зміни у 

вигляді зернистої, вакуолізованої цитоплазми, у багатьох клітинах 

спостерігались зменшення кількості цитоплазми і збільшення розмірів ядра. 

Зменшувалася кількість келихоподібних клітин. Такі морфологічні зміни є 
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проявом порушення процесів обміну в клітинах з подальшою загибеллю клітин 

за механізмом апоптозу. Наші результати узгоджуються з даним авторів, які 

відмічали морфологічні зміни слизової оболонки товстої кишки [52], але 

протиречать іншим [37]. 

Як відомо з літературних даних, одним з провідних механізмів старіння є 

надмірна генерація вільних радикалів та порушення в роботі антиоксидантних 

систем [128, 146, 167, 199, 200]. В результаті проведених нами досліджень 

встановлено, що у старих щурів зростає вміст продуктів ПОЛ в слизовій 

оболонці шлунка, а активність антирадикальних ферментів – знижується (p < 

0,05). Аналогічно і для слизової товстої кишки - вміст продуктів ПОЛ зростає, 

тоді як активність СОД і каталази не змінюється. Отримані дані свідчать, що з 

віком порушується окисно-антиоксидантна рівновага: посилюється продукція 

активних форм кисню, про що вказують зміни супероксиддисмутазної і 

каталазної активностей та накопичення продуктів ліпідної пероксидації. 

Незважаючи на те, що з поглибленням розуміння патофізіології широкого 

спектру моторних порушень ШКТ різноманітність лікарських засобів, які 

застосовуються для їх лікування, зростає, можливості їх терапевтичного 

лікування на сьогоднішній день досить обмежені [179]. До ряду послаблюючих 

засобів з часом розвивається звикання. Крім того ряд з них має побічні ефекти, 

в тому числі подовження інтервалу TQ кардіограми. Ефективними і 

популярними є пребіотики, до яких не розвивається звикання [201]. Проте і 

вони не позбавлені побічної дії. Пребіотики, стимулюючи ріст нормофлори, 

посилюють ріст дріжджів [202]. У частини пацієнтів пребіотики на основі 

лактулози викликають здуття та метеоризм. Тому пошук прокінетиків нового 

покоління є актуальною проблемою сучасної  фармакології табіомедицини. 

Перспективним кандидатом у пробіотики є НДЦ. Відомо, що НДЦ володіє 

антиоксидантними властивостями [203, 204]. Крім того, in vitro виявлена 

антибактеріальна дія НДЦ по відношенню до умовно-патогенних 

мікроорганізмів різних груп [205]. Показано також, що активні нанокомпозиції 
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на основі НДЦ та Lactobacillus bulgaricus є перспективними з точки зору їх 

здатності активувати in vivo системи клітинної та гуморальної імунної відповіді 

[13]. Логічно припустити, що в умовах ШКТ НДЦ впливатиме і на його 

моторику. На даний час інформація щодо прокінетичної дії НДЦ досить 

обмежена. Тому в наступному етапі нашої роботи ми вивчили вплив НДЦ на 

голодну та стимульовану моторику шлунка та товстої кишки у щурів. За 

результатами наших досліджень НДЦ збільшував амплітуду та частоту 

стимульованих скорочень у старих щурів відповідно на 57,9 % (р<0,05) та 46,3 

% (р<0,05). НДЦ покращив ІМА шлунка у молодих щурів на 9,3% (р<0,01), у 

старих - 19,8% (р<0,001). ІМА стимульованих скорочень НДЦ також посилював 

на 8,2% (р<0,05) у молодих щурів і на 14,5% (р<0,01) у старих. Тривале 

введення НДЦ посилювало фазний індекс спонтанних скорочень шлунку у 

щурів обох вікових груп, але знижувало тонічний індекс.  

Аналіз впливу НДЦ на моторну активність товстої кишки виявив, що НДЦ 

збільшував амплітуду спонтанних скорочень у старих щурів на 42,8 % (р<0,05) 

та амплітуду стимульованих скорочень у щурів обох вікових груп відповідно на 

36,4% (р<0,05) та 77,4% (р<0,05). Тривале введення НДЦ посилювало ІМА 

стимульованих скорочень в обох вікових груп щурів на 13,4% (р<0,05) та 14,7% 

(р<0,05) відповідно. Аналогічно, зростав ІМА спонтанних скорочень: на 13,4% 

(р<0,05) і 14,7% (р<0,05). Фазний індекс спонтанних скорочень у молодих 

щурів зростав на 136% (р<0,01), а  стимульованих - на 40% (р<0,01). У старих 

щурів тривале введення НДЦ посилювало фазний індекс як спонтанних, так і 

стимульованих скорочень товстої кишки відповідно на 139% (р<0,01) та 41,4% 

(р<0,01). Але тонічний індекс знижувався. Отримані нами дані свідчать, що 

НДЦ є прокінетиком, тобто стимулятором моторики ШКТ. Це відкриває 

перспективу для його застосування у лікуванні закрепів, на які постійно або 

періодично у різних країнах страждає кожна третя-четверта доросла людина. 

Причому спостерігається різке збільшення їх частоти після 65 років.  
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Для з’ясування механізму дії НДЦ, ми вивчили його вплив на скоротливу  

активність гладеньком’язових препаратів у щурів різних вікових груп. У старих 

щурів у шлунку після дії НДЦ зростала амплітуда ГКР-скорочень на 32,1 % 

(p<0,05). Збільшувалась і швидкість розвитку скоротливої відповіді на 138,8% 

(p<0,01), а  швидкість фази розслаблення на 128,1% (p<0,01). НДЦ збільшував 

швидкість розслаблення Ах-скорочень на 90% (р<0,001) у старих щурів. Таким 

чином, після 10-денного введення НДЦ зростали всі показники ГКР-

викликаних скорочень у обох вікових груп, а змін показників Ах-викликаних 

скорочень не було виявлено (окрім швидкості розслаблення). Так як  

скоротлива відповідь ГКР-стимульованих скороченнь обумовлюється іонами 

Са
2+

, що надходять до гладень ком’язових клітин через потенціалкеровані Са
2+

-

канали L-типу [166], то очевидно, що в шлунку відновлення НДЦ вікових 

порушень моторної активності відбувається за рахунок відновлення 

надходження Са
2+ 

в клітину. 

У гладеньких м’язів товстої кишки старих щурів 10-денне введення НДЦ 

викликало зростання  амплітуди ГКР-індукованих скорочень на 350 % 

(р<0,001). До того ж у групі старих щурів кінетичні параметри зростали: фази 

скорочення і розслаблення відповідно на 166,8% та 644% (р<0,001). НДЦ у 

молодих щурів збільшував амплітуду Ах-викликаних скорочень на 177 % 

(р<0,001). У старих щурів зростало співвідношення фазного і тонічного 

складових – на 79% (р<0,05). Швидкість скорочення Ах-викликаних скорочень 

зростала як у молодих, так і у старих щурів після дії НДЦ на 17 % та 34,3 %, 

відповідно. за отриманими результатми, можна сказати, що НДЦ в товстій 

кишці опосередковує свою дію двама шляхами: збільшення надходження Са
2+

 в 

міоцити через потенціалкеровані Са
2+

-канали L-типу та активацію сигналу в 

мускаринових ацетилхолінових рецепторах. 

Треба зауважити, що ефект старіння в гладенькоком'язових клітинах ШКТ, 

зокрема товстій кишці, щурів позначається як на системах сигнальної 

трансдукції, так і на  взаємодії скорочувальних білків у складі функціональних 
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комплексів, що на молекулярному рівні забезпечують процес скорочення [206] 

Подальше наше дослідження ми продовжили з вивчення впливу НДЦ на АТФ-

гідролазну активність гладеньких м’язів. 10-денне застосування НДЦ у старих 

щурів викликало підвищення Mg
2+

,Ca
2+

-АТФ-гідролазної активності на 24 % та 

К
+
-ЕГТА-АТФзної активності на 177 % відносно вікового контролю і 

практично доводило її до рівня контролю у молодих щурів.  В товстій кишці 

старих щурів НДЦ викликав підвищення Mg
2+

,Ca
2
-АТФ-гідролазної активності 

на 128 %, а К
+
-ЕГТА-АТФ-гідролазної активності на 87,4 %, відносно 

контролю. Отже, НДЦ підвищував знижену з віком АТФ-гідролазну активність 

актоміозину гладеньких м’язів шлунку та товстої кишки. Далі нами було 

показано, що рівень карбонільних груп в актоміозиновому білковому комплексі 

гладеньких м’язів шлунку старих щурів підвищувався відносно рівня контролю 

молодих тварин на 65,3% (р<0,05), а в товстій кишці - 48,3 % (р<0,05). Тобто, 

при старінні спостерігається окисна модифікація скоротливих білків, що не 

може не позначитись на їх функціонуванні. НДЦ не викликав змін вмісту 

карбонільних груп у молодих щурів, тоді як у старих щурів зменшував на 44 % 

у шлунку і на 53 % - в товстій кишці. Отже, зміни у функціонуванні комплексу 

скоротливих білків можна частково пояснити їх окисною модифікацією при 

старінні і відновленням завдяки антиоксидантним властивостям НДЦ. 

НДЦ мав позитивний вплив на морфологічну будову слизово-мязового 

шарів шлунка та товстої кишки. В шлунку старих щурів були відсутні ознаки 

ороговіння епітелію, а також значно меншими за кількістю і поширеністю були 

вогнища акантоза.  Клітин з дистрофічними змінами відмічалось значно менше. 

Глибина та ширина крип після дії НДЦ майже відновлювалася до контрольних 

показників молодих щурів. Зростання мітотичного індексу після дії НДЦ вказує 

на те, що зростає проліферативна активність клітин. В товстій кишці старих 

щурів НДЦ потовщував слизову оболонку на 17,7% (р<0,05). Глибина крипт 

також збільшилася на 17,7% (р<0,05). Більшість колоноцитів була з чіткими 

контурами, гомогенною еозинофільною цитоплазмою, помірно гіперхромним 
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ядром. НДЦ також збільшував висоту епітеліоцитів на 20,3% (р<0,05). До того 

ж було відмічено збільшення кількості келихоподібних клітин. Отже, після 10-

денного введення НДЦ у старих щурів спостерігається відновлення морфо-

функціонального стану слизової оболонки шлунка та товстої кишки.  

У віковій групі тварин, яким вводили НДЦ, вміст продуктів ПОЛ у 

слизовій оболонці шлунка достовірно зменшувався: ДК - на 43% (p < 0,05), 

ТБК-активних продуктів – на 51% (p < 0,05) та Шиффових основ – на 45 % (p < 

0,05). Цікавою є робота, в якій автори вивчали вплив НДЦ на етанол-викликану 

виразку шлунка. Дослідники встановили, що НДЦ здійснював захист слизової 

травного тракту від окисного пошкодження [204]. Отримані нами дані свідчать 

про зниження інтенсивності перекисного окиснення ліпідів у старих щурів під 

впливом НДЦ. При цьому впливу НДЦ на антиоксидантну систему, а саме 

активність каталази і СОД, не було виявлено. Це може свідчити про зменшення 

накопичення активних форм кисню під впливом НДЦ, який виступає сильним 

антиоксидантом, а також залучення інших ланок антиоксидантної системи. 

У слизовій оболонці товстої кишки НДЦ достовірне знижував вміст 

проміжних та кінцевих продуктів ПОЛ: ТБК-активних продуктів – на 70% (p < 

0,05) та Шиффових основ – на 41% (p < 0,05). А також активність 

антирадикальних ферментів:  СОД – на 35% (p < 0,05), каталазна активність – 

на 21% (p < 0,05). Отримані результати свідчить про можливе зниження 

активності антиоксидантних ферментів у старих щурів в умовах зниження 

генерації активних форм кисню за дії НДЦ. 

Крім того нами було досліджено вплив НДЦ на вміст продуктів ПОЛ і в 

сироватці крові щурів. НДЦ знижував вміст продуктів ПОЛ у сироватці крові 

старих щурів: ДК на 52,4% (p < 0,05), ТБК-активних продуктів - на 34,3% (p < 

0,01) та Шиффових основ - на 65,3 % (p < 0,05). Активність анти радикальних 

ферментів у молодих щурів НДЦ збільшував: СОД на 28,6% (р<0,05), каталазну 

активність – на 20,1% (р < 0,05 ). У віковій групі тварин НДЦ збільшував СОД 

на 45,5% (р < 0,05 ), каталазну активність – на 34% (р < 0,05). Таким чином, 



145 
 

було встановлено відновлюючу дію НДЦ на окисно-антиоксидантну рівновагу 

у органах травної системи та крові щурів різного віку. 

За останні роки медицина отримала значну кількість фармакологічних 

препаратів для активації перистальтики травного тракту шляхом стимулювання 

або блокування серотонінегрічих, допамінових рецепторів чи впливу на стан 

ферменту ацетилхолінестерази. Для деяких лікарських речовин на певних 

етапах дослідження (доклінічному, клінічному, постмаркетинговому) виявлено 

такі ефекти, які унеможливили їхнє клінічне запровадження або подальше 

застосування, частина з препаратів втратила клінічне значення або внаслідок 

незначної активності, або через появу безпечніших та ефективніших засобів. На 

сьогодні активно використовують у всьому світі п’ять прокінетичних 

препаратів (метоклопрамід, домперидон, мозаприд, тегасерод, ітоприд). [174]. 

Для встановлення переваг НДЦ перед сучасними прокінетиками, ми провели 

порівняльний аналіз їхньої дії.  

Слід зауважити, що всі препарати ми вводили впродовж 10-ти днів і 

дослідження починали на наступний день після останнього введення 

препаратів. За результатами наших досліджень було встановлено, що у старих 

щурів після 10-денного введення церукалу зменшувався ІМА спонтанних 

скорочень на 24,8% (p <0,05), сенаде на – 13,4 % (p <0,05). Тоді як НДЦ 

навпаки посилював ІМА шлунку у вікових щурів на 20,3% (p <0,05). Церукал 

значно знижував частоту скорочень шлунку у молодих та старих щурів 

відповідно на 94,6% (p <0,01) та 94,3 % (p <0,01). Сенаде, на противагу 

церукалу, посилював частоту скорочень шлунку у щурів обох вікових груп на 

105,4 % (p <0,01) та 502 % (p <0,001) відповідно. На амплітуду спонтанних 

скорочень церукал та сенаде мали пригнічуючий вплив.  

Церукал знижував цей фазний індекс у обох вікових груп: у молодих - на 

60% (p <0,01), а у старих – на 55% (p <0,01). На противагу церукалу, сенаде 

збільшував фазний індекс у молодих щурів на 40 % (p <0,001), у старих щурів – 

на 375 % (p <0,001). Аналогічно НДЦ посилював фазний індекс у щурів обох 
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вікових груп: у молодих - на 140 % (p <0,001), а у старих щурів – на 250 % (p 

<0,001). Оскільки фазний індекс визначає роботу м’язового апарату стінки 

травного тракту, то сенаде та НДЦ активували роботу шлунку, тоді як церукал 

навпаки гальмував. До того ж церукал проявляв гальмуючий вплив на тонічний 

індекс шлунку: у молодих щурів на 50% (p <0,05), у старих щурів – на 77,8 % 

(p<0,001). 

Отже, дія прокінетиків виявилася різною. Церукал знижував всі показники 

спонтанної моторної активності шлунка. Стимулююча дія сенаде в шлунку 

обумовлена посиленням частоти, амплітуди та фазного індексу спонтанних 

скорочень, при цьому ІМА знижувався. Порівняно з цими відомими 

препаратами НДЦ посилював всі показники моторної активності.  

Подальший аналіз моторної активності товстої кишки показав, що у 

молодих щурів церукал та сенаде зменшували ІМА на 22,1% (p <0,01) та 25,72 

% (p <0,01) відповідно. Аналогічну дію ми спостерігали і у старих щурів: 

церукал зменшував ІМА на 12,1% (p<0,05), а сенаде – на 7,8 % (p <0,05). 

Данний вплив церукалу та сенаде, можно пояснити так званим єффектом 

відмови, коли після припинення застосування ліків, стан органів стає гаршим 

ніж до початку введення препаратів. На противагу цим речовинам, НДЦ 

посилював ІМА у обох вікових груп: у молодих щурів - на 13,2% (p<0,05), тоді 

як у старих – на 14,7% (p<0,05). Щодо частоти та амплітуди спонтанних 

скорочень, то церукал зменшував обидва показники у щурів обох вікових груп, 

а сенаде посилював частоту, тоді як знижував амплітуду спонтанних скорочень 

товстої кишки. На противагу цим препаратам НДЦ посилював амплітуду 

спонтанних скорочень у старих щурів на 42,9 % (p <0,05). 

Вплив досліджуваних речовин на фазний індекс теж виявився 

різнонаправленим. Церукал збільшував фазний індекс у молодих щурів на 

27,3% (p <0,05), сенаде навпаки у молодих щурів знижував на 45,5% (p <0,05). 

НДЦ значно посилював фазний індекс у молодих і у старих щурів: у молодих 
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щурів - на 136,4% (p<0,001), а у старих – на 139,1 % (p<0,001). Щодо тонічного 

індексу, то лише церукал посилював його у щурів обох вікових груп. 

Отже, отримані результати вказують, що НДЦ посилював всі показники 

спонтанної моторної активності шлунку і товстої кишки, тоді як церукал та 

сенаде такого ефекту не проявляли. До того ж сучасні прокінетики знижували 

деякі показники і у молодих щурів, що може мати побічну дію при призначенні 

їх молодим людям. 

Провівши порівняльний аналаз дії НДЦ, церукалу та сенаде на 

стимульовану карбахоліном моторику було показано, що церукал та сенаде 

знижували ІМА в шлунку щурів обох вікових груп. У молодих щурів церукал 

знижував ІМА на 50,2% (р<0,01), у старих – на 11,7% (р<0,05). А сенаде : у 

молодих щурів - на 48% (р<0,01), у старих – на 42 % (р<0,01). НДЦ мав зовсім 

протилежну дію. НДЦ збільшував ІМА стимульованої моторики у старих щурів 

на 14,5%, а у молодих – на 8,2% (р<0,05). Ми також спостерігали гальмуючий 

вплив церукалу на частоту стимульованих скорочень. Тоді як сенаде посилював 

частоту скорочень шлунку у молодих щурів на 56 % (р<0,01) та старих – на 88 

% (р<0,01) відповідно. НДЦ посилював частоту стимульованих скорочень лише 

у старих щурів на 57,9 % (р<0,05). Вплив церукалу на  амплітуду 

стимульованих скорочень шлунку теж був гальмуючим: у молодих щурів вона 

знижувалася на 91% (р<0,001), а у старих - на 39% (р<0,01). Аналогічно для 

молодої групи тварин сенаде знижував амплітуду скорочень на 43% (р<0,01). 

НДЦ збільшував амплітуду стимульованих скорочень у молодих та старих 

щурів. відповідно на 14% (р<0,05) та  46,3 % (р<0,05). Щодо фазного та 

тонічного індексу шлунку, то церукал та сенаде знижували ці показники. Тоді 

як НДЦ посилював фазний індекс у молодих щурів на 16% (р<0,05), а у старих - 

на 29% (р<0,05). НДЦ у старих щурів знижував тонічний індекс на 42,3% 

(р<0,01). 

Вивчення стимульованої карбахоліном моторної активності товстої кишки 

становили, що церукал та сенаде знижували ІМА у обох вікових груп, тоді як 



148 
 

НДЦ посилював. У молодих щурів НДЦ збільшував ІМА на 14,7% (p <0,05), у 

старих - на 11,1% (р<0,05). Церукал також знижував частоту стимульованих 

скорочень, а сенаде та НДЦ посилювали у старих щурів. Сенаде збільшував на 

99% (р<0,01), а НДЦ - на  130 % (р<0,01). Церукал та сенаде знижували 

амплітуду стимульованих скорочень товстої кишки у обох вікових груп. Після 

тривалого введення НДЦ амплітуда скорочень стимульованої  моторики товстої 

кишки зростала у щурів обох вікових груп. Крім того у старих щурів амплітуда 

була вищою на 41 %, ніж у молодих (р<0,05). 

Фазний  індекс у молодих щурів зменшувався після дії церукалу на 45,7% 

(р<0,01), у старих - на 51,7% (р<0,01). Сенаде також  зменшував фазний індекс 

у молодих щурів на 48,6% (р<0,01), а у старих - на 55,2% (р<0,01). На противагу 

церукалу та сенаде, НДЦ збільшував фазний індекс: у молодих щурів - на 40% 

(р<0,01), у старих - на 41,4% (р<0,01). Аналогічну дію проявляли церукал та 

сенаду на тонічний індекс.  

Таким чином, НДЦ проявляв прокінетичні властивості на моторну 

активність товстої кишки, на відміну від сенаде та церукалу.  

Щодо механізму дії, то церукал блокує центральні та периферичні D2 

рецептори, стимулює вивільнення ацетилхоліну з постгангліонарних нервових 

закінчень, а також є агоністом 5HT4 і антагоністом 5HT3 рецепторів. Завдяки 

цим механізмам реалізуються прокінетичні ефекти церукалу. Але виразність 

побічних ефектів за тривалого застосування перевищує позитивні прокінетичні 

й антиеметичні дії метоклопраміду та обмежує тривалість його прийому. Нині 

церукал призначають короткими курсами при вторинних порушеннях моторної 

функції верхніх відділів ШКТ, диспепсичних розладах на тлі супутньої 

патології. Доцільність та можливість тривалого застосування церукалу як 

прокінетичного засобу ставиться під сумнів [177, 207-209]. 

Сенаде здійснює послаблюючу дію за рахунок активних компонентів - 

сенозидів А і В. Сеннозіди А і В безпосередньо впливають на чутливі 

рецептори, розташовані в слизовій оболонці товстої кишки. В результаті 
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постійного подразнення кишкових рецепторів через якийсь час настає їх 

виснаження, що призводить до ще більш вираженого зниження тонусу кишки. 

Усунення запорів цими препаратами більше 10 днів неминуче викликає 

звикання до них, тому колишня доза перестає діяти, і доводиться її 

збільшувати. Послаблюючий ефект нерідко супроводжується вираженими 

болями в животі, що пов'язано зі скоротливою активністю кишки [210]. 

Отже, після 10-денного застосування НДЦ, ми не отримали негативного 

впливу на травний тракт, а навпаки НДЦ проявляв прокінетичні, 

антиоксидантні властивості, відновлював морфо-функціональний стан слизової 

оболонки ШКТ. Таким чином, відповідно до мети було вирішене актуальне 

наукове питання щодо вікових змін моторної активності травного тракту та 

корекції цих змін НДЦ. 
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ВИСНОВКИ 

 

В дисертаційному дослідженні, відповідно до поставленої мети, було 

встановлено послаблення моторної активності шлунка і товстої кишки у старих 

щурів, виявлено стимулюючий вплив на моторику нанокристалічного діоксиду 

церію, який також сприяв відновленню про/антиоксидантного та морфо-

функціонального стану слизової та м’язової оболонок шлунково-кишкового 

тракту. У порівнянні з відомими прокінетиками сенаде і метаклопромідом 

(церукал) нанокристалічний діоксид церію зберігав прокінетичні властивості 

після 10-денного застосування. На основі результатів дослідження зроблені 

наступні висновки: 

1. З віком зменшується амплітуда і частота спонтанних та стимульованих 

скорочень, індекс моторної активності, фазний індекс в шлунку і товстій 

кишці у щурів. 

2. Нанокристалічний діоксид церію після 10-ти денного введення 

збільшував амплітуду, частоту, фазний та індекс моторної активності 

спонтанної та стимульованої моторики шлунка та товстої кишки у щурів 

молодих та старих груп. 

3. Через добу після 10-денного введення сенаде і метаклопроміду (церукал) 

моторна активність шлунка та товстої кишки була зниженою. 

4. За умов 10-ти денного введення нанокристалічного діоксиду церію було 

виявлено суттєве відновлення морфологічного стану слизової та м’язової 

оболонок шлунка та товстої кишки у старих щурів. 

5. Нанокристалічний діоксид церію посилював АТФ-гідролазну активність 

актоміозину гладеньких м’язів шлунка і товстої кишки, що зменшувалася 

у старих щурів. 
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6. Нанокристалічний діоксид церію відновлював про/антиоксидантну 

рівновагу в гомогенаті шлунка, товстої кишки і сироватці крові, яка була 

порушеною у старих щурів. 
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