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АНОТАЦІЯ 

 

Матвієнко Т. Ю. ВПЛИВ ВОДОРОЗЧИННИХ С60 ФУЛЕРЕНІВ НА 

ДИНАМІКУ СКОРОЧЕННЯ СКЕЛЕТНОГО М’ЯЗА ЩУРА НА ТЛІ 

МЕХАНІЧНОЇ ТРАВМИ – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису.  

Дисертація на здобуття ступеня доктора філософії (кандидат біологічних 

наук) за спеціальністю 091 «Біологія» (09 – Біологія) – Київський національний 

університет імені Тараса Шевченка, Міністерство освіти і науки України, – 

Київ, 2022.  

Робота присвячена дослідженню впливу водорозчинного С60 фулерену на 

механокінетичні параметри скорочення скелетних м’язів та біохімічні 

показники крові щурів за різних доз внутрішньом’язового введення (0,5; 1; 1,5 

мг/кг) на тлі механічної м’язової травми, а також на посттравматичне 

відновлення м’яза  за його комбінованої дії з ментолом в однаковій дозі (1 

мг/кг).  

За даними ВООЗ близько 55% від усіх зареєстрованих звернень до 

лікарень пов’язані з м’язовими травмами. Основною причиною м’язових травм 

є механічне пошкодження м’язової тканини, яке супроводжується больовим 

синдромом, набряком, запаленням тканини та втратою функціональної 

активності м’яза. Розуміння молекулярних механізмів, за якими відбувається 

процес відновлення травмованого м’яза, необхідне для проведення його 

ефективної терапії та запобігання побічних ефектів. Запалення починається 

майже одразу після травми м’яза і супроводжує весь процес його загоєння. 

Загострення запального процесу негативно впливає на відновлення м’язової 

тканини і веде до системних порушень. Запалення, яке формується за м’язової 

травми, індукується активними формами кисню (АФК), зокрема надлишками 

суперосксидного радикалу, перекису водню, гідроксил-радикалу. Всі ці 

сполуки негативно впливають на клітини, проте за нормальних умов 
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антиоксидантна система організму здатна знешкоджувати АФК. Однак, за 

тяжких та обширних травм організм може не справлятися самостійно, тому 

додаткове використання штучних або природних антиоксидантів сприяє 

відновленню м’язів.  

Актуальність теми дисертаційної роботи зумовлена унікальними 

антиоксидантними властивостями біосумісних, біодоступних та нетоксичних 

(принаймні за низьких доз введення) С60 фулеренів. Завдяки тому, що молекула 

С60 здатна активно адсорбувати на своїй поверхні АФК та виводити їх з 

організму, її розглядають як потенційний терапевтичний засіб для запобігання 

розитку запалення м’язової тканини.  

Ментол, як відомо, посилює витривалість м’язів за фізичних навантажень, 

зменшуючи рівень лактату та тригліцеридів у крові шляхом активації TRPM8 

каналів і, відповідно, покращує енергетичний метаболізм м’язів. Терапевтичне 

використання ментоловмісних препаратів суттєво скорочує час відновлення 

функціональної активності атлетів з пошкодженнями різного ступеня тяжкості. 

Також для ментолу характерний гіпотензивний ефект, завдяки чому 

покращується кровопостачання м’яза та має місце його швидке відновлення.  

У роботі був досліджений вплив різних дозувань (0,5; 1; 1,5 мг/кг) 

водорозчинних С60 фулеренів на біомеханічні параметри скорочення 

травмованого скелетного м’яза, зокрема сила скорочення м’яза, імпульс сили 

м’яза, час зменшення сили до 50% і 25% відсотків від початкових значень, а 

також на біохімічні показники прооксидантної-антиоксидантної системи 

організму.  

У роботі був досліджений сумісний вплив водорозчинних С60 фулеренів 

та ментолу у дозуванні 1 мг/кг на біомеханічні параметри скорочення 

травмованого скелетного м’яза та біохімічні показники прооксидантної-

антиоксидантної системи організму, а також ефект досліджуваних препаратів 

упродовж 1, 2 і 3 доби після ініціації м’язової травми.  
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У ході роботи м’язову травму моделювали штучно: досліджуваний 

musculus soleus затискали упродовж 1 хв зажимом під тиском 3,5 кг на см2. 

Застосований краш-синдром призводив до системного прояву патологічних 

змін за руйнування м'язових клітин, пов’язаних з вивільненням їх компонентів 

у позаклітинне середовище.  

У роботі вперше встановлено позитивну терапевтичну дію водорозчинних 

С60 фулеренів на досліджувані механокінетичні параметри скорочення м’яза та 

біохімічні показники у плазмі крові щурів за умови механічної м’язової 

травми. Виявлено позитивний синергічний ефект С60 фулерену і ментолу на ці 

параметри.  

Так, показано, що застосування внутрішньом'язових ін'єкцій 

водорозчинних С60 фулеренів у дозі 1 мг/кг покращує скоротливу функцію 

скелетного м'яза на 25-30%, а біохімічні показники крові на 12-15% порівняно 

з контролем упродовж експерименту.  

Застосування комплексних ін'єкцій водорозчинних С60 фулеренів і 

ментолу в однакових дозах 1 мкг/кг покращувало біомеханічні параметри 

додатково на 17-19%, а біохімічні показники – на 11-13%.  

Посилення терапевтичного ефекту за комбінованого впливу С60 фулерену 

і ментолу можна пояснити протекторною дією ментолу на ранній стадії 

розвитку патологічного процесу шляхом зменшення запальних реакцій та 

подальшою антиоксидантною дією С60 фулеренів, яка захищає мембрани 

клітин скелетних м'язів від неспецифічної вільнорадикальної руйнації шляхом 

поглинання ними АФК. 

Виявлений синергізм дії водорозчинних С60 фулеренів з ментолом на 

посттравматичний процес відновлення функцій скелетного м'яза, зокрема 

імпульсу сили м’яза на 40-45% та часу досягнення максимальних силових 

показників на 42-45% упродовж 3-х добового використання, відкриває 

перспективу для їх подальших клінічних випробувань. 
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Результати механокінетичних та біохімічних досліджень, виконаних на 

моделі м’язової травми, є підгрунтям для створення нових лікарських засобів 

на основі С60 фулерену та розробки нових фізіотерапевтичних методів 

відновлення скелетних м’язів після травм.  

Ключові слова: С60 фулерен, ментол, скелетний м’яз, травма, запалення, 

втома скелетних м’язів, механокінетичні параметри, електрична стимуляція, 

оксидативний стрес, АФК (активні форми кисню), антиоксидантна захисна 

система, щури.   

 

SUMMARY  

 

Matvienko T.Yu. EFFECT OF WATER-SOLUBLE C60 FULLERENE ON THE 

DYNAMICS OF RAT SKELETAL MUSCLE REDUCTION AGAINST 

MECHANICAL INJURY. - Qualification scientific work on the rights of the 

manuscript.  

Dissertation for the degree of Doctor of Philosophy (Candidate of Biological 

Sciences) in the specialty 091 "Biology" (09 - Biology) - Taras Shevchenko National 

University of Kyiv, Ministry of Education and Science of Ukraine - Kyiv, 2022.  

The work is devoted to the study the effect of water-soluble C60 fullerene on the 

mechanokinetic parameters of skeletal muscle contraction and blood biochemical 

indicators of rats at different doses of intramuscular injection (0.5; 1; 1.5 mg/kg) 

against the background of mechanical muscle injury, as well as on post-traumatic 

muscle recovery when it is combined with menthol at the same dose (1 mg/kg). 

According to the WHO, about 55% of all hospital admissions are due to muscle 

injuries. The main cause of muscle injury is mechanical damage to muscle tissue, 

accompanied by pain, swelling, tissue inflammation and loss of muscle function. 

Understanding the molecular mechanisms involved in the repair process of injured 

muscle is essential for effective treatment and prevention of side-effects. 
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Inflammation starts almost immediately after a muscle injury and accompanies the 

whole process of muscle healing. Exacerbation of the inflammatory process has a 

negative effect on muscle recovery and leads to systemic impairment. The 

inflammation that forms in muscle injury is induced by reactive oxygen species 

(ROS), in particular excess superoxide radicals, hydrogen peroxide, hydroxyl 

radicals. All of these compounds have a negative effect on cells, but under normal 

conditions the body's antioxidant system is able to neutralise the AFK. However, 

with severe and extensive injuries, the body may not be able to cope on its own, so 

the additional use of artificial or natural antioxidants helps muscle recovery. 

The relevance of the thesis topic is due to the unique antioxidant properties of 

biocompatible, bioavailable and non-toxic (at least at low doses of administration) 

C60 fullerenes. Because the C60 molecule is able to actively adsorb ROS on its 

surface and remove them from the body, it is considered as a potential therapeutic 

agent for preventing the development of inflammation in muscle tissue. 

Menthol is known to enhance muscle endurance during exercise by reducing 

blood lactate and triglyceride levels through the activation of TRPM8 channels, and 

consequently improving muscle energy metabolism. Therapeutic use of menthol 

preparations significantly shortens the recovery time of athletes with injuries of 

varying degrees of severity. Menthol is also characterised by its hypotensive effect, 

which improves blood supply to muscles and enables fast recovery. 

The effect of different dosages (0.5; 1; 1.5 mg/kg) of water-soluble C60 

fullerenes on the biomechanical parameters of contraction of injured skeletal muscle, 

in particular muscle contraction force, muscle strength impulse, force decrease time 

to 50% and 25% of the initial values, as well as biochemical parameters of the pro-

oxidant-antioxidant system of the body were studied in this work. 

The work investigated the combined effect of water-soluble C60 fullerenes and 

menthol in a dose of 1 mg/kg on the biomechanical parameters of the contraction of 

injured skeletal muscle and biochemical indicators of the pro-oxidant-antioxidant 
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system of the body, as well as the effect of the studied drugs during 1, 2 and 3 days 

of injury.  

In this work, muscle injury was simulated artificially: the musculus soleus 

under study was clamped for 1 min with a pressure of 3.5 kg per cm2. The applied 

crush syndrome led to the systemic manifestation of pathological changes in muscle 

cell destruction associated with the release of their components into the extracellular 

environment. 

The positive therapeutic effect of water-soluble C60 fullerenes on the studied 

mechanokinetic parameters of muscle contraction and biochemical parameters in the 

blood plasma of rats in mechanical muscle injury was established for the first time. 

A positive synergistic effect of C60 fullerene and menthol on these parameters was 

revealed. 

Thus, intramuscular water-soluble injections of C60 fullerenes in a dose of 1 

mg/kg was shown to improve the contractile function of skeletal muscle by 25-30%, 

and blood biochemical indicators by 12-15% compared to the control during the 

experiment. 

The application of complex water-soluble injections of C60 fullerenes and 

menthol in equal doses of 1 μg/kg improved biomechanical parameters additionally 

by 17-19%, and biochemical indices by 11-13%. 

The enhancement of the therapeutic effect of the combined action of C60 

fullerene and menthol can be explained by the protective effect of menthol in the 

early stage of the pathological process by reducing inflammatory reactions and the 

subsequent antioxidant effect of C60 fullerenes, which protects skeletal muscle cell 

membranes from non-specific free-radical destruction. 

The revealed synergism of water-soluble C60 fullerenes with menthol on post-

traumatic recovery of skeletal muscle functions, in particular muscle strength 

impulse by 40-45% and time to maximal strength performance by 42-45% during 3-

day use, opens a prospect for their further clinical trials. 
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The results of mechanokinetic and biochemical studies performed on a muscle 

injury model are the basis for the development of new drugs based on C60 fullerene 

and the development of new physiotherapeutic methods for skeletal muscle recovery 

after injuries. 

Key words: C60 fullerene, menthol, skeletal muscle, injury, inflammation, 

skeletal muscle fatigue, mechanokinetical parameters, electrical stimulation, 

oxidative stress, ROS (reactive oxygen species), antioxidant defense system, rats. 
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рецепторного потенціалу  



14 

 
 

ВСТУП	

Актуальність теми. За даними ВООЗ близько 55% від усіх 

зареєстрованих звернень до лікарень пов’язані з м’язовими травмами [1]. 

Основною причиною м’язових травм є механічне пошкодження м’язової 

тканини, яке супроводжується больовим синдромом, набряком, запаленням 

тканини та втратою функціональної активності м’яза [2]. Розуміння 

молекулярних механізмів, за якими відбувається процес відновлення 

травмованого м’яза, необхідне для проведення його ефективної терапії та 

запобігання побічних ефектів.   

Загалом увесь процес відновлення м’язової тканини можна розділити на 

дві фази: регенерацію та ремоделювання [3]. Запалення починається майже 

одразу після травми м’яза і супроводжує весь процес його загоєння. 

Загострення запального процесу негативно впливає на відновлення м’язової 

тканини і веде до системних порушень [4].  

Терапія м’язових травм включає використання технології RICE, 

медикаментозну терапію та фізіотерапію. Технологія RICE включає 

відпочинок (rest), охолодження (ice), компресію (compression) та утримання 

пошкодженої кінцівки вище положення тіла (evaluation) [5]. Медикаментозна 

терапія включає в себе використання нестероїдних протизапальних препаратів 

або кортикостероїдів. Перші, за використання на ранніх стадіях та 

довготривалого використання, негативно впливають на процеси загоєння, а 

останні сприяють запізному загоєнню гематоми, сповільнюють регенерацію та 

зменшують функціональну активність м’яза [6, 7]. 

Запалення, яке формується за м’язової травми, індукується активними 

формами кисню (АФК), зокрема надлишками суперосксидного радикалу, 

перекису водню, гідроксил-радикалу. Всі ці сполуки негативно впливають на 

клітини, проте за нормальних умов антиоксидантна система організму здатна 
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знешкоджувати АФК. Однак, за тяжких та обширних травм організм може не 

справлятися самостійно, тому додаткове використання штучних або природних 

антиоксидантів сприяє відновленню м’язів [8].  

Водорозчинні наночастинки С60 фулерену, які активно досліджуються у 

системі in vivo, зарекомендували себе як потужні антиоксиданти [9-11]. 

Завдяки тому, що молекула С60  здатна активно адсорбувати на своїй поверхні 

АФК та виводити їх з організму, її розглядають як потенційний терапевтичний 

засіб для запобігання розитку запалення м’язової тканини. С60 фулерен проявив 

себе як нетоксична наносполука за різних типів введення та дозувань [12]. Так, 

введення водного розчину С60 фулерену (С60ФВР) щурам демонструє 

позитивний терапевтичний вплив на механокінетичні параметри м’язового 

скорочення за втоми та ішемії [13].  

Здатність до сприйняття температурних стимулів забезпечує основу для 

формування адаптаційних реакцій, спрямованих на активне усунення 

патологічного процесу. В останні десятиліття, як терморецептори, були 

ідентифіковані деякі представники сімейства катіонних каналів транзієнтного 

рецепторного потенціалу (TRP-канали). Проведені дослідження свідчать про їх 

потенційну участь у низці фізіологічних процесів, які сприяють усуненню 

патологічних станів [14]. Так, встановлено, що ментол посилює витривалість 

м’язів за фізичних навантажень, зменшуючи рівень лактату та тригліцеридів у 

крові шляхом активації TRPM8 каналів і, відповідно, покращує енергетичний 

метаболізм м’язів. Терапевтичне використання ментоловмісних препаратів 

суттєво скорочує час відновлення функціональної активності атлетів з 

пошкодженнями різного ступеня тяжкості [15]. Встановлено вплив ментолу на 

швидкість відновлення сили скорочення м'язів нижньої частини тіла 

спортсмена після фізичних навантажень [16]. 

Таким чином, дослідження впливу С60ФВР окремо та за комбінованої дії з 

ментолом на механокінетичні параметри скорочення травмованих м’язів та 
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біохімічних показників крові щурів є актуальними як з погляду його 

практичного застосування для лікування м’язових травм, так і з точки зору 

поглиблення уявлень про механізми дії в організмі. 

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

Дисертаційну роботу виконано в межах науково-дослідної тематики кафедри 

біофізики та медичної інформатики «Біофізичні механізми функціонування і 

регуляції скелетних і гладеньких м’язів в нормі та за умов патологій та 

розробка засобів їх корекції» (№ 20КФ036-01), а також проєкту науково-

технічної (експериментальної) розробки МОН України «Розробка технології 

застосування водорозчинних С60 фулеренів для зменшення втоми скелетних 

м’язів» (№ державної реєстрації 0121U109986). 

Метою роботи було дослідити динаміку скорочення скелетного м’яза 

щура на тлі механічної травми за впливу водорозчинних С60 фулеренів.  

Відповідно до мети були поставлені такі завдання: 

1. визначити механокінетичні параметри скорочення скелетного м’яза (сила 

скорочення та імпульс сили м'яза, час досягнення максимальної силової 

відповіді м’яза та зниження його максимальної силової відповіді до 50% і 25% 

від початкового значення) щура після індукування м’язової травми за дії 

С60ФВР у різних дозах; 

2. визначити біохімічні показники (маркери м’язової травми та про-

антиоксидантного балансу) у плазмі крові щурів після індукування м’язової 

травми за дії С60ФВР у різних дозах;  

3. дослідити комбіновану дію С60 фулерену і ментолу на механокінетичні 

параметри скорочення скелетного м’яза та біохімічні показники у плазмі крові 

щурів за індукованої м’язової травми.  

Об’єкт дослідження: тетанічні скорочення musculus soleus щурів за 

експериментально-індукованої м’язової травми та дії С60ФВР і ментолу. 
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Предмет дослідження: механокінетичні параметри скорочення musculus 

soleus та біохімічні показники у плазмі крові щурів за експериментально-

індукованої м’язової травми та дії С60ФВР і ментолу. 

Методи дослідження: хірургічне втручання та виділення нервово-

м'язового препарату, тензометрія, атомно-силова мікроскопія, динамічне 

розсіювання світла, біохімічний аналіз, статистичний аналіз. 

Наукова новизна одержаних результатів. Вперше встановлено 

позитивну терапевтичну дію С60ФВР на досліджувані механокінетичні 

параметри скорочення м’яза та біохімічні показники у плазмі крові щурів за 

умови механічної м’язової травми. Виявлено позитивний синергічний ефект 

С60 фулерену і ментолу на ці параметри.  

Практичне значення одержаних результатів. Результати 

механокінетичних та біохімічних досліджень, виконаних на моделі м’язової 

травми, є підгрунтям для створення нових лікарських засобів на основі С60 

фулерену та розробки нових фізіотерапевтичних методів відновлення 

скелетних м’язів після травм.  

Особистий внесок здобувача визначається участю у формулюванні мети 

і основних завдань роботи, аналізі літературних даних, плануванні та 

виконанні експериментальних досліджень, статистичному аналізі результатів, 

інтерпретації та узагальненні отриманих даних, формулюванні висновків 

роботи за участю наукового керівника та співавторів публікацій. 

Апробація результатів дисертації. Одержані результати дисертації були 

апробовані на міжнародних конференціях, зокрема "Translational Biomedical 

Research" (Kyiv, 2019), “Nanotechnology and nanomaterials” (Lviv, 2020, 2021), а 

також на наукових семінарах кафедри біофізики та медичної інформатики 

ННЦ “Інститут біології та медицини”.  

Публікації. За матеріалами дисертації опубліковано 1 статтю у науковому 

фаховому видані України, 3 статті у періодичних наукових виданнях, 
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проіндексованих у базі даних Scopus, з них 1 стаття у виданні, віднесеному до 

квартиллю Q2 відповідно до класифікації SСІmago Journal and Country Rank, 1 

патент України на корисну модель та 4 тези доповідей на міжнародних 

конференціях.  

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається зі вступу, огляду 

літератури, викладення методів, результатів досліджень та їх обговорення, 

узагальнення та висновків. Дисертаційну роботу викладено на 106 сторінках 

тексту. Вона містить 1 таблицю, 32 рисунки. Перелік використаної літератури 

включає 160 найменувань. 
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РОЗДІЛ 1. ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ 

1.1 Структурно-функціональні особливості скелетних м’язів 

 

1.1.1  Морфологія скелетного м’яза 

Скелетний м’яз складається з клітин – м'язових волокон. Кожне м’язове 

волокно – багатоядерна клітина веретеноподібної форми, діаметром 20-80 мкм 

та довжиною, відповідною до довжини самого м’яза [16].  

Відомо, що міофібрили м’язових волокон занурені у саркоплазму, яка 

містить глікоген, макроергічні сполуки (АТФ, фосфокреатин) та ферменти 

гліколізу. Безпосередньо під плазматичною мембраною розміщені ядра. Також 

м’язові волокна містять велику кількість мітохондрій [17]. 

М’язове волокно оточене базальною мембраною, яка представляє собою 

глікопротеїновий комплекс і складається з декількох шарів: базальної та 

ретикулярної пластинки. До важливих функцій базальної мембрани 

відносяться: припинення синаптичної передачі шляхом гідролізу медіатору 

ацетилхоліну ферментом ацетил-холінестеразою; прикріплення м’язового 

волокна до ендомізію; забезпечення регенерації м’язових волокон шляхом 

розмноження клітин-сателітів; регуляція нервово-м’язової передачі.  Базальна 

мембрана та плазмолема утворюють сарколему. На відміну від більшості 

інших клітин, для плазматичної мембрани м’язового волокна характерна 

властивість збудливості, що забезпечує передачу електричних імпульсів по 

всій довжині клітини [18]. 

Подібно іншим клітинам організму, м’язове волокно має цитоскелет, який 

укріплює плазмолему, запобігаючи її пошкодженню при скороченні та 

розслабленні. Особливо важливу роль у цьому відіграють актин та спектрин, а 

також білок дистрофін. Інші проміжні філаменти, які складаються з десміна, 

синеміна та віментина, оточують міофібрили на ділянці Z-лінії [19]. 
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Кожне волокно містить близько 2000 міофібрил діаметром 1-2 мкм, які 

його пронизують. Міофібрили – основні структурні одиниці поперечно-

посмугованого волокна. Посмугованість забезпечується тонкими та товстими 

протофібрилами. Кожна міофібрила розмежована за допомогою Z-дисків на 

багато структур, що повторюються – саркомерів. Елементарною скоротливою 

одиницею скелетного м’яза є саркомер. Сусідні міофібрили розміщуються так, 

що їх Z-диски знаходяться на одному рівні. Товсті протофібрили утворюють на 

середині саркомеру анізотропну А-смугу. В стані спокою актинові філаменти 

певною мірою перекриваються з міозиновими філаментами; ділянка, в якій 

відсутнє таке перекривання, представляє собою бліду Н-ділянку в центральній 

частині А-диска. Всередині Н-ділянки знаходиться темна ділянка – М-лінія, 

утворена волокнистими структурами, які поперечно з’єднують міозинові 

філаменти. Тонкі протофібрили утворюють І-смугу; вони знаходяться 

симетрично з двох боків від Z-диску [14] (Рис. 1.1). 

Кожна субодиниця фазного м’язового волокна – саркомер – містить 

навколо себе саркоплазматичний ретикулюм (СР), який складає 10-15% 

загального об’єму волокна. В порожнинах СР знаходяться ті самі іони, що й в 

міоплазмі – калій, натрій, хлор, кальцій. Його мембрана добре проникна для 

цих іонів.  

Т-система представляє собою велику кількість вп’ячувань плазматичної 

мембрани усередину волокна. Це система трубочок діаметром близько 0,03 

мкм, що проходять поперек вісі волокна та розміщуються поблизу Z-дисків або 

біля ділянок перекриття І- та А-смуг.  

Порожнини Т-трубочок сполучаються з навколишнім середовищем. 

Потенціал дії (ПД), який виникає у мембрані Т – системи, здатен збуджувати 

усю товщину м’язового волокна у радіальному напрямку. Це веде до 

скорочення за типом «усе або нічого» [20]. 
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Рис. 1.1. Схематичне представлення будови м’язового волокна [20]. 

 

Деполяризвція мембрани Т-трубочок регулює передачу сигналу на СР, 

внаслідок чого стимулюється вивільнення з нього іонів кальцію. 

Отже, волокно поперечно-посмугованих м’язів має високовпорядковану 

структуру, яка забезпечує ефективне виконання їх статичних та динамічних 

функцій [21]. 

 

1.1.2 Особливості скоротливої системи скелетного м’яза 

        Актин є полімерним білком, що має вигляд двох перекручених ниток 

намиста. Між цими нитками є борозни. В цих борознах лежить 

високоспіралізований білок тропоміозин. Він також складається  з двох ниток, 

перекручених між собою. Кожна молекула тропоміозину контактує із сімома 

молекулами актину. Кожна молекула тропоміозину додатково взаємодіє з 

попередньою та наступною молекулою тропоміозину, завдяки чому утворює 

тяжі [22]. 
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Окрім тропоміозинового комплексу на актиновому філаменті 

розміщується ще й тропоніновий комплекс. Він складається з трьох 

компонентів: перший компонент – тропонін С, – здатний зв’язувати іони 

кальцію; другий – тропонін І, – здатний інгібувати гідроліз АТФ; третій – 

тропонін Т, – здатний приєднувати тропонін до тропоміозину.  

У стані розслаблення концентрація кальцію є невеликою, внаслідок чого 

тропонін С не є насичений іонами кальцію, інгбіторна компонента тропоніну 

взаємодіє з актином і виштовхує тропоміозин на поверхню борозни завдяки 

тропоніну Т [23]. 

При насиченні розчину іонами кальцію останні приєднуються до 

тропоніну С. Тропонін С утворює міцний комплекс із тропоніном І, внаслідок 

чого тропонін І дисоціює від актину. Завдяки цьому молекули тропоміозину 

більше не виштовхуються на поверхню борозни, а потрапляють на її «дно». 

Молекули міозину тепер вільно можуть взаємодіяти з актином, «крокувати» до 

наступних молекул і генерувати тягнуче зусилля [24].  

Таким чином, іони кальцію змінюють структуру тропоміозину. Локальна 

зміна його структури викликає зміну структури всього тяжу і, відповідно, 

тропоміозин перестає «закривати» актинові філаменти від міозинових голівок, 

що і дозволяє м’язу скорочуватися [25]. 

На початку 50-х років минулого століття вчені Ендрю Хакслі і Х’ю Хакслі 

запропонували модель механізму скорочення м’язів на основі ковзання 

протофібрил [26]. Під час скорочення головки міозину контактують з актином і 

починають тягнути нитки актину до центру саркомера. Внаслідок такого руху 

зменшується довжина кожного саркомеру і, відповідно, довжина всього м’яза. 

Такий рух отримав назву «система ковзаючих ниток». Під час його генерації не 

змінюється довжина ниток актину та міозину, зменшення довжини саркомеру 

досягається завдяки, по-перше, специфічного розташування ниток актину та 

міозину, і, по-друге, ковзанню ниток однієї відносно іншої. 
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За своєю будовою головка міозину нагадує щелепи. В цих «щелепах» 

виділяють С-кінцеву ділянку, яка зв’язується з регуляторною ділянкою легких 

ланцюгів міозину. Ці «щелепи» формують актин-зв’язуючий центр. Вважають, 

що під час гідрлізу АТФ відбувається відкривання та закривання цих «щелеп».  

У вихідному стані головка міозину не насичена АТФ, «щелепи» закриті – 

актин-зв’язуючі центри наближені одна до одної і голівка міцно взаємодіє з 

актином. При цьому спіралізована шийка орієнтується під кутом 45° відносно 

ниток актину. При зв’язуванні молекули АТФ з головкою міозину відбувається 

відкриття «щелеп». Актин-зв’язуючі центри віддаляються одна від одної, 

голівка вже не так міцно взаємодіє з актином і зрештою дисоціює від актину. 

Гідроліз молекули АТФ на молекули АДФ та молекулярного фосфату веде до 

того, що шийка вигинається ще на 45° і знову займає початкове положення. 

Внаслідок гідролізу молекули АТФ голівка міозину здатна взаємодіяти з 

наступною молекулою актину [24].  

Під час гідролізу АТФ відбуваються конформаційні зміни в голівці міозину, 

які дозволяють вивільнити новоутворенний неорганічний фосфат. Також, 

завдяки тому, що відбувається переорієнтація шийки міозину на певний кут – 

розвивається тягнуче зусилля, яке дозволяє міозину протягнути молекули 

актину на крок вперед. Після цього з реакційного центру викидається молекула 

АДФ і цикл повторюється.  

Очевидно, що чим більша площа перекриття тонких і товстих філаментів, 

тим більшу силу може генерувати м’яз. 

Запропонована  теорія є загальноприйнятою, але наразі все більше і 

більше з’являється експериментальних даних, які неможливо пояснити за її 

допомогою  [27]. На основі даних зі структурного аналізу скоротливих білків 

з’являються нові теорії, які вказують на те, що «ковзаючий» рух неможливий 

через невідповідність розмірів білків [28]. 

 



24 

 
 

1.1.3 Механокінетичні параметри скорочення скелетного м’яза та біохімічні 
показники крові  

Дві найважливіші характеристики м'яза - це довжина міофібрил, яка 

визначає амплітуду скорочення, та фізіологічна площа крос-містків, яка 

визначає силу скорочення [29]. 

Амплітудно-часова характеристика скорочення відображає активність 

скоротливого апарату м'яза. Однак, на розвиток сили скорочення м'яза 

впливають також пасивні властивості його елементів. Дійсно, якщо закріпити 

кінці розслабленого м'яза у міограф за довжини у стані спокою, тоді, природно, 

ми не виявимо напруження у м'язі. Але якщо потім, від'єднавши один кінець, 

розтягувати м'яз, тоді в ньому з'явиться певне пасивне напруження. Зі 

збільшенням натягу м'яза це напруження зростатиме, але не лінійно, як це 

відбувається при розтягуванні гуми.  

М'яз у спокої володіє деякою пружністю. На цю властивість м'яза не 

впливають ні його стан (спокій, активність), ні фармакологічні впливи [29]. 

Основою пружності м'яза є: поперечні містки; Z-диски саркомерів; ділянки 

прикріплення кінців міофібрил до сухожильних елементів м'язового волокна; 

зовнішні (сухожильні, колагенові та інші сполучнотканинні) елементи м'яза та 

його волокон; місця прикріплення м'язів до кісток або до приладу в дослідах на 

ізольованих м'язах; поздовжня система СР; сарколема м'язового волокна. 

Перші п'ять елементів створюють так звану послідовну пружність м'яза, 

оскільки вони з'єднані послідовно зі скоротливим елементом, інші ж з'єднані 

паралельно і утворюють паралельну пружність м'яза. Таким чином, механічна 

модель м'яза складається з трьох елементів: активного скоротливого та двох 

пасивних, послідовного і паралельного, пружних елементів [30]. 

Очевидно, що пружні властивості сухожиль впливають на силу, 

потужність та енергію скорочення. Хоча саркомер є кінцевим джерелом 
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м'язової сили, силовий відгук м'язів доволі сильно залежить від властивостей 

позаклітинних тканин, їх розташування та енергії пружної деформації. 

Зв'язок “довжина–напруження” за ізометричного скорочення є однією з 

найважливіших характеристик скоротливого елемента м'яза, який 

використовується для обґрунтування теорії ковзання. Встановлено, що для всіх 

м'язів існує певна оптимальна початкова довжина (L0), за якої ізометричне 

напруження досягає максимуму. Ця довжина лежить у межах 100–120% 

довжини у спокої, що, зазвичай, відповідає нормальній довжині м'яза in situ. 

Зменшення або збільшення довжини м'яза порівняно з L0 завжди 

супроводжується зниженням тетанічного напруження [31]. 

Насправді існує майже нескінченне число комбінацій довжин і 

швидкостей, які саркомери можуть реалізувати в клітині. Таким чином, 

динаміка поодинокого волокна полягає у тому, що існує діапазон довжин і 

швидкостей саркомера по всьому волокну, але їх комбінації обмежені 

існуванням вимоги сили по довжині волокна [32]. 

Довгі саркомери в межах однієї клітини, як правило, розтягуються більш 

короткими саркомерами, що представляює собою механічну нестабільність і 

говорить про те, що довжини саркомера співвідносяться до сили натягу під час 

будь-якого типу руху in vivo.  

Широкий діапазон довжин саркомерів, виміряних по всіх м'язах, показує, 

що не існує єдиного діапазону довжини саркомера, який можна 

екстраполювати на всі м’язи, але функція активності м'яза частково визначає 

діапазон довжини саркомера  [32].  

Ферменти або білки скелетних м’язів у крові є маркерами їх 

функціонального стану і доволі сильно відрізняються як за патологічних, так і  

фізіологічних умов. Збільшення концентрації ферментів може бути показником 

клітинного некрозу або пошкодження тканин після гострих і хронічних травм 

м’язів [33, 34]. 
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Креатин – це поширена молекула, яка синтезується головним чином у 

печінці, нирках і підшлунковій залозі. Більша частина пулу креатину міститься 

у тканинах з високими енергетичними потребами. Креатин потрапляє у 

клітини-мішені через специфічний симпортер, який називається Na+/Cl−-

залежний транспортер креатину. Потрапляючи в клітини, креатинкіназа 

каталізує оборотну реакцію трансфосфорилювання між [Mg2+:АТФ4−]2− і 

креатином з утворенням фосфокреатину і [Mg2+:АДФ3−]− [35]. Креатин та 

його фосфорильована форма фосфокреатин відіграють важливу роль у 

підтримці концентрації аденозинтрифосфату (АДФ) у тканинах з високими 

енергетичними потребами, таких як скелетні м’язи, серце і мозок. Зміни 

концентрації креатину ведуть до функціональних змін у цих тканинах, 

наслідком чого є захворювання, які групують у синдром дефіциту креатину. 

Так, порушення регуляції метаболізму креатину є причиною різних 

патологічних станів, включаючи дисфункцію м’язів, кардіоміопатію та рак 

[36]. 

Креатинфосфокіназа (КФК) - димерний глобулярний білок, що 

складається з двох субодиниць з молекулярною масою 43–45 кДа кожна. Він 

буферизує клітинні концентрації АТФ та АДФ шляхом каталізації оборотного 

обміну високоенергетичних фосфатних зв’язків між фосфокреатином та АДФ, 

що утворюються під час скорочення м’яза. Існує щонайменше п'ять ізоформ 

КФК: три ізоферменти цитоплазми (КФК-MM, КФК-MB, КФК-BB) та два 

ізоферменти (несаркомерні та саркомерні) у мітохондріях, концентрація яких 

зростає за мітохондріальної міопатії [37].   

Багато факторів визначають ступінь підвищення активності ферментів у 

крові під час та після фізичного навантаження. Найвищі показники активності 

ферментів у крові виявляються після тривалих тренувань і вправ, зокрема бігу 

марафонів [38], або триатлонних змагань [37]. Гімнастичні вправи, що 
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включають ексцентричні м'язові скорочення, такі як біг під гору, викликають 

найбільше зростання активності ферментів у крові [39]. Зазвичай фіксують 

значення 300–500 ум. од/л КФК у крові після фізичного навантаження [41]. 

Щоденні тренування ведуть до підвищення концентрації КФК у крові. 

Однак, виражене підвищення рівня КФК, яке виникає після фізичних 

навантажень, як правило, нижче у тренованих людей порівняно з 

непідготовленими [42]. Коли спортсмени і пересічні люди, котрі взагалі не 

тренуються, виконують однаковий тест на фізичні вправи, концентрація КФК у 

спортсменів нижча, ніж у здорових нетренованих людей [43].  

Час вивільнення КФК у крові залежить насамперед від складності 

тренувань, типу, інтенсивності та тривалості вправ. Пік концентрації КФК 

(приблизно вдвічі вищий базової лінії) настає через 8 год після силових 

тренувань [43]. Після тривалих фізичних вправ загальна концентрація КФК у 

крові помітно збільшується упродовж 24 год після фізичного навантаження. 

Однак, якщо атлет продовжує тренуватися, рівень КФК може залишатися 

вищим набагато довше [44]. 

Зазвичай у крові присутній лише ізофермент КФК-MM, але тривалі та 

напружені фізичні вправи збільшують концентрації усіх трьох КФК-

ізоферментів за відсутності пошкодження міокарда [45]. 

Зниження рівня ферментів у крові залежить від періоду спокою після 

фізичного навантаження, оскільки короткочасна фізична бездіяльність може 

зменшити як лімфатичний транспорт КФК, так і його вивільнення з м’язових 

волокон [46].  

Моніторинг концентрацій КФК-ізоферментів широко застосовують у 

діагностиці міопатій, кардіоміопатій та енцефалопатій [33, 47].  

Хвороби скелетних м'язів проявляються болем, втомою, слабкістю про що 

свідчить підвищений рівень КФК у крові [48]. Концентрація КФК відрізняється 

за різних міопатій відповідно до захворювання та стадії патології. М'язова 
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дистрофія демонструє найвищі значення рівня КФК. Низька концентрація КФК 

на пізніх стадіях патологічного стану є наслідком того, що м’язова тканина 

майже повністю зазнала фіброзних змін [49]. 

Інші м’язові патології, такі як дефіцит селену [50], або немалінова 

міопатія [51], часто характеризуються лише незначним підвищенням 

активності ферментів у крові.  

При краш-синдромі рівень концентрацію КФК у крові також 

використовували як прогностичний інструмент [52]. У пацієнтів спостерігали 

травму м’язів з високою концентрацією КФК, як наслідок гіпоксії, гіперкапнії 

та гіпотермії [53]. Поширеною причиною рабдоміолізу є перетренування, 

спричинене фізичним навантаженням, що веде до дефіциту карнітинової 

пальмітоілтрансферази, яка погіршує мітохондріальне окислення 

довголанцюгових жирних кислот, що часто виявляють за підвищеної 

концентрації КФК [54].  

Лактатдегідрогеназа (ЛДГ) - ферментний білок, який взаємоперетворює 

піруват і лактат за супутнього взаємоперетворення НАДН і НАД. Фізичне 

навантаження веде до значного збільшення рівня ЛДГ  [55]. Ступінь зростання 

активності ферменту залежить від інтенсивності та тривалості зусиль [56]. 

Згідно досліджень, після тривалих тренувань на витривалість, таких як 

марафон, концентрація ЛДГ удвічі зростає упродовж 2-х тижнів [57]. 

Ексцентричні фізичні вправи викликають набагато більше зростання 

активності ферментів у крові, ніж концентричне навантаження, а рівень ЛДГ 

збільшується між третім і п’ятим днем після фізичного навантаження, а іноді 

навіть після сьомого дня [58]. Зауважимо, що таке збільшення стосується 

загального рівня ЛДГ, тоді як ізоферментні фракції залишаються незмінними 

після фізичного навантаження без зміни співвідношення ЛДГ1/ЛДГ2 [59].  

Вміст ЛДГ у м’язах пов'язана зі складом м’язових волокон [60]. Розпад 

цього ферменту відбувається головним чином у печінці [61].  
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Варіація структури ізоферменту ЛДГ може бути корисною для 

диференціальної діагностики між прогресуючою міопатією та непрогресуючим 

нервово-м’язовим захворюванням [62]. 

Молочна кислота відіграє важливу роль у з’ясуванні механізмів 

виникнення м’язової втоми [63]. 

Гліколітичне виробництво лактату пов'язано з утворенням іонів водню 

(Н+), як представлено нижче [64]: 

Глюкоза → 2 лактат + 2H+ , 

Глікоген →2 лактат + 1H+. 

Лактат синтезується у кілька шляхів, кожному з яких сприяють мітохондрії для 

окислення або у пероксисоми у поєднанні з необхідним повторним окисленням 

НАДН для функції b-окислення [65]. 

Крім того, лактат виводиться з клітини за допомогою МКТ-білків, 

можливо, у поєднанні з позаклітинним транспортом H+. Далі лактат може 

поглинатися і використовуватися як “паливо” сусідніми скелетними м’язами, а 

також серцем, мозком, печінкою і нирками [64]. 

Під час тренування на окиснення припадає приблизно 75% видалення 

лактату, а решта витрачається для глюконеогенезу в печінці та нирках. Було 

показано, що рівень лактату в крові знижується за використання глюкози та 

вільних жирних кислот як енергетичних субстратів. Насправді, за певних умов 

лактат є кращим джерелом енергії порівняно з глюкозою [63]. 

Скелетні м’язи адаптуються до різних форм вправ багатьма способами, 

включаючи збільшення аеробної здатності, м’язової сили і збільшення маси, а 

також зниження втоми [66].  

АФК, зокрема перекис водню (H2O2), вважають одним з ключових 

факторів, що стимулюють адаптаційні зміни скорочення скелетних м’язів [67]. 

Дослідження виявили кілька ключових сигнальних шляхів, які беруть участь у 

реакції скелетних м’язів на скоротливу активність і для яких є докази 
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важливості окислювально-відновного регулювання, хоча точні механізми та 

залучені білки до цього процесу залишаються до кінця незрозумілими. 

Виділяють чотири основні сигнальні шляхи, які активуються у м’язах 

внаслідок скоротливої активності і які, ймовірно, відіграють важливу роль у 

функціональних змінах після вправ, що пригнічуються антиоксидантами: 

мітоген-активовані протеїнкінази (MAПK), протеїн тирозинфосфатаза (ПТФ), 

гамма-рецептор, активований проліфератором пероксисом (PPAR-γ), та 

ядерний фактор-κB (NF-κB).  

МАПК група кіназ включає p38-MAПK і JNK, які беруть участь у 

багатьох стресових реакціях та активуються у скелетних м’язах шляхом 

скоротливої активності [68]. Обидві кінази активуються високими 

мікромолярними рівнями H2O2 у культурі клітин.  

Обробка клітин H2O2 веде до окислення численних ПТФ, які негативно 

регулюють сигнальний шлях інсуліну. Були ідентифіковані чутливі до 

окислювально-відновного впливу залишки цистеїну в ПТФ [69]. Однак, досі 

невідомо чи окислює їх внутрішньоклітинна H2O2 безпосередньо, або через 

посередників, чутливих до окислювально-відновного впливу. 

PPAR-γ є основним регулятором метаболізму ліпідів та мітохондріальних 

генів, фактором транскрипції для великої кількості генів, що контролюють 

механізми, такі як зберігання/ліпогенез ліпідів, витрати енергії, тощо. Рівні 

білка PPAR-γ збільшуються у скелетних м’язах під час тривалого виконання 

фізичних вправ. Встановлено, що рівень PPAR-γ модулюється шляхом обробки 

клітин H2O2, але невідомо, чи відбувається це шляхом прямого окислення, або 

через окислювально-відновних посередників [70]. 

NF-κB є ключовим регулятором запальних реакцій та активується 

скорочувальною активністю у скелетних м'язах. NF-κB здатний переміщатися в 

ядро, де він діє як фактор транскрипції для генів, які беруть участь у 

різноманітних реакціях, пов’язаних із запаленням і стресом, а також 
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антиоксидантних білків, таких як каталаза, супероксиддисмутаза (СОД), 

відновлений глутатіон (GSH) [71]. Вплив окислення на передачу сигналів NF-

κB детально вивчено і відомо, що деякі білки канонічного шляху NF-κB 

регулюються H2O2 [66]. 

Речовини, що реагують на тіобарбітурову кислоту (ТБК-активні 

продукти),  утворюються як побічний продукт перекисного окислення ліпідів 

(ПОЛ, тобто як продукти розпаду жирів). Концентрація ТБК-активних 

продуктів зростає, наприклад, при серцевому нападі або певних видах інсульту 

[71]. 

АФК мають надзвичайно короткий період напіврозпаду, їх кількість 

важко виміряти безпосередньо. Натомість можна оцінити пошкодження 

декількох продуктів, викликаних окислювальним стресом, наприклад ТБК-

активних продуктів [72]. 

Аналіз ТБК-активних продуктів здійснюють за наявності у зразках 

малонового діальдегіду (MДA). MДA є одним з кількох низькомолекулярних 

кінцевих продуктів, що утворюються внаслідок розкладання деяких первинних 

і вторинних ПОЛ [73].  

Каталаза є поширеним ферментом, який зустрічається майже в усіх живих 

організмах, які піддаються впливу кисню (таких як бактерії, рослини та 

тварини), що каталізує розпад перекису водню до води і кисню. Це дуже 

важливий фермент для захисту клітини від окисного пошкодження АФК. 

Зазначимо, що каталаза характеризується одним з найвищих показників 

обороту серед усіх ферментів: одна молекула каталази здатна кожну секунду 

перетворювати мільйони молекул перекису водню у воду і кисень [74]. 

Перекис водню є шкідливим побічним продуктом багатьох нормальних 

метаболічних процесів. Щоб запобігти пошкодженню клітин і тканин, його 

необхідно швидко перетворити в інші, менш небезпечні речовини. З цією 

метою каталаза часто використовується клітинами для швидкої каталізації 
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розпаду перекису водню на менш реакційно-здатний газоподібний кисень і 

молекули води [75, 76].  

GSH є антиоксидантом у рослин, тварин, грибів, а також деяких бактерій і 

архей. Глутатіон здатний запобігати пошкодженню важливих клітинних 

компонентів, викликаних АФК [77]. 

Глутатіон існує у відновленому (GSH) і окисленому (GSSG) станах. 

Співвідношення GSH до GSSG у клітинах є мірою клітинного окисного стресу, 

де підвищене співвідношення GSSG до GSH вказує на вищий окислювальний 

стрес. У здорових клітинах і тканинах більше 90% загального пулу глутатіону 

перебуває у відновленій формі (GSH), а решта у дисульфідній формі (GSSG) 

[78]. GSH захищає клітини, нейтралізуючи АФК [79].  

1.2 М’язовий травматизм: класифікація та антиоксидантна терапія 

Основною причиною м’язової травми є механічне пошкодження м‘язової 

тканини, для якої характерні такі симптоми як больовий синдром, набряк та 

зниження здатності м'яза генерувати силу. 

М’язові клітини значно пошкоджуються за механічного травмування, 

накопичення токсинів в організмі, дегенеративних захворювань, м’язової 

ішемії та втоми [80, 81]. Відновлення функціонального стану м’язової тканини 

відбувається поступово [82]. 

Усі механічні м’язові травми можна умовно поділити на три групи: 

контузія, розтягнення та розрив м’язової тканини. Загалом біля 90% травм 

серед спортсменів складають саме контузії та розтягнення, а на розрив м’язової 

тканини припадає лише 10% [83]. 

 

1.2.1 Контузія, розтягнення та розрив  

М'язова контузія – найбільш поширений тип м'язової травми, що виникає 
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у тих випадках, коли м'язова тканина потерпає від швидкого та сильного 

зовнішнього удару. Зазвичай, це сильний і тупий удар по черевцю м'яза, без 

розриву поверхневих тканин, що, насамперед, веде до утворення гематоми. 

Симптоми такого пошкодження не завжди відповідають звичайним 

протоколам і можуть варіюватися. Основними з них є больове відчуття, 

набряк, обмежена рухливість [84].  

Для вивчення механізмів перебігу контузії м'язів та регенераційних 

процесів, а також тестування можливих методів терапії розробляють 

експериментальні моделі з метою відтворення цієї травми [85].  

Використовують інвазивну модель розчавлення (краш-модель), яка 

включає хірургічне втручання [86]. Краш-модель використовують для 

відтворення найбільш тяжких травм, наприклад, травматичного рабдоміолізу 

(трапляється при катастрофах, коли, наприклад, людина зазнає дії зовнішніх 

навантажень внаслідок завалів) [87]. Штучне моделювання контузії також 

використовують для тестування ефективності терапевтичних методик.  

Така деформація м’яза, як розтягнення, виникає у міотендному з’єднанні, 

де концентрується найбільше напруження, що передається на весь скелетний 

м’яз. Це пошкодження здатне розповсюджуватися на десятки міофібрил та 

сухожильне з’єднання з кісткою. Розтягнення м’яза виникає тоді, коли він бере 

участь в ексцентричному скороченні, за якого одночасно діють протилежні 

сили розтягнення. М’язи, які кріпляться більш ніж до одного суглоба, найбільш 

схильні до розтягнення, оскільки зазнають дії великих внутрішніх сил, швидко 

змінюючи свою довжину і, як наслідок, режими скорочення. Клінічна картина 

м’язового розтягнення може мати різноплановий характер. Загалом, це надрив 

м’язового волокна, крововиливи та набряк. Розтягнення м’яза включає три 

ступені тяжкості: легка (перший ступінь) – травмовані лише декілька м’язових 

волокон: існує мінімальна втрата структурної цілісності міофібрил, травма 

викликає незначні набряки і дискомфорт, що супроводжується мінімальною 
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втратою сили скорочення та обмеженням руху; помірна (другий ступінь) – є 

очевидний частковий надрив міофібрил, що веде до незначного больового 

відчуття з подальшою втратою сили скорочення; нарешті, важка (третій 

ступінь) – існують надриви, які поширюються по всій м’язовій одиниці, що 

веде до повної втрати м’язової функції [37, 38]. Фізіопатологія, що виникає 

внаслідок м’язової травми, характеризується такими явищами як розрив 

сарколеми та саркомерних одиниць, ураження мембрани, а далі проникнення 

позаклітинного кальцію у м’язову клітину, що спричинює руйнування цих 

структур, апоптоз і розвиток типового запального процесу. Втім, відомі 

випадки, коли розтягнення м’язової тканини не викликало запалення [47]. 

М’язова тканина розривається внаслідок травматичного впливу гострих 

об’єктів або удару великої сили, що веде до локальної деструкції тканини 

або/також до втрати частини тканин. За статистикою розриви м’язової тканини 

– нечаста травма у спорті [2]. Аналіз біомеханічних властивостей musculus 

soleus після повного розриву виявив, що їх міцність на розтяг збільшується 

поступово від 5 і 14 днів після травми, але не досягала значень контрольної 

групи до 56-го дня [47].  

Запальний процес починається з порушення цілісності м’язової тканини 

та сарколеми. Це веде до надходження позаклітинного кальцію у пошкоджені 

клітини та активації кальцій-залежних протеаз та фосфоліпаз, які, в свою 

чергу, активують кальцій-залежний некроз [88]. Внаслідок цього м’язові 

волокна перебувають у перенапруженому стані. Білки, що потрапляють у кров 

з пошкодженої тканини присутні у цитозолі м'язової клітини і, зазвичай, 

виявляються лише у зразках після механічного стресу або за м'язових 

дегенеративних захворювань [89]. Внаслідок цього знижується здатність м'яза 

генерувати силу. 

Травма, зазвичай, супроводжується порушенням цілісності судин. Це 

ініціює сигнальні шляхи цитокінів та активує діапедез. Першими до місця 
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ураження потрапляють нейтрофіли, а потім макрофаги. Інші імунокомпетентні 

клітини також залучені до запального процесу: Т-лімфоцити разом з 

цитокінами регулюють відновлення м’яза та фіброз [90]. Нейтрофіли здатні 

руйнувати уражені ділянки тканин шляхом фагоцитозу та дії протеолітичної 

системи. Проте ці клітини вивільняють цитокіни (НАД+Н-оксидаза та 

мієлопероксидаза), які генерують АФК. АФК руйнують некротичну тканину, а,  

з іншого боку, здатні загострювати процес запалення та завдавати шкоди 

здоровим міофібрилам. Макрофаги надходять до місця ураження з капілярів, 

які знаходяться у м’язах, та з епімізія і/або перимізія, які виділяють 

хемоатрактант для моноцитів – protein 1 (MCP-1) [91].  

Останні фази запалення включають регенерацію зруйнованих волокон, 

формування рубців, ангіогенез та відновлення м’язової функції [92]. 

 

1.2.2 М’язова втома 

М’язова втома як фізіологічний стан настає внаслідок напруженої або 

тривалої роботи і виражається у тимчасовому зниженні або повній втраті 

працездатності організму. Вона характеризується зменшенням сили 

скорочення і витривалості м’язів, порушенням координації рухів, збільшенням 

енерговитрат для виконання одакової роботи [92].   

Наразі під терміном «м’язова втома» розуміють широкий спектр 

дисфункцій: фізіологічну, неврологічну та психіатричну [93].  

М’язова втома – це захисний механізм організму від перенавантажень, що 

веде до розвитку больової чутливості м’язів [94].  

У процесі розвитку втоми відбувається уповільнення генерування сили і 

розслаблення м’яза. Ось чому за втоми тетанус можна отримати за менших 

значень частоти стимуляції і розряду мотонейронів. У випадку підтримування 

певного рівня сили на тлі зменшення частоти імпульсації одних мотонейронів 
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відбувається залучення нових моторних одиниць. Таке зменшення частоти 

імпульсації є певною адаптацією до втоми. У дослідах in vivo виявлено 

важливу роль пригнічення активності мотонейронів м’яза за розвитку втоми 

[95].  

1.3 С60 фулерени як біологічно-активні наночастинки 

Значну зацікавленість дослідників, як з фундаментальної, так і практичної 

точок зору, викликає новий клас вуглецевих наноструктур – C60 фулерен, 

якому притаманні унікальні фізико-хімічні властивості та біологічна 

активність [96]. Завдяки майже сферичній формі, нанорозміру (0,72 нм у 

діаметрі) та гідрофобним властивостям молекула C60 здатна проникати через 

біологічні мембрани та локалізуватися всередині клітини [97], а завдяки 

наявності кон’югованої системи подвійних міжвуглецевих π-зв’язків – 

взаємодіяти з вільними радикалами та нейтралізувати їх [98]. 

 

1.3.1 Водорозчинні С60 фулерени: створення, антиоксидантна активність, 

токсичність 

Для отримання водного розчину немодифікованих С60 фулеренів (С60ФВР) 

застосовується метод, який базується на переведенні з толуолу молекул С60  у 

воду з використанням ультразвуку [99]. Для цього змішували розчин С60 

фулерену в толуолі (чистота >99,5%), де його концентрація відповідає 

максимальній розчинності ~2,9 мг/мл, та однаковий об’єм дистиляту. Дві 

утворені водні фази піддавали дії ультразвуку. Процедура виконується доки 

толуол повністю не випарується та розчин не набуде жовтого забарвлення. За 

допомогою цього методу вдається отримати різні концентрації С60 фулеренів у 

воді — від 0,01 до ~2,6 мг/мл. С60ФВР є стабільним упродовж 18 місяців за 

температури +4 0С.   
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Як зазначалося вище, саме вільні радикали (зокрема, супероксид- і 

гідроксид-радикали) є основним патогенним чинником у процесі розвитку 

м’язової втоми, ішемії та інших паталогій. Вони ініціюють процеси ПОЛ, 

інгібують мітохондріальні ферменти дихального ланцюга та АТФ-азну 

активність, інактивують гліцеральдегід-3-фосфатдегідрогеназу, мембранні 

натрієві канали тощо [100]. Екзогенними антиоксидантами, які 

використовують у терапії гіперактивації ПОЛ мембран, є вітаміни А, К, Е, С та 

мікроелементи цинк, мідь, залізо, селен і марганець як кофактори ферментів 

системи антиоксидантного захисту. Здатність С60 фулеренів та їх похідних 

інактивувати АФК вперше було продемонстровано у роботі [99]. Показано, що 

водорозчинний С60 фулерен є ефективнішим антиоксидантом, ніж природний 

вітамін Е [101]. Одна молекула С60 здатна вловлювати 34 метильних радикали, 

а також інактивувати супероксид- та пероксид-аніони як in vivo, так in vitro 

[102].  

Насправді, С60 фулерени поводять себе як ''губки для вільних радикалів '' і 

їх мікромолярні концентрації можуть проявляти потужну антиоксидантну 

активність у нейтралізації як супероксидного аніону, так і H2O2. Слід 

зазначити, що π-кон'югація С60 фулеренів полегшує їх ковалентну взаємодію з -

OH групами різних молекул, таких як нанокристали целюлози, що, в свою 

чергу, веде до підвищення колоїдної стабільності, зменшення тенденції до 

утворення кластерів і полегшує приєднання вільних радикалів [103]. 

       Токсичність С60 фулеренів залежить від способу функціоналізації 

молекули, концентрації/дозування, розміру частинок у водному середовищі 

[104]. Так, після введення щурам шляхом інтраназальної інгаляції С60 

фулеренів діаметром 55 нм та 0,93 мкм упродовж 10 днів запальних процесів у 

легенях тварин не було виявлено [105]. Показано, що для водорозчинних 

поліалкілсульфонованих С60 фулеренів, які вводили щурам інтраперитоніально, 

значення величини ЛД50 становить 600 мг/кг, а мішенями їхньої токсичної дії є 
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нирки, печінка та жовчний міхур [106]. За використання суміші С60 і С70 

фулеренів (водний розчин 0,5% натрійкарбоксиметилцелюлози, що містив 

0,1% Tween 80) за перорального введення в організм щурів загальної дози 2 

г/кг упродовж 14 днів жодних токсичних ефектів та летальних наслідків не 

було зафіксовано [107].  C60 фулерени, приготовлені з використанням 

тетрагідрофурану (концентрація до 10 мкг/мл,) не спричинювали токсичної дії 

щодо макрофагів людини in vitro, незважаючи на те, що локалізувалися у 

цитоплазмі, ядрі та лізосомах клітин [108]. Припускають, що токсичність, 

пов’язана з дією C60 фулеренів, може бути наслідком присутності залишкового 

розчинника (або їхніх похідних), що має здатність інтеркалюватися у 

структуру C60 фулерену або вивільнятися у водну фазу [109]. Жодних 

токсичних ефектів чи летальних наслідків не було зафіксовано за досліджень 

дії С60 фулеренів після їх перорального введення в організм щурів загального 

дозування 2 г/кг упродовж 14 днів [110]. 

Нарешті, показано, що водорозчинні С60 фулерени проявляють токсичні 

ефекти за дози 300 мг/кг і вище. Це виявляється у порушені поведінки мишей, 

гематотоксичних і патоморфологічних змінах у тканинах селезінки, печінки і 

нирок. У мишей, які отримували 600 мг/кг С60 фулерену, були зафіксовані 

показники запального процесу, тоді як при дозі 1200 мг/кг було виявлено 

придушення лейкопоезу і тромбоцитопоезу. У роботі [111] показано, що 

С60ФВР у діапазоні доз 75-150 мг/кг є нетоксичним у системі in vivo і може 

бути використаний у біомедичних цілях. 

Нарешті, нещодавно в ДП „Науковий центр превентивної токсикології, 

харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І. Медведя Міністерства 

охорони здоров’я України” були проведені експериментальні дослідження 

щодо гострої пероральної токсичності і сенсибілізуючих властивостей С60ФВР 

(вихідна концентрація 0,15 мг/мл). Встановлено, що величина ЛД50 для щурів 

самок і самців Wistar Han С60ФВР при пероральному шляху надходження в 
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організм більше 15 мл/кг маси тіла (2,25 мг/кг) і у відповідності до Globally 

Harmonized System of Classification and Labeling of Chemicals (GHS) по гострій 

пероральній токсичності відноситься до 5-ї категорії токсичності. Крім того, 

С60ФВР не чинить сенсибілізуючої дії на організм мурчаків і у відповідності до 

GHS не класифікується як контактний сенсибілізатор (Звіт за темою № 

0121U109986). 

Отже, хімічна структура, розмір, доза введення — це головні чинники, які 

зумовлюють специфічну біологічну дію С60 фулеренів та їхніх похідних, 

включаючи токсичність. Токсичність С60 фулеренів тісно пов’язана з 

оксидативною відповіддю, що вказує на необхідність проведення детального 

аналізу їхньої здатності викликати оксидативний стрес і пов’язані з ним 

наслідки, зокрема запалення або пошкодження ДНК [112]. 

 

1.3.2 Медико-біологічне застосування С60 фулеренів 

Як потужні антиоксиданти, водорозчинні С60 фулерени можуть 

використовуватися у різних біомедичних цілях.  

Водорозчинні С60 фулерени вірогідно пригнічували як ріст пухлин, так і 

метастазування карциноми легені Льюїс у мишей лінії С57Bl/6 [112]. Як 

фотосенсибілізатори, С60 фулерени використовують у фотодинамічній терапії 

раку (ФДТ) [113]. Цей метод базується на здатності С60 фулеренів генерувати 

синглетний кисень за дії УФ-ВИД опромінення і, таким чином, знищувати 

пухлинні клітини [114]. Нарешті, завдяки нанорозміру С60 фулерени можуть 

використовуватися як ефективні наноносії лікарських препаратів [115].  

Похідні С60 фулеренів допомагають вирішувати проблеми багатьох 

патологій, пов’язаних з ішемічними ушкодженнями травматичного ґенезу 

тонкої кишки та ішемічно-реперфузійного ушкодження легень [116]. Доведено, 

що С60 фулерени нормалізують клітинний обмін речовин та нервові процеси, 
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підвищуючи стійкість до стресу, посилюють активність ензимів і 

регенеративну здатність тканин, виявляють виражені противірусну, 

протизапальну та антиалергенну дії, ефективно регулюють АТФазну 

активність актоміозину [117]. Експериментально встановлено, що С60 фулерени 

та їхні похідні можуть бути допоміжними засобами у комплексній терапії 

завдяки здатності інтенсифікувати захисні функцій імунної та антиоксидантної 

систем організму людини [118].  

Встановлено вплив водорозчинних немодифікованих С60 фулеренів як 

потужних антиоксидантів на біохімічні показники крові щурів за ішемічно-

реперфузійного ушкодження скелетного м’яза залежно від його активного та 

неактивного станів, а також тривалості ішемії-реперфузії. Зокрема, у дослідних 

групах тварин (внутрішньом’язове введення у дозі 1 мг/кг одразу після 

реперфузії м’яза) спостерігали виражену тенденцію до зменшення цих 

біохімічних показників крові у середньому на 20–25% порівняно з контролем 

(тварини без введення С60 фулерену) незалежно від тривалости ішемізації м’яза 

упродовж 1, 2 чи 3 год [119]. 

Доведено, що попереднє введення малих терапевтичних доз С60ФВР 

здатне позитивно впливати на механокінетичні показники скорочення м’язів 

щурів за таких патологій як м’язова втома та ішемія [120]. Так, його 

внутрішньовенне введення є оптимальним для корекції швидкості 

макропараметрів скорочення за ішемічного пошкодження скелетного м'яза. 

Водночас внутрішньом’язове введення демонструє більш виражений захисний 

ефект за рухів, пов'язаних з генерацією максимальної силової відповіді та 

тривалих скорочень м’яза, що викликають його втому. Виявлено, що за ішемії-

реперфузії м’яза у крові тварин швидко накопичуються такі метаболіти як 

лактат, КФК, ЛДГ, що вказує на системні порушення в організмі. Втім,  

використання С60ФВР нормалізує вміст зазначених біохімічних показників. 

Вперше показано, що терапевтичне введення водорозчинних С60 фулеренів 
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веде до зменшення часу відновлення сили м'язового скорочення та збільшення 

тривалості активної фази функціонування м'яза до появи стійкого ефекту 

втоми [81]. Отже, ефективно впливаючи на антиоксидантну систему м'язової 

тканини, С60ФВР потенційно здатен прискорити процес відновлення 

травмованого м’яза.   

1.4 Ментол як активатор TRPM8 каналу 

Транзієнтний рецепторний потенціал-залежний катіонний канал TRPM8,  

розташований у нейронах, адипоцитах і м’язових клітинах, активується 

ментолом та іциліном за температурного режиму нижче 30 ⁰С [14]. Пероральне 

введення ментолу веде до гіпервентиляції, підвищення витривалості та 

зниженню загального навантаження на серцево-легеневу систему [15]. 

Скелетні м’язи дорослих демонструють пластичність і можуть 

перетворюватися на різні типи волокон у відповідь на тренування. 

Перетворення м’язового волокна з гліколітичного типу II (швидкі волокна) до 

більш окисного типу I (повільне волокно), ймовірно, опосередковано 

механізмом Ca2+-сигналу, який включає ментол, кальмодулін-залежну кіназу та 

транскрипційний кофактор, активований проліфератором пероксисом 

рецептор-γ коактиватор 1α (PGC1α). PGC1α регулює експресію генів, які 

беруть участь у мітохондріальному біогенезі, функції дихання та обміні 

вуглеводів і ліпідів. Він також  бере участь у патогенезі ожиріння, цукрового 

діабету та кардіоміопатії [66]. 

Показано, що ментол, як дієтична добавка, здатен покращити м’язову 

витривалість і відповідні біохімічні показники крові тварин шляхом активації 

TRPM8. Після 6-тижневої терапії ментолом миші пробігали ще приблизно 260 

метрів, перш ніж досягти виснаження. Подібні результати були отримані для 

мишей з лікуванням ментолом упродовж 9 і 12 тижнів [15]. 
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РОЗДІЛ 2. МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕНЬ 

2.1 Анатомо-гістологічна характеристика musculus soleus 
 

Для дослідження був обраний musculus soleus – повільний м'яз з аеробним 

метаболізмом, оскільки він є чутливішим до АФК порівняно зі швидкими 

м’язами, зокрема musculus gastrocnemius. Волокна типу ІІ (анаеробні, швидкі), 

які переважають у складі musculus gastrocnemius, головним чином отримують 

енергію шляхом гліколізу, а волокна типу І (аеробні, повільні), у складі яких  

musculus soleus близько 91%, отримують енергію переважно шляхом окислення 

гліцеридів та, меншою мірою, через глікогенний окислювальний шлях [121]. 

Повільні волокна сильніше залежать від окисного фосфорилювання, а, отже, 

чутливіші до гіпоксії, що є наслідком, наприклад, ішемічних пошкоджень. 

 

 

Рис. 2.1. Загальний вигляд досліджуваної кінцівки. 

 

Камбалоподібний м’яз (musculus soleus) – це товстий і плоский 

двоперистий м’яз з малим черевцем. Форма м’яза відповідає його назві. 

Розташований він попереду литкового м’яза (musculus gastrocnemius) (Рис. 2.1). 

Починається тонким сухожилком від головки малогомілкової кістки, далі 

прямує вниз, переходить у плоский сухожилок, що з’єднується із сухожилком 
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литкового м’яза і, нарешті, переходять в одне сильне п’яткове (ахіллове) 

сухожилля (tendo calcaneus), яке кріпиться до п’яткової кістки. 

Камбалоподібний м’яз іннервується n. tibialis, який розміщений на кінцівці 

медіально і є гілкою n. ischiadicus. n. tibialis, простягається уздовж стегна, 

проходить навскіс через підколінну ямку, позаду підколінних судин і прямує 

глибше між двома головками musculus gastrocnemius (MG) (MGM – musculus 

gastrocnemius medialis і MGL – musculus gastrocnemius lateralis), 

розгалужуючись на три гілки, які розходяться разом із aa. suralis ext. et int. і a. 

tibialis caud., відповідно. Перша з гілок іннервує m. plantaris, m. soleus і MGL, 

друга ‒ MGM, а третя ‒ m. flexor digiti I longus, m. tibialis caud., m. flexor 

digitorum longus. М’яз кровопостачається a. suralis ext., яка є гілкою a. poplitea 

та анатомічним продовженням a.femoralis у підколінній ямці [122] (Рис. 2.2). 

 

 

Рис. 2.2. М’язи латеральної поверхні лівої гомілки та згинальної поверхні 
стопи: 1 — m. gastrocnemius (cap. lat.), 2 — cap. med., 3 — m. plantaris, 4 — m. 
soleus, 5 — m. peroneus (fibularis) longus, 6 — m. peroneus digiti V, 7 — m. 
peroneus digiti IV, 8 — m. peroneus brevis, 9 — m. extensor digitorum longus, 10 
— m. extensor digitorum brevis, — m. extensor digiti 1 (liallueis) longus (proprius), 
12 — m. tibialis cran., 13 — m. biceps femoris (cap. ant. et accessorium), 14 — cap. 
post [122]. 
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2.2 Операційне втручання та моделювання м’язової травми 
 

Хірургічні та мікрохірургічні інструменти, які використовували для 

хірургічних маніпуляцій (Рис. 2.3), попередньо стерилізували шляхом їх 

занурення на 15 хв в 0,8-1,6% розчин сайдезиму (CIDEZIME, 

“Johnson&Johnson”, США). Після цього інструменти промивали упродовж 0,5 - 

1 хв чистим розчином сайдезиму. Далі інструменти та скляний посуд 

розміщували в електричній сушильній шафі 2в-151 (Об’єданання 

“Медлабортехніка” ОТК, Україна) та стерилізували сухим жаром за 

температури 180 °C упродовж 45 хв. Простерилізовані та підготовлені до 

роботи інструменти зберігали у спеціальній стерильній тарі.  

 

Рис. 2.3. Інструменти для хірургічних маніпуляцій (зліва на право): пінцет 
мікрохірургічний, затискач кровоспиняючий типу Москіт,  пінцет хірургічний 
загального призначення, карцанг, ранорозширювач, ножиці медичні, пінцет 
анатомічний, пінцет мікрохірургічний, ножиці мікрохірургічні, шовний 
матеріал.  
 

Для експериментальних досліджень були використані щури-самці 

інбредної лінії Wistar віком 150 днів вагою 170±5 г.  

Тварини, які були обрані для експериментальних досліджень, 

утримувалися у віварії відповідно до правил зоогігієни та підтриманні 12/12 

годинного добового циклу “світло-темрява” з постійними аерацією, 

температурою повітря (26 ͦ С)  і  вологістю (43±2%) внутрішнього середовища 
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на змішаній зерново-овочевій дієті (Табл. 1) і воді, яку отримували ad libitum. 

Корм готувався щоденно з розрахунку добової потреби тварин в їжі (30 - 35 г). 

Раціон був складений з урахуванням енергетичної цінністі інгредієнтів корму 

та вмісту органічних речовин, вітамінів, макро- і мікроелементів. Як додаткове 

джерело вітамінів і мінералів, використовували вітамінний комплекс “Trixie 

Vitamin Granulat” (ФРН). У питній воді тварин не обмежували.   

Клітки щоденно прибирали. Один раз на тиждень їх дезинфікували 

крутим окропом - 5-10% розчином їдкого лугу чи 0,5% розчином дезактину 

(ТзОВ «Делана», Україна), якими зрошували і протирали поверхні клітки (Рис. 

2.4). 

Відходи віварію, тіла щурів, використані фармацевтичні препарати, 

матеріали і робочі розчини утилізувалися згідно з нормами утилізації 

біологічних відходів і біоматеріалів, та відходів, які утворюються під час 

медичної і ветеринарної практики і дослідних робіт.  

Клітки щоденно прибирали. Один раз на тиждень їх дезинфікували 

крутим окропом - 5-10% розчином їдкого лугу чи 0,5% розчином дезактину 

(ТзОВ «Делана», Україна), якими зрошували і протирали поверхні клітки (Рис. 

2.4). 

Клітки щоденно прибирали. Один раз на тиждень їх дезинфікували 

крутим окропом - 5-10% розчином їдкого лугу чи 0,5% розчином дезактину 

(ТзОВ «Делана», Україна), якими зрошували і протирали поверхні клітки (Рис. 

2.4). 

Відходи віварію, тіла щурів, використані фармацевтичні препарати, 

матеріали і робочі розчини утилізувалися згідно з нормами утилізації 

біологічних відходів і біоматеріалів, та відходів, які утворюються під час 

медичної і ветеринарної практики і дослідних робіт.  
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Таблиця 1  

Склад і калорійність змішаної зерново-овочевої дієти   

Інгредієнт  Маса (г)  Калорійність (ккал) [http://cookingzone]  

0  

58  

302  

339  

395  

334  

335  

240  

33  

83  

14  

  

Загальна кількість  

калорій (ккал/кг корму)  

Вода  

Молоко  

Пшениця в 

зернах  

Кукурудза 

в зернах  

Насіння 

соняшника  

Пшоно  

Соєві боби  

Хліб 

пшенични

й  

Морква  

Картопля  

Листя 

салату  

100  

100  

100  

100  

100  

100  

100  

100  

100  

100  

100  

2133  

  

Як анастезію використовувати нембутал (40 мг/кг). Препарат вводили 

внутрішньочеревно. Для моделювання травми досліджуваний м’яз стискали на 

1 хв затискачем за тиску 3,5 кг/см2. Застосована методика призводила до 

системного прояву патологічних змін у скелетному м'язі, зокрема вивільнення 

компонентів м'язової клітини (креатинкінази, молочної кислоти, міоглобіну та 

ін.) у позаклітинне середовище, що слугувало маркером рівня м'язової травми.  
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Рис. 2.4.  Умови утримання піддослідних тварин. 
 

Камбалоподібний м'яз щура звільняли від оточуючих тканин та у його 

дистальній частині перерізали впоперек сухожильну частину (Рис. 2.5). Для 

максимальної чистоти запису лише досліджуваний м’яз приєднувавли до 

тензодатчика, а решту кінцівки фіксували на тензометричній установці.  

 

  

 
Рис. 2.5. Процес проведення хірургічного втручання. 

 

Для модульованої стимуляції еферентів у сеґментах L7-S1 перерізали 

вентральні корінці у місцях виходу їх зі спинного мозку. Краї шкіри на задніх 

кінцівках навколо розрізу підшивали до арматури верстата, а утворені 

ванночки з м'язом і нервом заповнювали вазеліновим маслом. Під час операції 

і самого експерименту проводили моніторинг частоти серцевих скорочень та 

амплітуди ЕКГ. За необхідності вводили суміш фізіологічного розчину, 

реополіглюкіну та глюкози, а анестезію продовжували введенням 
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внутрішньочеревно суміші кетамін/ксилазін кожні 30-40 хв до закінчення 

експерименту. Температуру тіла і масла підтримували за допомогою 

інфрачервоної лампи на рівні 37-38 °C. 

 

2.3 Приготування та характеризування  водного колоїдного розчину С60 фулеренів  

Нановуглецеві матеріали широко використовують у найрізноманітніших 

біомедичних дослідженнях, включаючи біосенсори, таргетну доставку ліків, 

хіміотерапію, клітинну візуалізацію і діагностику [123].  Наприклад, 

немодифіковані C60 фулерени (Рис. 2.6), як унікальний клас вуглецевих 

алотропів, здатні проникати через клітинну мембрану [124], володіють яскраво 

вираженими антиоксидантними властивостями [125] та, будучи нетоксичними 

(принаймні за низьких концентрацій і доз) [126], їх використовують як 

біологічно-активні речовини проти вірусів, бактерій, злоякісних пухлин та як 

наноносії для ліків [127]. 

  

Рис. 2.6. Схематичне зображення молекули C60. 

  

Для біомедичних застосувань необхідно використовувати водний розчин 

С60 фулерену. Немодифіковані C60 фулерени мають низьку розчинність у воді, 

однак вони можуть утворювати стабільний колоїдний водний розчин - С60ФВР 

[128].  
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 Для приготуання C60ФВР використовували насичений розчин чистого C60 

фулерену  (чистота> 99,99%) у толуолі з концентрацією молекул С60, що 

відповідає розчинності близько 2,9 мг/мл, і таку ж кількість дистильованої 

води у відкритій посудині. Дві фази, які утворилися, були оброблені 

ультразвуком з частотою 8 Гц. Процедура тривала до тих пір, поки толуол 

повністю не випарувався, а водна фаза пожовкла (близько 8-10 год). Фільтрація 

водного розчину дозволила відокремити продукт від нерозчиненого C60 

фулерену. Розмір пори фільтра складав менше 2 мкм (Typ Whatmann 602 h1/2). 

Чистоту отриманого розчину перевіряли за допомогою високоефективної 

рідинної хроматографії. Усі нерозчиненні частинки прибиралися шляхом 

ультрацентрифугування.  

Концентрація отриманого С60ФВР склала 0,15 мг/мл. Свіжоприготовлений 

С60ФВР був охарактеризований методом динамічного розсіювання світла 

(ДРС) [129]. Моніторинг морфології частинок, присутніх у С60ФВР, важливий 

не лише для перевірки якості досліджуваного розчину, але й для контролю 

ступеню агрегування частинок, що може впливати на їх біоактивність. 

 

Рис. 2.7. Результати ДРС вимірювання С60ФВР (0,15 мг/мл) за кімнатної 
температури: розподіл інтенсивності розсіяного світла частинками С60 
фулерену залежно від їх гідродинамічного діаметру. 

 

Вимірювання розподілу частинок С60 фулерену за їх розміром у водному  

розчині, а також величини дзета-потенціалу (потенціал на межі фаз між 

твердим тілом і рідиною), як індикатора стабільності приготовленого С60ФВР, 
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проводили за допомогою методу динамічного розсіяння світла (ДРС) на 

лазерному кореляційному спектрометрі Zetasizer Nano-ZS90 (Malvern Ins. Ltd, 

Великобританія), обладнаному He-Ne лазером (максимальна потужність 5 мВт; 

довжина хвилі 633 нм). Прилад здатен вимірювати об’єкти від 1 нм до 20 мкм. 

Суспензію, що досліджували, в об’ємі 1 мл поміщали у циліндричну оптичну 

кварцову кювету діаметром 10 мм, яку потім вставляли у лунку лазерного 

кореляційного спектрометра. Реєстрацію розсіяного випромінювання, що 

утворюється від частинок, присутніх у водному розчину, проводили декілька 

разів упродовж 3 хв за температури +22 °С під кутом розсіювання 173° 

(технологія NIBS). Отримані дані аналізували за допомогою програмного 

забезпечення Malvern Zetasizer.  

Як бачимо, результати ДРС вимірювання (Рис. 2.7) для досліджуваного 

С60ФВР демонструють головним чином розподіл розмірів наночастинок у 

діапазоні 25±1 нм, тобто С60ФВР характеризується низькою полідисперсністю. 

Отримані дані добре узгоджуються з попередніми мікроскопічними і 

спектроскопічними результатами, які безпосередньо корелюють з біологічними 

ефектами С60 фулерену [130]. 

Дзета-потенціал для одержаного С60 фулерену становив -25,5 мВ, що 

свідчить про високу ступінь розчинності С60 фулеренів та слабку тенденцію до 

їх агрегації з часом.  

Структурний (агрегатний) стан C60 фулерену у водному розчині також 

досліджували з використанням атомно-силової мікроскопії (AСM). AСM 

дослідження виконувалось на зондовому мікроскопі “Solver Pro” (NT-MDT, 

Росія), обладнаному оптичним мікроскопом Integra Spectra (NT-MDT, Росія). 

АСМ візуалізація зразків відбувалася у напiвконтактному режимi з 

використанням АСМ зондів типу NSG10 (NT-MDT). Як підкладку 

використовували свіжосколоту атомно-гладку поверхню слюди (V1 grade, SPI 

Supplies), на обмежену ділянку якої наносили краплю С60ФВР розчину. 
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Вимірювання проводили після повного випаровування розчину. За допомогою 

АСМ було показано, що С60ФВР містить як поодинокі молекули С60 діаметром 

0,7 нм, так і об’ємні наноагрегати розміром 1,4 – 3,5 нм (Рис.2.8).  

 

2.4 Методика введення водного колоїдного розчину С60 фулеренів  
 

Терапевтичне введення тваринам С60ФВР (Рис. 2.9) у дозах 0,5, 1 і 2 мг/кг 

здійснювали внутрішньом’язово одразу перед початком активного 

функціонування травмованого м’яза. Вибрані дози грунтуються на 

експериментально-встановлених даних інших авторів, які виявили високу 

протипухлинну та гепатопротекторну дії С60ФВР за кумулятивної дози 5-7,5 

мг/кг маси тварини. Варто також зазначити, що використана доза C60 фулерену 

в експериментах була значно нижчою за значення ЛД50, яка за перорального 

введення щурам становила 600 мг/кг маси тiла [124].  

 

 
 

Рис. 2.8. Результати АСМ вимірювання розмірів наночастинок у С60ФВР (0,15 
мг/мл), осадженного на атомно-гладку поверхню слюди. 
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Рис. 2.9. Водний колоїдний розчин С60 фулеренів (0,15 мг/мл)). 

2.5 Тензометрія 

 

В експериментах використовували оригінальну тензометричну установку, 

створену на кафедрі біофізики та медичної інформатики ННЦ «Інститут 

біології та медицини». Механічний вплив на м'яз здійснювали за допомогою 

механостимулятора. Механостимулятор створений на основі 

електромагнітного двигуна, на рухливій частині якого змонтовані датчики сили 

і довжини. Зміну сили вимірювали за допомогою тензокристалу, електричний 

опір якого є варіативним і залежить від прикладеного зовнішнього 

навантаження. За деформації тензокристалу, яка виникала внаслідок силового 

впливу на об’єкт дослідження, на виході вимірювальної схеми формувався 

сигнал, пропорційний прикладеному зусиллю (Рис. 2.10). 

 

Рис. 2.10. Датчик сили тензометричної сервокерованої установки  
(пояснення в тексті). 
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Сигнали, сформовані вимірювальним пристроєм, подавалися до 

відповідних реєстраторів та одночасно з цим служили сигналами зворотного 

зв'язку у двох незалежних контурах серворегулювання. За підключення 

відповідного контуру можна здійснювати сервоконтроль одного з параметрів: 

сили (F - контроль) або довжини (L - контроль). У механостимуляторі також 

реалізована можливість електронного керування переходами між двома 

режимами сервоконтролю (від L - контролю до F - контролю і навпаки). У 

кожній із сервосистем є свій лінійний регулятор, що складається з послідовно 

з'єднаних пропорційної, диференціальної та інтегруючої ланок (регулятор 

контролю режиму скорочення (КРС)).  

Обидва датчики з'єднані з підсилювачем та комплексом АЦП - ЦАП (Рис. 

2.11). Аналогові сигнали від датчиків подавали на АЦП та оцифровували з 

частотою 1 кГц. Електронне перетворення вносить визначені фазові зсуви 

вихідного сигналу щодо нативних кривих. Середній час запізнювання 

відповідних коливань перетвореного сигналу складав близько 10 мс, що 

враховувалося при аналізі відповідних кривих. Командні сигнали з виходів 

ЦАП масштабували за допомогою підсилювачів і піддавали низькочастотній 

фільтрації (смуга пропускання 0 -100 Гц).  

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.11. Загальний вигляд тензодатчиків під час експериментального 
тестування механокінетики м’язового скорочення піддослідної тварини.  
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Дослідження динамічних праметрів м'язового скорочення проводили за 

умов активації м'яза з використанням методу модульованої стимуляції 

еферентів (Рис. 2.12). Стимуляцію здійснювали електричними імпульсами 

прямокутної форми тривалістю 2 мс, сформованими за допомогою генератора 

імпульсів, керованим АЦП, через платинові електроди. Характеристики 

стимулюючого сигналу задавали програмно і передавали з комплексу АЦП-

ЦАП на генератор.  

 

  

Рис. 2.12. Загальний вигляд під’єднаної до установки експериментальної 

тварини.  

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.13. Графік калібрування тензодатчиків: V- напруга, g – вага калібрувальних 

вантажів. 
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Час затримання передачі сигналу при цьому становив 0,03 мс. Генеровані 

імпульси надходили через подразнюючі електроди до стимульованого нерву. 

Час затримання при цьому становив 0,08 мс. Загальний час затримання 

фіксували на вході комплексу АЦП-ЦАП, що дозволяло компенсувати його 

при обробці результатів. Модульовані силові криві, наведені у роботі, 

будували з урахуванням сигналів входу-виходу перетворювача. Полярність 

стимуляції можна було змінювати залежно від ступеню симетричності 

розміщення подразнюючих електродів. Паралельний візуальний контроль 

стимулюючого сигналу здійснювали за допомогою осцилографа.  

Перед початком дослідженнь тензометрична установка була 

відкалібрована. На Рис. 2.13 добре видно, що відповідь на збільшення збурення 

датчиків є лінійною. Загальний вигляд оригінальної тензометричної установки 

представленно на Рис. 2.14.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.14. Загальний вигляд тензометричної установки. 
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2.6 Біохімічний аналіз 

Одразу після проведення експерименту проводили забір крові у тварин. 

Для цього використовували пробірки з гепарином (на стінках пробірок був 

нанесений Li-гепарин та Na-гепарин). Кров забирали в об’ємі 5 мл. Після цього 

її центрифугували на 5000 об/хв упродовж 15 хв.  

Як маркери м’язового пошкодження м’яза були обрані концентрації ЛДГ, 

КФК, креатиніну і молочної кислоти у плазмі крові експериментальних тварин. 

Як маркери про-антиоксидантного балансу в плазмі крові використовували: 

активність каталази, концентрації перекису водню, відновленного глутатіону і 

ТБК-активних продуктів. Вибрані біохімічні показники є характерними для 

різноманітних м’язових патологій, результатом яких є руйнування м’язової 

тканини.  

Концентрацію ЛДГ (ум.од/л) визначали прямим оптичним методом 

Варбурга [131]. Метод базується на перебігу реакції:  

Л-Лактат + НАД+ + Реагент→ Піруват + НАДН + Н+.  

Концентрацію КФК (ум.од/л) визначали кінетичним методом шляхом 

вимірювання УФ-спектра [140]. Метод базується на наступних реакціях: 

 

Був задіяний стандартний протокол та використовували стандартний 

пакет реагентів згідно цього протоколу. Вимірювання проводили на довжині 

хвилі 520 нм за температури 37ºС.  

Концентрацію креатиніну (мкмоль/л) визначали на лабораторному 

обладнанні за допомогою колориметричного методу Яффе [57]. За допомогою 

цього методу вимірюється швидкість формування пофарбованого комплексу 

між креатиніном і лужним пікратом.  
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Використовували стандартний протокол та стандартний набір реагентів. 

Вимірювання проводили на довжині хвилі 500 нм за температури 37 ºС. 

Рівень лактату вимірювали за допомогою пробірного принципу [57]. 

Лактат окислюється лактатоксидазою в піруват і перекис водню. Потім 

перекис водню виявляється за допомогою високоспецифічного 

колориметричного зонда, який працює на довжині 540-570 нм. Пероксидаза 

хріну каталізує реакцію між зондом і перекисом водню, які зв'язуються у 

співвідношенні 1:1. Зразки і порівняльні стандарти витримують упродовж 30-

45 хв, а потім зчитують стандартним 96-лунковим колориметричним 

зчитувачем пластин.  

З метою оцінки рівня окисних процесів у плазмі крові щурів вивчали 

вміст вторинних продуктів ПОЛ, які реагують з 2-тіобарбітуровою кислотою 

(ТБК). Цей метод базується на здатності ТБК реагувати з МДА за високої 

температури з утворенням забарвлених продуктів реакції зі спектром 

поглинання 532 нм [133]. Вміст ТБК-активних продуктів у плазмі крові щурів 

виражали у мкмоль/л.   

Активність каталази визначали спектрофотометрично за методом, який 

базується на здатності солей молібдену утворювати забарвлений комплекс з 

пероксидом водню, який визначали при довжині хвилі 410 нм. Активність 

ферменту виражали у ммоль/л/хв. 

Концентрацію відновленого глутатіону (GSH, моль/л) визначали за 

допомогою реактиву Елмана [78]. Зміну екстинції фіксували при довжині хвилі 

412 нм упродовж 5 хв щохвилинно. 

Вміст перекису водню досліджували за допомогою методу, в основі якого 

покладено окиснення Fe2+ у реакції Fe3+ з ксиленовим помаранчевим.  

Екстинцію комплексу Fe3+ - ксиленовий помаранчевий визначали при довжині 

хвилі 560 нм. Концентрацію Н2О2 (ммоль/л) розраховували за допомогою 

стандартної кривої Н2О2 для кожного незалежного експерименту [133]. 
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Усі вимірювання проводили за використання клініко-діагностичного 

обладнання (гемоаналізатор Erba, Чехія) 

 

2.7 Статистичний аналіз 

Статистичний аналіз результатів проводили методами варіаційної 

статистики у програмі Statistica 8.0. Для перевірки на нормальність 

використовували W-тест Шапіро-Вілка. Для оцінки достовірності виявлених 

змін застосовували дисперсійний аналіз ANOVA, результати представлені у 

вигляді М ± SD. Відмінності між групами вважалися вірогідними за рівня 

значущості р < 0,05. Графіки та діаграми будували за використанням пакетів 

програм Оrigin 7.0 та Microsoft Excel. 
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РОЗДІЛ 3. РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ 

 

3.1 Аналіз механограм скорочення musculus soleus  щурів на тлі механічної травми  

Механічні травми – це найбільш розповсюдженні пошкодження скелетних 

м’язів. Травми можуть бути не критичними, наприклад, легкі забої або 

розтягнення. Ці травми не впливають на функціональну роботу м’язів. Однак 

такі травми, як розрив, можуть призводити до втрати функціонування цілого 

м’яза.  

Кожна механічна травма впливає на здатність м’яза скорочуватися, проте 

це не довготривалий процес, оскільки м’язи мають здатність відновлюватися. 

Чим складніша трама, тим важче організму відновлюватися. Кожне таке 

порушення впливає на здатність утримувати силу м’яза та його витривалість.  

На рис. 3.1 представлені механограми скорочення травмованого musculus 

soleus з тривалістю електричного подразнення 6 с. З представлених даних 

можна зробити висновок про те, що дисфункція м’яза після ініціювання його 

травми веде до повної нездатності підтримувати сталу величину сили за 

тетанічного скорочення.  

Здатність утримувати тетанус є одним з найкритичніших факторів, 

оскільки це формує взаємодію між організмом та навколишнім середовищем. 

Втративши свою основну функцію – скорочуватися, м’яз зумовлює повну 

іммобілізацію кінцівки. Це, звісно, веде або до повної, або часткової 

іммобілізації цілого організму.   

Травмований м’яз втрачає свою цілісність. Міоцити, які отримали 

пошкодження, руйнуються та впливають на біохімічний склад крові 

досліджуванних об’єктів.  
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Рис. 3.1. Криві генерування сили скорочення musculus soleus, викликаного  

стимуляційним подразненням частотою 50 Гц тривалістю 6 с через 1 год після 

травми.  

 

Окрім змін у тетанусі, здатності його утримувати та досягати свого 

пікового скорочення, також змінюється здатність м’яза до розслаблення. Це 

відповідає такому параметру як жорсткість м’яза.  

Травма веде до надходження позаклітинного кальцію у пошкоджені 

клітини та активації кальцій-залежних протеаз та фосфоліпаз, які, в свою 

чергу, активують кальцій-залежний некроз [133]. Внаслідок цього м’язові 

волокна перебувають у перенапруженому стані. Травма, зазвичай, 

супроводжується порушенням цілісності судин. Це ініціює сигнальні шляхи 

цитокінів та активує діапедез [134]. Першими до місця ураження потрапляють 

нейтрофіли, а потім макрофаги [135]. Інші імунокомпетентні клітини також 

залучені до запального процесу: Т-лімфоцити разом з цитокінами регулюють 

відновлення м’яза та фіброз [136]. Окрім того, додатковий об’єм надає 

крововилив та накопичення міжклітинної рідини. Все це веде до збільшення 

ригідності м’яза та унеможливлює його негайне розслаблення після м’язового 

скорочення, що і демонструють механограми (Рис. 3.2).  
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3.2 Аналіз біохімічних показників плазми крові щурів після механічної травми 
musculus soleus 

 

Аналіз концентрацій у плазмі крові КФК, ЛДГ, креатиніну та лактату 

підтверджує факт руйнування м’язової тканини (Рис. 3.3). Такі речовини, як 

ТБК-активні продукти, відновлений глутатіон, каталаза та перекис водню 

дають уявлення щодо окисного стресу в організмі внаслідок травми (Рис. 3.4).  

 

 

Рис. 3.2. Криві 10-ти послідовних силових відповідей травмованого muscle 
soleus на стимуляційний сигнал частотою 50 Гц тривалістю 6 с: a - криві 
генерування сили скорочення musculus soleus; б - криві зміни жорсткості м’яза; 
в - час досягнення максимальної сили скорочення; p<0,05; *p<0,05 відносно 
контрольної групи (n=7 у кожній групі).  
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Рис.3.3. Динаміка концентрацій креатиніну, ЛДГ, КФК та молочної кислоти у 

плазмі крові щурів після викликаної м'язової травми; p<0,05; *p<0,05 відносно 

контрольної групи (n=7 у кожній групі). 

 

 

Рис. 3.4. Показники про- та антиоксидантного балансу у плазмі крові щурів 

після викликаної травми м’яза; p<0,05; *p<0,05 відносно контрольної групи 

(n=7 у кожній групі).  

 

Відповідно до зазначених вище результатів м’язова травма провокує 

руйнування м’язової тканини, що унеможливлює її основну функцію – м’язове 

скорочення. Це також змінює біохімічний профіль крові тварин: 

спостерігається кількісне зростання факторів м’язової травми та окисного 

стресу.  
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3.3 Вплив водного розчину С60 фулерену за різних дозувань на механокінетичні 

параметри скорочення musculus soleus щурів на тлі механічної травми		

 

С60 фулерени є потужними антиоксидантами, тому їх використання у 

терапії м’язової травми та корегування її наслідків є доцільним.  

Після терапевтичного введення C60ФВР помітна тенденція до збільшення 

максимальних силових відповідей м’яза на механограмах (Рис. 3.5). Як видно, 

ін’єкція C60ФВР у дозі 0,5 мг/кг майже не впливає на зміну силової відповіді 

пошкодженого м’яза; при збільшенні дози C60ФВР до 1 мг/кг рівень м’язової 

відповіді підвищується на 17%. Нарешті, зі збільшенням дози C60ФВР до 2 

мг/кг сила скорочення м’яза продовжує зростати, але не більше, ніж на 6%. 

Отже, збільшення діючої дози C60ФВР з 1 до 2 мг/кг (на 100%) веде до 

незначного підвищення терапевтичного ефекту. 

 

Рис. 3.5. Криві генерування сили скорочення musculus soleus, викликаного  

стимуляційним подразненням частою 50 Гц тривалістю 6 с через 1 год після 

ініціювання м'язової травми на тлі ін'єкцій C60ФВР у дозах 0,5, 1 і 2 мг/кг, 

відповідно: травма+C60 0,5 мг/кг, травма+C60 1 мг/кг і травма+C60 2 мг/кг.   

 

3.4 Аналіз біохімічних показників плазми крові щурів за різних дозувань водного 
розчину С60 фулерену на тлі механічної травми musculus soleus 

Для того щоб оцінити терапевтичний вплив наночатинок С60  фулерену на 

паталогію, був проведений біохімічний аналіз маркерів м’язової травми, 

зокрема концентрацій КФК, креатиніну, ЛДГ і молочної кислоти, а також 
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показників про-антиоксидантного балансу: концентрацій ТБК-активних 

продуктів, відновленого глутатіону (GSH) та перекису водню, а також 

активності каталази.   

Досліджувані показники плазми крові мають виражену тенденцію до 

зростання за розвитку запального процесу у пошкодженій м’язовій тканині. 

Одним з відомих маркерів патологічних процесів у скелетному м’язі є зміна 

концентрації КФК – ферменту із системи енергетичного забезпечення 

скелетно-м’язових клітин, що каталізує перенесення фосфатної групи з АТФ на 

молекулу креатину з утворенням високоенергетичного продукту – 

креатинфосфату, який використовується організмом як енергетична субстанція 

зі збільшенням фізичних навантажень. КФК - фермент, який у високих 

концентраціях присутній у скелетних м'язах. За механічного пошкодження 

м'язів спостерігається вивільнення цього ферменту з клітин і, відповідно, 

підвищення активності креатинкінази у крові. Збільшення фракції КФК за 

індукування м’язової травми (Рис. 3.6) з 500 (контроль) до 2700 ум.од/л є 

результатом неспецифічного фізіологічного руйнування міоцитів з частковим 

виходом внутрішньоміоцитних ферментів в екстрацелюлярний простір [136]. 

Водночас, за внутрішньом'язового введення С60ФВР у дозах 0,5, 1 і 2 мг/кг 

концентрація КФК знижується до 2480, 2120 і 20180 ум.од/л, відповідно. 

Важливо зазначити, що зі збільшенням дози у 2 рази (з 1 до 2 мг/кг) 

концентрація КФК знижувалася лише на 7%. Це є свідченням незначного 

терапевтичного впливу С60ФВР у цьому випадку.   
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Рис. 3.6. Динаміка концентрацій креатиніну, ЛДГ, КФК та молочної кислоти у 

плазмі крові щурів після викликаної м'язової травми на тлі ін'єкцій C60ФВР у 

дозах 0,5, 1 і 2 мг/кг, відповідно: травма+C60 0,5 мг/кг, травма+C60 1 мг/кг і 

травма+C60 2 мг/кг; *p<0.05 відносно контрольної групи; **p<0.05 відносно 

групи травма (n=7 у кожній групі).  

 
Зміна концентрації ЛДГ – ферменту, який каталізує окиснення молочної 

кислоти (кінцевого продукту обміну глюкози у клітинах за тривалих фізичних 

навантажень), дозволяє оцінити стан функціональної активності травмованого 

м’яза [137]. Збільшення рівня цього ферменту з 210 (контроль) до 900 ум. од/л 

(після травми) є свідченням розвитку травми та механічного пошкодження 

тканини. За внутрішньом'язового введення С60ФВР у дозах 0,5, 1 і 2 мг/кг 

концентрація ЛДГ зменшилася до 870, 790 і 680 ум.од/л, відповідно. Як 

бачимо, зі збільшенням дози С60ФВР у 2 рази (з 1 до 2 мг/кг) концентрація 

цього ферменту змінилася лише на 8%.   
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Рис. 3.7. Показники про- та антиоксидантного балансу у плазмі крові щурів 

після викликаної травми м’яза та на тлі ін'єкцій С60ФВР у дозах 0,5, 1 і 2 мг/кг, 

відповідно: травма+C60 0,5 мг/кг, травма+C60 1 мг/кг і травма+C60 2 мг/кг; 

*p<0.05 відносно контрольної групи; **p<0.05 відносно групи травма (n=7 у 

кожній групі).  

 
У musculus soleus, як у м’язі з високим рівнем міоглобіну, більшість 

метаболічних та біохімічних процесів відбувається за анаеробних умов, 

внаслідок чого м’яз накопичує велику кількість лактату, який не встигає 

окиснюватися за його довготривалої стимуляції. Збільшення рівня молочної 

кислоти в активному м’язі свідчить, що її рівень надходження до клітини 

перевищує рівні окиснення та виведення. Збільшення фракції ЛДГ у крові є 

результатом як фізіологічного руйнування міоцитів, так і збільшення вмісту 

лактату за довготривалої активації м’яза [137]. Зменшення цього ферменту за 

внутрішньом’язового введення С60ФВР свідчить як про зменшення 

механічного пошкодження м’язових волокон, так і про зниження концентрації 

лактату у м’язовій системі загалом (Рис. 3.6).  
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Зміна рівня креатиніну – продукту, що утворюється у м'язах при 

руйнуванні внутрішньом’язових структур – дозволяє оцінити рівень 

пошкодження міоцітів. З рис. 3.6 видно, що цей показник збільшується з 50 

(контроль) до 250 мкмоль/л (після травми). Захисний вплив на ці процеси С60 

фулерену, на відміну від попередніх показників, проявляється за усіх трьох 

використаних доз. Зменшення вмісту креатиніну складало 230, 200 і 180 

мкмоль/л за доз С60ФВР 0,5, 1 і 2 мг/кг, відповідно. Отже, С60 фулерени 

ефективно захищають мембрани клітин скелетних м’язів від неспецифічного 

вільнорадикального пошкодження, поглинаючи АФК у дозовій залежності. 

У результаті проведення біохімічних тестів виявлено збільшення 

вторинних продуктів ПОЛ та зміну рівня ендогенних антиоксидантів у плазмі 

крові щурів після м’язової травми. Отримані дані чітко демонструють 

підвищені концентрації маркерів перекисного окиснення і оксидативного 

стресу ТБК-активних продуктів (реактивні речовини тіобарбітурової кислоти) і 

Н2О2 (пероксид водню) після травми м’яза (Рис. 3.7). Концентрація ТБК-

активних продуктів зросла у 3,3 разів, а Н2О2 – у 3,8 разів. Водночас, у 

травмованому м'язі відбувалася активація ендогенних антиоксидантів: 

концентрація GSH збільшувалася втричі (р<0.05) та істотно підвищувалася 

активність каталази. 

Після терапевтичних ін’єкцій С60 фулеренів прослідковується чітка тенденція 

до зменшення описаних вище біохімічних параметрів приблизно на 10-15%.  

Отримані результати свідчать про компенсаторну активацію С60 

фулеренами ендогенної антиоксидантної системи у відповідь на довготривалу 

стимуляцію пошкодженого м’яза. Таким чином, С60 фулерен здатен запобігати 

виникненню дисфункції м’яза, підтримуючи його в межах фізіологічної норми 

упродовж процесу активації.  
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3.5 Дослідження динаміки механокінетичних параметрів скорочення травмованого 

musculus soleus щурів за комбінованої дії  C60 фулерену і ментолу  

 

В останні десятиліття як терморецептори були ідентифіковані деякі 

представники сімейства каналів транзієнтних рецепторних потенціалів (TRP-

канали). Проведені дослідження свідчать про їх потенційну участь у низці 

фізіологічних процесів, які сприяють усуненню патологічних станів [138]. Так, 

встановлено, що ментол підвищує витривалість м'язів за фізичних 

навантаженнь, знижуючи рівень молочної кислоти та тригліцеридів у крові 

шляхом активації TRPM8 каналів і, таким чином, покращує енергетичний 

метаболізм скелетних м'язів [139]. Тривалі дослідження показали, що 

терапевтичне використання препарату, що містить ментол, суттєво скорочує 

час відновлення спортивної активності атлетів з пошкодженнями різного 

ступеня тяжкості [140]. 

М’язова травма, як правило, супроводжується запальним процесом, 

біомеханічним проявом якого є збільшення жорсткості м’яза завдяки 

зростанню як об’єму м’язової тканини, так і кількості сполучної тканини у 

пошкодженому м’язі [141]. До запального процесу залучені Т-лімфоцити, які 

разом з цитокінами реґулюють відновлення м’яза, а також нейтрофіли, які 

здатні руйнувати пошкоджені ділянки тканин шляхом фаґоцитозу і дії 

протеолітичної системи. Водночас ці клітини вивільнюють цитокіни (НАДФН-

оксидаза та мієлопероксидази), які генерують АФК, зокрема супероксид-аніон 

і перекис водню.АФК руйнують некротичні тканини, а з іншого боку, 

загострюють процес запалення і наносять шкоду здоровим міофібрилам. 

Макрофаги з капілярів надходять до місць ураження, що знаходяться у м’язах, 

з епімізію та перимізію, які виділяють хемоатрактанти. Всі ці процеси 

призводять до м’язової набряклості, яка збільшує жорсткісну компоненту 

травмованого м’яза. Фібробласти, секретуючи позаклітинні матриксні білки — 
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колаген I та II типів, фібронектин, еластин, протеоглікани та ламінін, які 

збільшують жорсткість м’яза у декілька разів, відіграють важливу роль у 

відновлені м’яза. Це змінює й інші механічні характеристики м’яза (наприклад, 

пружність і міцність), що веде до розвитку фіброзу та неповного відновлення 

м’язів [142, 143]. Фіброз характеризується накопиченням позаклітинних білків, 

перш за все, колагену I типу, що також змінює жорсткість м’язових волокон. 

Таким чином, оцінюючи жорсткість м’яза, ми можемо проаналізувати зміни 

рівня запального процесу за використання досліджуваних терапевтичних 

субстанцій [144].  

Ментол і С60ФВР вводили внутрішньом’язово в одноразовій дозі 1 мг/кг 

маси  тварини відразу після ініціації м’язової травми. 

Для визначення змін у жорсткісній системі м’яза був проаналізований час 

повернення м’язової сили до вихідних (контрольних) значень. На рис. 3.8 

представлено криві 10-ти послідовних силових відповідей травмованого muscle 

soleus через 5 год після ініціації травми. Зменшення м’язової сили упродовж 

перших 5-ти послідовних скорочень майже переростало у повну ригідність 

м’яза на останніх стимуляційних пулах. Час повернення м’язової сили до 

початкового положення склав 282 ± 22 мс при першому скороченні та 302 ± 32 

мс при десятому, що становило приріст майже у 6 разів від контрольних 

значень. Варто відзначити незначне (5%) збільшення жорсткості м’яза 

упродовж 10-ти проведених скорочень за істотного (87%) зниження м’язової 

сили. 
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Рис. 3.8. Криві 10-ти послідовних силових відповідей травмованого musculus 

soleus на стимуляційний сигнал частотою 50 Гц тривалістю 6 с (без 

релаксаційного періоду) при застосуванні терапевтичних агентів через 5 год 

після ініціації травми (а); криві силових відповідей після припинення 

стимуляційного сигналу (б); час повернення силової кривої у початкову 

позицію (в); травма + C60 і травма + C60 + M — травма на тлі ін’єкцій С60 

фулерену і С60 фулерену з ментолом (М), відповідно. *p<0.05 відносно 

контрольної групи; **p<0.05 відносно групи травма (n=7 у кожній групі) 

 
Ін’єкції С60 фулерену усували як стрибкоподібне зменшення сили 

скорочення м’яза, так і флуктуаційну складову скорочувального процесу. Час 

повернення м’язової сили до вихідного положення істотно зменшився - втричі 

відносно показників контрольної групи.  

Ін’єкції ментолу істотно не впливали на м’язову динаміку, залишаючи її 

поліпшення на рівні статистичних похибок (дані не представлено).  

За комбінованого застосування С60 фулерену і ментолу зниження 

максимальної силової відповіді прослідковувалося на кожному з 10-ти 

послідовних скорочень. Час повернення м’язової сили до вихідного положення 

становив 82% від контрольних значень. Таким чином, синергійна дія С60 
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фулерену і ментолу призводила до зменшення жорсткісних характеристик 

травмованого м’яза майже у 5 разів.  

 

3.6 Зміни біохімічних показників плазми крові щурів за комбінованої дії C60 

фулерену і ментолу на тлі механічної м’язової травми 

Динаміка біохімічного складу крові за активного функціонування 

пошкоджених м’язів є відображенням фізіологічних змін, які виникають у 

скелетному м’язі.  

На рис. 3.9 представлено результати тестів, які показують рівень 

накопичення вторинних продуктів ПОЛ у плазмі крові щурів після індукції 

м’язової травми. Одержані дані свідчать про підвищений рівень ТБК-активних 

продуктів (у 2,3 разів) і перекису водню (у 4,5 разів) після стимуляції 

травмованого м’яза порівняно з контролем.  

Після введення С60ФВР концентрація ТБК-активних продуктів незначно 

знижувалася порівняно з пошкодженим м’язом — удвічі. Таким чином, 

терапевтичний ефект С60ФВР за цим маркером склав не більше 11%. Зниження 

концентрації H2O2 після введення С60ФВР не перевищувало 14%. 

При застосуванні комплексних ін’єкцій С60ФВР і ментолу терапевтичний 

ефект за маркером ТБК-активних продуктів склав 31% (p<0,05), а за H2O2 — 

47% (p<0,05), що у понад 2 рази перевищило терапевтичний ефект окремих 

ін’єкцій С60ФВР.  
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Рис. 3.9. Показники про- та антиоксидантного балансу в плазмі крові щурів 

після індукування м’язової травми: травма+C60 і травма+C60+M — травма на 

тлі ін’єкцій С60 фулерену і С60 фулерену з ментолом (М), відповідно. *p<0.05 

відносно контрольної групи; **p<0.05 відносно групи травма (n=7 у кожній 

групі) 

 
Аналіз рівнів ендогенних антиоксидантів засвідчив значне збільшення 

концентрації відновленого глутатіону — у 3 рази (p<0,05) та активності 

каталази —  у 4,7 разів (p<0,05) за м’язової травми.  

Після введення С60ФВР концентрація відновленого глутатіону незначно 

понизилася — на 9% (p<0,05). Зниження показника активності каталази  за цієї 

терапії виявилося більш ефективним і склало 14% (p<0,05).  

При застосуванні комплексних ін’єкцій С60ФВР і ментолу концентрація 

відновленого глутатіону зменшилася майже на 50% порівняно з фулереновою 

терапією. Терапевтичний ефект при цьому склав 29% (p<0,05). Водночас, 

активність каталази залишилася практично незмінною порівняно з 

фулереновою терапією (зменшення не перевищувало 2–3%).  
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Важливо зазначити, що застосування ментольних ін’єкцій не виявило 

достовірних змін у жодному з біохімічних маркерів порівняно з травмованим 

м’язом. 

Запалення, яке виникає при деструкції м’язової тканини, ініціюється 

АФК. Так, при гострій травмі у м’язах активно утворюється супероксидний 

радикал, Н2О2 та гідроксильний радикал [5]. За нормальних фізіологічних умов 

антиоксидантна система здатна утворювати стабільні сполуки, нейтралізуючи 

надлишок вільних радикалів. Проте, за значних пошкоджень, вона не 

справляється у повній мірі зі своєю функцією і тому використання потужних 

природних або штучних екзогенних антиоксидантів з терапевтичною метою 

здатне пришвидшити процес відновлення м’яза [144], що ми і спостерігаємо в 

експерименті.  

	

3.7. Дослідження біомеханічних параметрів м’язового скорочення за 
посттравматичного відновлення musculus soleus щурів та комбінованої дії  С60 

фулерену і ментолу 

Реакція з боку м’язової тканини на травму носить фазний характер і 

проявляється альтерацією (стадія початку запалення), ексудацією (вихід рідини 

та клітин крові із судин у тканини та органи) та проліферацією (стадія 

відновлення). Одночасно з тканинними розладами виникає і комплекс 

судинних змін у вигляді короткочасного спазму, артеріальної і венозної 

гіперемії. Виникнення запальної реакції є наслідком появи у пошкоджених 

тканинах великої кількості вільнорадикальних агентів, які запускають каскад 

патологічних процесів, спрямованих, у першу чергу, на руйнування цілісності 

мембранних клітинних оболонок. 

Відновлення після м’зової травми займає від 3 до 30 днів залежно від 

ступеня тяжкості травми. Проте терапія для покращення стану організму має 
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проводитися увесь цей час. Саме тому ми детально розглянули і 

посттравматичне відновлення м’яза.  

Застосований краш-синдром, як фактор м'язової травми, виявив значне 

зменшення силової реакції м'яза з прогресуючою симптоматикою (Рис. 3.10). 

Під час реєстрації силових відповідей на стимуляційний сигнал виявлено різке 

зниження силової активності м'яза вже на перших секундах стимуляції зі 

зниженням максимальної сили до 21±1% від початкових значень на першому 

пулі стимуляції, 17±1% і 9±1% - на другому і третьому пулі, відповідно. 

Зменшення імпульсу сили м’яза склало 53±2%, 42±1% і 23±1% на першому, 

другому і третьому пулі стимуляції, відповідно (Рис. 3.10). Час досягнення 50% 

і 25% від початкового рівня силової відповіді становив 156±5 і 401±2 с на 

першому пулі стимуляції, 143±3 і 376±3 с на другому та 122±2 і 311±2 с  на 

третьому стимуляційному пулі. Таким чином, мають місце прогресуючі втомні 

процеси травмованого м'яза і недостатність часу релаксації для його 

адекватного функціонування. Важливо зауважити, що нативний м'яз за цих 

умов не змінює своїх силових характеристик за стимуляційних впливів 

упродовж кількох годин [145]. 

Застосування ін'єкцій С60 фулерену збільшило силову відповідь м'яза в 

середньому на 9-12% на першому пулі стимуляції. На другому і третьому 

пулах силова відповідь м'яза істотно не збільшувалася і становила в 

середньому 5-7% від контрольних значень (Рис. 3.10).  

Ін'єкції ментолу не призводили до істотних змін у м'язової динаміці, 

залишаючи її поліпшення лише на рівні статистичних похибок (дані не 

наведено). 

Застосування комплексних ін'єкцій С60 фулерену і ментолу виявили 

суттєвий приріст м'язової сили на всіх трьох стимуляційних пулах. Імпульс 

сили м’яза зріс на 58±1%, 42±2% і 36±2% на першому, другому і третьому 

пулі, відповідно. Час досягнення 50% та 25% від початкового рівня силової 
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відповіді збільшився майже на 50% у кожному з трьох пулів стимуляції. Також 

важливо відзначити відсутність різкого зменшення максимальної сили 

скорочення на перших секундах стимуляції: зниження сили відбувалося плавно 

і монотонно на всіх трьох стимуляційних пулах (Рис. 3.10). 

 

 

 

Рис. 3.10. Криві генерації сили скорочення musculus soleus через 5 год після 

ініціації травматичного пошкодження, викликаного трикомпонентним 

стимуляційним сигналом частою 1 Гц тривалістю 600 с кожний з періодом 

релаксації між пулами 100 с: a, б, в – три послідовні пули стимуляції; S – імпульс 

сили м’яза, як розрахована площа під механокінетичною кривою: 
2

1

)(
t

t

dttFS ; 

Fmax – крива максимальної силової відповіді м'яза; t50 та t25 – час зниження 

максимальної силової відповіді до 50% та 25% від вихідної амплітуди м'язової 

сили, відповідно; травма+C60 - травма на тлі ін'єкції С60  фулерену; травма+М - 

травма на тлі ін'єкції ментолу; травма+C60+М - травма на тлі ін’єкції С60 фулерену 

і ментолу.  

 



76 

 
 

На наступному етапі дослідження ми проаналізували динаміку м’яза на 1, 

2 і 3 добу після травми. 

 

 

 

Рис. 3.11. Імпульс сили посттравматичного musculus soleus (відносно 

контролю, який приймали за 100%) після застосування терапевтичних 

препаратів на 1, 2 і 3 добу: травма+C60 і травма+C60+M – травма на тлі ін'єкцій 

С60 фулерену і С60 фулерену з ментолом, відповідно; 1,2,3 – 1,2 та 3 пули 

послідовної стимуляції; *p<0.05 відносно контрольної групи; **p<0.05 

відносно групи травма (n=7 у кожній групі). 

 

Зменшення імпульси сили м'яза склало 46±1%, 31±1% та 15±1% від 

контрольних значень на 1, 2 і 3 добу після травми м'яза, відповідно (Рис. 3.11). 

Час падіння максимальних силових показників на 50% склав 100±2, 78±1 та 

54±2 с (Рис. 3. 12), а на 25% - 121±1, 107±1 та 78±2 с (Рис. 3. 13) на 1, 2 і 3 добу 

після травми, відповідно. Аналіз процесу загоєння травми musculus soleus 

свідчить, що повна регенерація м'яза відбувається через 3-5 днів після травми 

[146]. 

Застосування ін'єкції С60 фулерену суттєво покращувало динаміку 

скорочувального процесу пошкодженого м'яза. Так, зменшення імпульсу сили 

м’яза склало 63±2%, 58±2% і 42±2% від початкових значень на 1, 2 і 3 добу 

після травми, що на 27-30% менше, ніж для пошкодженого м'яза без 

застосування препарату. Час досягнення максимальних силових показників 



77 

 
 

50% рівня від початкових значень становив 256±11, 321±9 і 211±5 с, а 25% 

рівня - 325±9, 301±7 і 276±6 с на 1, 2 і 3 добу після травми, відповідно, що на 

30-32% більше, ніж для травмованого м'яза (контроль). Таким чином, отримані 

дані свідчать про значну позитивну терапевтичну динаміку застосування 

С60ФВР. Однак варто зазначити, що ця терапія не призводить до суттєвих 

біомеханічних змін у характері перебігу скорочувальних процесів. На нашу 

думку, інактивація С60 фулеренами вільних радикалів, що виникли, знижує 

рівень тяжкості травми м'яза на 25-30%, що хоч і є позитивним моментом 

застосованої терапії, але не забезпечує суттєвого прогресу в процесі повного 

відновлення м'язових функцій. 

Ін'єкції ментолу в травмований м'яз не виявили позитивних терапевтичних 

результатів на зміну динамічної відповіді. 

За комплексного застосування С60 фулерену і ментолу зменшення 

імпульсу сили м’яза склало 79±2%, 63±2% і 49±2% від початкових значень на 

1, 2 і 3 добу після травми, що на 40-45% менше, ніж для пошкодженого м'яза 

(контроль) і на 17% менше, ніж при застосуванні фулеренової терапії окремо.  

 

 

 

Рис. 3.12. Час досягнення 50% початкової м’язової сили на 1, 2 і 3 добу після 

м’язової травми: травма+C60 та травма+C60+M – травма на тлі ін'єкцій С60 

фулерену та С60 фулерену з ментолом, відповідно; 1,2,3 – 1,2 та 3 пули 

послідовної стимуляції; *p<0.05; **p<0.05 відносно групи травма (n=7 у 

кожній групі) 
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Час досягнення максимальних силових показників 50% від початкових 

значень становив 325±3, 321±4 та 300±3 с, а 25% – 300±3, 296±4 та 290±4 с на 

1, 2 і 3 добу після травми, відповідно, що зменшило ці показники на 42-45% 

відносно контролю та на 19-21% відносно фулеренової терапії. Важливо 

звернути увагу на істотну відмінність кривих силової відповіді при 

застосуванні С60 фулерену з ментолом. Стрімке падіння максимально силової 

відповіді упродовж перших 300 с (половина часу стимуляції м'яза) склало до 

40% від початкових значень. У випадку фулеренової терапії спостерігається 

плавне падіння максимальної сили упродовж усього періоду стимуляції. 

Можливою причиною цього може бути як зменшення метаболічних 

компонентів у м'язових волокнах, так і стабілізація кислотності в 

інтрацелюлярному просторі. Важливо також відзначити, що застосування 

комплексної терапії не усунуло втомні процеси, що розвиваються у м'язі: 

імпульс сили м'яза знижувався при кожному наступному пулі стимуляційного 

сигналу. 

 

 
Рис. 3.13. Час досягнення 25% початкової м’язової сили на 1, 2 і 3 добу після 

м’язової травми; травма+C60 і травма+C60+M – травма на тлі ін'єкцій С60 

фулерену і С60 фулерену з ментолом, відповідно; 1,2,3 – 1,2 і 3 пули 

послідовної стимуляції; *p<0.05; **p<0.05 відносно групи травма (n=7 у 

кожній групі). 
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На наступному етапі дослідження ми проаналізували здатність 

травмованого м'яза утримувати максимальну силу при застосуванні 6 с 

стимулюючого сигналу частотою 50 Гц. На рис. 3.14 представлені криві 10-ти 

послідовних силових відповідей musculus soleus через 5 год після ініціації 

травми. Зменшення сили скорочення упродовж перших 5-ти послідовних 

скорочень змінювалося майже повною ригідністю м'яза на останніх 

стимуляційних пулах. Важливо також відзначити стрімке зменшення сили 

скорочення на перших стимуляціях і флюктуаційні силові відповіді на останніх 

етапах скорочення. 

Ін'єкції С60 фулерену усунули як стрибкоподібне зменшення сили 

скорочення, так і флюктуаційну складову скорочувального процесу (Рис. 3.14). 

Однак імпульс сили м'яза продовжував зменшуватися упродовж усього часу 

стимуляцій з незначним збільшенням на 12±1% відносно контролю (Рис. 3.15). 

Застосування окремо ін'єкцій ментолу не спричинило поліпшення м'язової 

динаміки. 

 

Рис. 3.14. Криві 10-ти послідовних силових відповідей musculus soleus на 

стимуляційний сигнал частотою 50 Гц тривалістю 6 с (без релаксаційного 

періоду) при застосуванні терапевтичних препаратів через 5 год після ініціації 

травми: травма+C60 і травма+C60+M – травма на тлі ін’єкцій С60 фулерену і С60 

фулерену з ментолом, відповідно.  

  

За комплексного застосування С60 фулерену і ментолу збільшення 

імпульсу сили м’яза склало 29±2% від значень травмованого м'яза (Рис. 3.15). 
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Падіння максимальної силової відповіді простежувалося на кожному з 10-ти 

послідовних скорочень. Застосована терапія збільшувала цей параметр лише на 

перших етапах скорочення. Важливо вказати на зменшення часу досягнення 

силою свого максимального рівня від 1,3 с у травмованого м'яза до 0,5 с за 

ін'єкції С60 фулерену та 0,3 с за його ін'єкції з ментолом (Рис. 3.16). 

Аналіз досліджуваних параметрів на 1, 2 і 3 добу після м'язової травми 

виявив суттєвий ефект застосованої терапії на кожному з досліджуваних 

біомеханічних маркерів (Рис. 3.15). У м'язі, що травмується, спостерігалося 

зменшення величини механічної відповіді м'яза на прикладену стимуляцію зі 

збільшенням часу після травми. Це зумовлено прогресуючим розвитком 

запальних процесів після ініціації травми. При застосуванні як С60 фулерену, 

так і С60 фулерену з ментолом збільшення імпульсу сили м’яза склало 55%, 

57% і 59% на 1,2 і 3 добу після травми, відповідно. Збільшення максимальної 

силової відповіді склало за ін'єкції С60 фулерену 42±2%, 46±3% і 158±3% на 1, 

2 і 3 добу, відповідно, а при комплексному застосуванні ін'єкцій С60 фулерену з 

ментолом – 62± 1%, 66±2% і 72±3% на 1,2 та 3 добу, відповідно. 

 

 

Рис. 3.15. Імпульс сили м’яза (відносно контролю, який приймали за 100%)  

при застосуванні терапевтичних препаратів на 1, 2 і 3 добу після м’язової 

травми: травма+C60 і травма+C60+M – травма на тлі ін'єкцій С60 фулерену і С60 

фулерену з ментолом, відповідно; *p<0.05 відносно контрольної групи; 

**p<0.05 відносно групи травма (n=7 у кожній групі). 
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Рис. 3.16. Максимальна сила скорочення (Fmax) та час її утримання (tmax) при 

застосуванні терапевтичних агентів на 1, 2, і 3 добу після м’язової травми: 

травма+C60 і травма+C60+M – травма на тлі ін'єкцій С60 фулерену і  С60 

фулерену з ментолом, відповідно; *p<0.05 відносно контрольної групи; 

**p<0.05 відносно групи травма (n=7 у кожній групі). 

 

3.8. Вплив комбінованої дії С60 фулерену і ментолу на біохімічні показники плазми 
крові щурів за посттравматичного відновлення musculus soleus 

Аналіз біохімічних показників плазми крові щурів, зокрема концентрацій 

креатиніну, КФК, лактату та ЛДГ (Рис. 3.17), дає можливості оцінити 

фізіологічні зміни, які відбуваються у м'язі, а також терапевтичну дію 

застосованого препарату на розвиток патологічних процесів у ньому. 

Проведені дослідження показали, що усі ці маркери м’язової травми мають 

виражену тенденцію до зростання зі збільшенням часу після ініціації травми 

м’яза. Це свідчить про виконання м'язовою системою надінтенсивної, понад 

фізіологічного рівня, роботи з подальшим розвитком м'язової втоми. 

Одним з відомих маркерів втомних процесів у м'язі є зміна концентрації 

КФК - ферменту із системи енергетичного забезпечення скелетно-м'язових 

клітин, який каталізує перенесення фосфатної групи з АТФ на молекулу 
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креатину з утворенням високоенергетичної сполуки креатинфосфату. За 

інтенсивного функціонування або механічного пошкодження м'язів має місце 

вивільнення ферменту з клітин та, відповідно, підвищення концентрації КФК. 

Збільшення фракції КФК крові (Рис. 3.17) з 500 ум.од/л у нормі до 2380, 2422 і 

2943 ум.од/л на 1, 2 і 3 добу, відповідно, є результатом руйнувань стінок 

міоцитів, спричинених м'язовою травмою [147] з частковим виходом 

внутрішньоміоцитних ферментів в екстрацелюлярний простір. За ін'єкції 

С60ФВР концентрація КФК знизилася на 9,3%, 9,8% і 10,4% (p<0.05) на 1, 2 і 3 

добу, відповідно. За комплексного застосування C60ФВР і ментолу 

концентрація КФК знизилася на 16,4%, 16,8% і 17,5% (p<0.05), що є доказом 

синергетичної дії застосованих агентів. Важливо зауважити, що застосування 

ментольних ін'єкцій не виявили достовірних відмінностей у жодному з 

біохімічних маркерів порівняно з контролем. 

Рівень змін ЛДГ – ферменту, який каталізує окислення молочної кислоти 

(кінцевого продукту обміну глюкози в клітинах при тривалих фізичних 

навантаженнях), дозволив оцінити загальний стан працездатності 

пошкодженого м'яза після його тривалої активації. Збільшення концентрації 

ЛДГ після м'язової травми з 200 ум.од/л (норма) до 860, 1180 і 1198 ум.од/л на 

1, 2 і 3 добу, відповідно, є свідченням розвитку суттєвих дисфункцій нервово-

м'язового препарату і, як наслідок, розвитку втомних процесів. За ін'єкції 

С60ФВР концентрація ЛДГ знизилася на 4,7%, 5,2% і 5,1% (p<0.05) на 1, 2 і 3 

добу, відповідно. За комплексного застосування C60ФВР і ментолу 

концентрація цього ферменту знизилася на 29,7%, 19,5% і 18,3% (p<0.05), що 

також істотно більше, ніж за фулеренової терапії окремо. 
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Рис. 3.17. Динаміка концентрацій креатиніну, КФК, ЛДГ і лактату у плазмі 

крові щурів після індукування м'язової травми на 1, 2 і 3 добу, відповідно: 

травма+C60 і травма+C60+M – травма на тлі ін'єкцій С60 фулерену і С60 

фулерену з ментолом, відповідно; *p<0.05 відносно контрольної групи; 

**p<0.05 відносно групи травма (n=7 у кожній групі). 

 

Визначення концентрації креатиніну – продукту, що утворюється у м'язах 

за руйнування внутрішньом'язових структур, дозволив оцінити рівень 

пошкодження міоцитів. З рис. 3.17. видно, що цей показник збільшився з 50 

мкмоль/л у контролі до 240, 2562 і 297 мкмоль/л на 1, 2 і 3 добу після індукції 

травми, відповідно. Ін'єкції С60 фулерену не сприяли суттєвим змінам у 

концентрації цього ферменту: у плазмі крові рівень креатиніну знизився на 

5,3%, 5,1% і 4,8% (p<0.05) на 1, 2 і 3 добу, відповідно. Однак, за комплексного 

застосування C60ФВР і ментолу концентрація креатиніну знизилася на 26,2%, 

27,4% і 26,7% (p<0.05), що суттєво більше, ніж за фулеренової терапії окремо. 

Таке зменшення фракції креатиніну, на нашу думку, пов’язано з протекторною 

дією ментолу на ранніх стадіях розвитку патологічного процесу шляхом 

зменшення запальних реакцій та потужною антиоксидантною дією С60 

фулерену на пізніх стадіях шодо захисту мембран міоцитів.  

Під час розвитку каскаду запальних реакцій після ініціації м’язової 

травми відбувається значне виснаження клітинних енергетичних субстанцій, 
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особливо АТФ, що веде до різкого порушення гомеостазу та втрати іонного 

градієнта через клітинні мембрани. Внаслідок цього має місце накопичення 

лактату та іонів Н+ і, відповідно, підкислення рН внутрішньо- та позаклітинних 

середовищ [148]. Зниження продукції АТФ пригнічує активність Na+,К+-

АТФази, що веде до зростання концентрації внутрішньоклітинного Na+ і, як 

наслідок, внутрішньоклітинного Са2+ [148]. Підвищений вміст іонів К+ 

викликає затримку генерації ПД і, відповідно, його поширення Т-трубочками 

[149]. Таким чином, іонні зміни погіршують здатність м'язів реагувати на 

електричні імпульси, перешкоджають розвитку збудження та зменшують 

м'язову силу. Отже, лактат є важливим маркером для оцінки ступеня 

працездатності м'яза, що травмується.  

Аналіз рівня лактату показав його збільшення після травми з 10 моль/л 

(норма) до 23, 24 і 26 моль/л на 1, 2 і 3 добу, відповідно. Застосування 

фулеренової терапії знизило його концентрацію на 48,5%, 46,2% і 47,7% 

(p<0.05) на 1, 2 і 3 добу, відповідно. Але застосування комплексної терапії 

C60ФВР і ментолу практично не знизило концентрацію лактату: його 

зменшення не перевищувало 3% від рівня фулеренової терапії окремо. Таким 

чином, за застосованих умов розвитку м'язової травми С60 фулерен здатний 

суттєво відновлювати концентрацію лактату в активному м'язі без додаткової 

активації TRPМ8 каналів. 
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Рис. 3.18. Показники про- та антиоксидантного балансу в плазмі крові щурів 

після індукування м'язової травми на 1, 2 і 3 добу, відповідно: травма+C60 і 

травма+C60+M – травма на тлі ін'єкцій С60 фулерену і С60 фулерену з ментолом; 

*p<0.05 відносно контрольної групи; **p<0.05 відносно групи травма (n=7 у 

кожній групі). 

 

За розвитку м'язової патології зміна концентрації ендогенних 

антиоксидантів є важливим критерієм, що визначає рівень фізіологічних 

порушень м'язової клітини. На рис. 3.18 представлені результати тестів, які 

показують рівень накопичення ПОЛ у плазмі крові щурів після індукції 

м'язової травми. Отримані дані свідчать про підвищений рівень перекисного 

окислення та окислювального стресу ТБК-активних продуктів та H2O2 після 

стимуляції травмованого м'яза. Значення цих маркерів збільшувалися і на 

другий, і на третій день після ініціації травми і склало, порівняно з 

непошкодженим м'язом у 2, 3, 4 рази для ТБК-активних продуктів та 4,5, 5,2 і 

6,7 разів для H2O2 на 1, 2 і 3 добу, відповідно. 

Після введення C60ФВР концентрація ТБК-активних продуктів незначно 

знизилася порівняно з пошкодженим м'язом без терапії: у 2, 2,8 і 3,6 разів на 1, 

2 і 3 добу, відповідно. Таким чином, терапевтичний ефект C60ФВР за цим 
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маркером не перевищував 11%. Зниження рівня H2O2 після введення C60ФВР 

становило трохи більше 14%. 

За застосування комплексних ін'єкцій C60ФВР і ментолу терапевтичний 

ефект за маркером ТБК-активних продуктів становив 31%, 43% і 57% (p<0.05), 

а для H2O2 - 47%, 49% і 51% (p<0.05) на 1, 2 і 3 добу, відповідно, що більш ніж 

вдвічі перевищувало терапевтичний ефект ін'єкцій C60ФВР окремо. Важливо 

зазначити, що найбільш виражений терапевтичний ефект простежувався на 3 

добу після травми м'язів. 

Аналіз ендогенних антиоксидантів показав значне збільшення концентрацій 

відновленого глутатіону – у 3-4,2 разів та активності  каталази -  у 4,7-5,7  разів 

на 1-3 доби, відповідно, порівняно з контролем. 

Після введення C60ФВР рівень відновленного глутатіону знизився на 9%, 

11% і 12% (p<0.05), відповідно. Зниження активності каталази за застосування 

фулеренової терапії виявилося більш ефективним і склало 14%, 18% і 19% 

(p<0.05) на 1, 2 і 3 добу, відповідно. 

За застосування комплексних ін'єкцій C60ФВР і ментолу концентрація 

відновленого глутатіону знизилася майже на 50% більше, ніж за фулеренової 

терапії: терапевтичний ефект становив 29%, 36% і 41% (p<0.05) на 1, 2 і 3 добу, 

відповідно. Водночас, активність каталази залишилася практично незмінною 

проти фулеренової терапії – відмінність склала лише 2-3% 
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УЗАГАЛЬНЕННЯ	 

Значні відмінності щодо ступеня тяжкості травми та ураженої групи 

м'язів, а також неспецифічність симптомів ускладнюють дослідження, 

спрямовані на пошук відповідного лікування м'язових травм. Тому важливо 

зрозуміти клітинні процеси, властиві аналізованому типу пошкодження 

скелетних м'язів, під час їх загоєння. Найбільш важливим з цих процесів є 

запалення, як послідовний і тривалий системний відгук. Запальна відповідь 

залежить від двох факторів, а саме: від ступеня фізичного пошкодження та 

васкуляризації м'язів під час травми. Проте тривале протизапальне лікування 

не обов'язково є ефективним для прискорення загоєння, на що вказують різні 

дослідження з лікування м'язових травм [144]. Через цілу низку етичних 

факторів, дослідження запальної відповіді на травму на людях обмежені, але 

експериментальні моделі на тваринах дають досить повну інформацію для 

вивчення пошкодження м'язів та їх регенерації. Однак методи, що 

використовують наразі для індукції механічних пошкоджень, значно 

відрізняються з точки зору інвазивності, інструментів, що використовують для 

індукування пошкодження, групи м'язів, вибраної для пошкодження, та їх 

скорочувального статусу, а також впливу на імунні або цитокінові реакції. Це 

ускладнює інтерпретацію одержаних результатів. 

Рання фаза відновлення механічної м'язової травми характеризується 

процесами запалення і виникненням вторинних пошкоджень. Хоча 

проникнення нейтрофілів вважають однією з причин посилення запального 

процесу, наразі відсутні чіткі докази на підтримку цього твердження. Головну 

роль ініціації запальних реакцій грає прогресуюче збільшення 

вільнорадикальних компонентів. Патологічні запальні каскадні процеси, що 

виникають відразу після м'язової травми, є джерелом АФК та сприяють 

інтенсифікації ПОЛ [150]. Наявність таких продуктів обміну, звичайно ж, 

перешкоджає адекватному виконанню роботи м'язами та значно збільшує 
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тривалість їхнього періоду відновлення. Зниження концентрації цих кисневих 

метаболітів за терапевтичного введення С60 фулеренів, як потужних 

антиоксидантів, має значно покращити реалізацію моторних команд ЦНС 

м'язовою системою та сприяти зменшенню рівня розвитку патології. Здатність 

С60 фулерену ефективно нейтралізувати вільні радикали [10], на нашу думку, є 

головною причиною одержаних позитивних терапевтичних результатів 

застосованої терапії. 

Пошкодження м'язових тканин, як і інтенсивні вправи та тренування, 

викликають окислювальний стрес у скелетних м'язах і, отже, можуть 

змінювати про-антиоксидантний баланс організму. Незважаючи на велику 

кількість дослідженнь, питання кореляції між вільними радикалами, 

антиоксидантними ферментами, фізичними вправами та пошкодженнями 

мембран скелетних м'язів залишаються відкритими [151]. Розбіжності можуть 

бути пов'язані з відмінностями у рівнях пошкоджень тканин, інтенсивності та 

тривалості роботи м’яза, типом м'язових волокон. Кожен тип м'язових волокон 

має різні метаболічні характеристики та окислювальний потенціал, а також 

здатність до антиоксидантного захисту [152]. Однак безперечним залишається 

той факт, що наявність таких продуктів обміну перешкоджає адекватному 

виконанню роботи м'язами і значно збільшує тривалість періоду їх 

відновлення. 

Варто зазначити, що у процесі розвитку запальної реакції м'яза на 

травматичне пошкодження на ділянці первинної альтерації інтенсивність 

метаболізму знижена внаслідок порушення функцій клітин, а на ділянці 

вторинної альтерації вона підвищена завдяки обміну вуглеводів (зокрема, 

гліколізу полісахаридів). Також підвищується споживання кисню та виділення 

вуглекислоти, причому споживання кисню перевищує виділення вуглекислоти, 

оскільки окиснення не завжди відбувається до кінцевого утворення 

вуглекислого газу (порушення циклу Кребса). Це веде до накопичення на 
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ділянці запалення недоокислених продуктів обміну, які можуть інактивуватися 

С60 фулеренами, оптимізуючи процеси відновлення м'яза на цій стадії 

запального процесу. 

Під час інтенсивних фізичних навантажень потік кисню через м'язові 

клітини значно зростає. Високий рівень поглинання кисню (до 100-кратного) 

може призвести до надмірної продукції АФК та ініціювати руйнування 

працездатних міофібрил, що залишилися після травми [153]. Висока 

концентрація відновленого глутатіону у досліджуваних м'язах (без введення 

терапевтичних препаратів та після їх аплікації) свідчить про компенсаторну 

активацію ендогенної антиоксидантної системи на стрімкий запальний процес, 

який ініційується м'язовою травмою. У наших експериментальних умовах цей 

процес ускладнюється і тривалими безрелаксаційними скороченнями 

пошкодженого м'яза. У багатьох дослідженнях показано, що за інтенсивних 

навантаженнь відбувається значне зменшення кількості відновленого 

глутатіону та збільшення концентрації його окисної форми [154]. Описані 

процеси відбуваються у травмованому м'язі з прогресуючою динамікою 

упродовж як мінімум 3-х діб, після чого настає період відновлення. 

Збільшення концентрації Н2О2 за м'язових травм веде до зростання 

активності каталази, що виконує захисну функцію, каталізуючи розкладання 

пероксиду водню на воду і кисень. Ці результати підтверджуються як нашими 

дослідженнями, так і дослідженнями, проведеними раніше у гострих дослідах 

на щурах [155]. При цьому деякі дослідження вказують на відсутність будь-

яких змін в активності каталази у м'язах у процесі їхньої рухової активності, 

що може бути пояснено відсутністю зниження цього показника при 

застосованих терапевтичних ін'єкціях порівняно зіншими маркерами [156]. 

Після введення С60 фулеренів у м'яз, що травмується, на тлі розвитку втоми 

активність каталази значно знижувалася порівняно з “чистою” м’язовою 

втомою. Можна припустити, що С60 фулерени, впливаючи на вміст та 
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активність ендогенних антиоксидантів, перешкоджають виникненню втоми у 

м'язі, що активно скорочується, і, таким чином, сприяють підтримці її 

нормального фізіологічного стану [9]. Важливо зазначити, що рівень 

патологічних процесів, які виникли на ранніх стадіях розвитку досліджуваної 

м'язової травми, перевищував антиоксидантні можливості С60 фулерену. 

Посилення терапевтичного ефекту С60 фулерену за присутності ментолу 

можна пояснити декількома механізмами. Так, дослідження [157] 

продемонстрували швидкодіючий (короткочасний) ефект зменшення 

кровотоку за дії ментолу, що знижує рівень перебігу запальних процесів. Крім 

того, одноразове 8-ми годинне застосування оклюзійного пластиру, що містить 

3% ментол, для лікування слабкого та помірного болю, пов'язаного з легкою та 

помірною м'язовою деформацією у дорослих пацієнтів, значно полегшує 

перебіг травми порівняно з пацієнтами, які отримували плацебо [158]. 

Показано, що за внутрішнього застосування ментолу спостерігається 

покращення м'язової працездатності, опосередковане механізмами, 

пов'язаними з його термічними, вентиляційними, знеболюючими та 

збуджуючими властивостями [158]. Автори [159] підтвердили анестезуючу 

активність ментолу у системах in vivo та in vitro. У роботі показано, що 

місцевий анестезуючий ефект ментолу може бути опосередкований блокадою 

натрієвих каналів і є таким самим ефективним, як і від місцевого анестетика 

лідокаїну. Це свідчить про те, що місцеве застосування ментолу впливає на 

реакції, спричинені рецепторами, розташованими у м'язах [160]. Ці факти 

свідчать про здатність ментолу активувати терапевтичні властивості С60 

фулерену, як антиоксиданту, за тяжких патологічних пошкоджень м'яза [142] і, 

таким чином, послабити запальний процес. На нашу думку, С60 фулерен здатен 

впливати на активність ендогенних антиоксидантів, перешкоджаючи 

виникненню дисфункції в активному м'язі і, таким чином, підтримувати її в 

межах фізіологічної норми упродовж усього процесу м'язової активації. 
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Виявлені позитивні терапевтичні зміни біомеханічних параметрів 

функціонування травмованого скелетного м'яза і біохімічних показників у 

плазмі крові щурів відкривають перспективу застосування водного розчину С60 

фулеренів у поєднанні з ментолом у низьких дозах (1 мг/кг), як ефективних 

терапевтичних препаратів, здатних корегувати патологічний стан, індукований 

м’язовою механічною травмою. 
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ВИСНОВКИ 

1. Травматичне пошкодження скелетного м’яза щурів проявляється у 

вираженому зниженні його силової відповіді упродовж перших 3-х діб. 

Застосування внутрішньом'язових ін'єкцій водорозчинних С60 фулеренів у дозі 

1 мг/кг покращує скоротливу функцію скелетного м'яза на 25-30%, а біохімічні 

показники плазми крові на 12-15% порівняно з контролем упродовж тривалості 

експерименту. Збільшення дози водорозчинних С60 фулеренів не веде до 

значного підвищення ефекту.  

 

2. Застосування комплексних ін'єкцій водорозчинних С60 фулеренів і ментолу в 

однакових дозах 1 мг/кг покращувало біомеханічні параметри додатково на 17-

19%, а біохімічні показники – на 11-13%. Використання водорозчинних C60 

фулеренів, як потужних антиоксидантів, і ментолу, як знеболюваного 

препарату, є найбільш ефективним на початковій стадії м’язових пошкоджень.  
 

3. Виявлений синергізм дії водорозчинних С60 фулеренів з ментолом на 

посттравматичний процес відновлення функцій скелетного м'яза, зокрема 

імпульсу сили м’яза на 40-45% та часу досягнення силових показників (50% 

від початкових значень) на 42-45% упродовж 3-х добового використання, 

відкриває перспективу для їх подальших клінічних випробувань. 
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