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На думку численних дослідників, 
ін’єкційне введення колагену завдяки своїм 
унікальним властивостям формотворення, 
забезпеченню високої механічної міцності, 
відсутності токсичних та канцерогенних 
властивостей, слабкій антигенності та ін. є 
перспективним і найкращим чином відпові-
дає вимогам пластичної та реконструктив-
но-відновлювальної хірургії, в тому числі і 
в оториноларингології (Ю.В. Мінін і спі-
вавт., 2004, 2006; Ford et al., 1995; Rosen, 
2000; Anderson, Sataloff., 2004; Hahn et al., 
2006). Особливе значення як вченими, так і 
практиками надається цільовому викорис-
танню аутотрансплантатів колагену, яке 
майже здатне виключити появу ускладнень, 
алергізації та явищ відторгнення. Разом з 
тим при проведенні хірургічних втручань з 
приводу трансплантації важливою умовою є 
збереження стерильності та захист проти 
інфекції (Е.В. Носуля и соавт., 2003; А.С. 
Лопатин и соавт., 2005). За даними літера-
тури (Г.А. Самсыгина, 2000; В.А. Горский и 
соавт., 2002; Friess, Schlapp, 2005; Pek-
karinen et al., 2005; Diefenbeck et al., 2006), 
найбільш поширеними методами стериліза-
ції трансплантатів та різних імплантатів як 
тваринного, так і штучного походження за-
лишається гамма-опромінення та застосу-
вання антибіотиків. 

Враховуючи зазначене, з метою уточ-
нення ефективності методів стерилізації ко-
лагену шляхом насичення антибіотиками 
або гамма-опроміненням було проведено 
експериментальне морфологічне дослі-
дження стану реактивних процесів в м’язах 

стегна щурів після ін’єкційного введення 
цього трансплантата.  

 
Матеріал та методи 

Експериментальні дослідження вико-
нані на 52 білих безпородних щурах обох 
статей віком 2-3 міс, масою тіла 180-210 г. 
Утримання тварин і проведення експериме-
нтів здійснювалося у відповідності із зага-
льними принципами гуманного поводження 
з тваринами у стандартних умовах віварію. 
Всі щури були розподілені на 4 групи: 14 
тваринам 1-ї групи вводився колаген з ампі-
циліном, у 14 з 2-ї групи – колаген з цефт-
риаксоном, у 15 з 3-ї групи ін’єкції колагену 
робилися після гамма-опромінювання. Кон-
трольну – 4-у групу складали 9 щурів, яким 
замість колагену вводився фізіологічний 
розчин. 

Колаген для досліджень ми отримува-
ли із шкіри щурів за методикою кислотного 
гідролізу, що була описана раніше (Ю.В. 
Мінін і співавт., 2007). Для внутрі-
шньом’язового введення використовувався 
розчин колагену при рН до 6,0, якої досяга-
ли шляхом повільного додавання розчину 
NaOH або KOH при постійному замірюван-
ні рН. Концентрація колагену, яка визнача-
лася за оксипроліном, у розчині після нейт-
ралізації складала 5 мг/мл. 

Стерилізація колагену забезпечувала-
ся шляхом гамма-опромінювання, що до-
сить давно застосовується в транспланто-
логії (Mitchell et al., 2004; Akkus et al., 
2005; Dziedzic-Goclawska et al., 2005), в до-
зі 75 Гр або ж змішуванням його з антибіо-
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тиками. Серед останніх були відібрані ті, 
що найбільш широко використовуються та 
рекомендуються при експериментальному 
доклінічному вивченні лікарських препа-
ратів для місцевого лікування, а саме: ам-
піцилін та цефтриаксон (Г.А. Самсыгина, 
2000; В.А. Горский и соавт., 2002). До того 
ж цефтриаксон, що відноситься до цефало-
споринів третього покоління, на сьогодні є 
препаратом вибору для передопераційної 
профілактики (А.С. Лопатин и соавт., 
2005). 

Колаген або фізрозчин в об’ємі 0,5 мл 
вводився внутрішньом’язово у верхню час-
тину стегна задніх кінцівок щура. Тварини 
виводилися з експерименту через 7, 30 та 90 
діб після ін’єкції колагену за допомогою 
парів ефіру. Для проведення морфологічних 
досліджень виділявся блок м’язових тканин, 
куди входила зона введення колагену та 
прилеглі м’язи. 

При цьому для морфологічного дослі-
дження були використані загальноприйняті 
методи проведення дослідного матеріалу, 
отримання парафінових зрізів, пофарбуван-
ня гематоксиліном і еозином, азур-2-
еозином. Крім того, додатково застосовува-
лося фарбування акридиновим оранжевим 
за методом В.Н. Карнаухова (1978) Збу-
дження флуоресценції викликалося смугою 
опромінення ртутною дуговою лампою 
ДРШ-250 при виділенні світлофільтром до-
вжини хвиль 436 нм. Інтенсивність флуоре-
сценції клітин в областях 330 та 450 нм ре-
єструвалася на люмінесцентному мікроско-
пі „ЛЮМАМ-И-3”. Вивчення таких препа-
ратів виконувалося за допомогою світлово-
го мікроскопа „МБИ-6”. 

 
Результати досліджень  

та їх обговорення 
Дослідження отриманих препаратів 

м’язової тканини щурів через 7 діб після 
ін’єкцій колагену з ампіциліном виявили 
наявність гомогенної субстанції, що розмі-
щувалась між м’язовими волокнами, а та-
кож явищ клітинної інфільтрації та пролі-
ферації. Однак слід відмітити, що в ряді ви-
падків в зоні введення мала місце значно 
виражена круглоклітинна інфільтрація при 
менших проявах проліферативних процесів 
(мікрофотографія 1). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Мікрофотографія 1. Наявність гомогенної 

субстанції, що розміщувалась між м’язовими во-
локнами, та виражених явищ круглоклітинної ін-
фільтрації через 7 діб після ін’єкції колагену з ам-
піциліном. Фарбування гематоксиліном та еози-
ном. Об. 40, ок.10. 

 
 

В цей час відмічалась також велика 
кількість макрофагів, фібробластів з яви-
щами підвищеної базофілії, тканинних ба-
зофілів (мастоцитів) та спостерігався реак-
тивний стан судин, який проявлявся вира-
женою базофілією, набуханням та округ-
ленням ендотеліоцитів, що свідчить на ко-
ристь активації процесу неоваскуляризації. 
Часто мало місце периваскулярне розташу-
вання мастоцитів та макрофагів, а в просвіті 
судин виявлялась гомогенна еозинофільна 
субстанція. Даний факт, очевидно, вказує на 
розвиток макрофагальної реакції та проце-
сів елімінації і біодеградації введеного ко-
лагену (З.К. Мацкевичус, 1987; Л.Б. Бонда-
ренко, 2004). 

Привертали також увагу ознаки ура-
ження прилеглих м’язових волокон – роз-
рихлення і втрата поперечної смугастості 
міоцитів, підвищення базофілії та набухан-
ня периферично розміщених ядер м’язових 
клітин. Зазначене є природною реакцією на 
введення екзогенного матеріалу, що супро-
воджувалося деяким порушенням цілісності 
структури фасцій, систем внутрі-
шньом’язового кровозабезпечення та іннер-
вації за рахунок компресійного впливу. 

Характерно також, що при досліджен-
ні препаратів, пофарбованих акрединовим 
оранжевим, після введення колагену з ампі-
циліном виявляється значна кількість клітин 
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з високим рівнем флуоресценції, серед яких 
знаходяться нейтрофіли, макрофаги та мас-
тоцити, що відображає їх високу функціо-
нальну активність. При цьому найбільш яс-
кравою оранжевою флуоресценцією виділя-
лись мастоцити, прилеглі м’язові волокна 
проявляли низький та помірний рівень лю-
мінесценції (мікрофотографія 2). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Мікрофотографія 2. Високий рівень флуо-
ресценції в окремих клітинах і мастоцитах та сла-
бка флуоресценція прилеглих м’язових волокон 
через 7 діб після введення колагену з ампіциліном 
в тканини стегна щура. Фарбування акрединовим 
оранжевим. Об. 20, ок.10. 

 
 
Зважаючи на дані літератури (А.Б. 

Шехтер, В.В. Серов, 1991; М.А. Пальцев, 
Н.М. Аничков, 2001) про важливу роль лі-
зосомальних ферментів нейтрофілів та мак-
рофагів в розвитку резорбційних процесів 
та безпосередню здатність нейтрофілів 
впливати на міжклітинний матрикс, до яко-
го відноситься і колаген, шляхом секреції 
колагенази, еластази, нейтральних протеї-
наз, катепсинів та кислих гідролаз, можна 
впевнено говорити про виражену активацію 
резорбції введеного колагену при застосу-
ванні його сумісно з ампіциліном. Додатко-
вим фактом підвищеної резорбції колагену 
при використанні ампіциліну можуть слу-
жити і дані літератури (Г.А. Самсыгина, 
2000; Е.В. Носуля и соавт., 2003; А.С. Лопа-
тин и соавт., 2005) про виявлену недостат-
ність антимікробних властивостей ампіци-
ліну, що і зумовлює, відповідно, активацію 
нейтрофільної та макрофагальної реакції, а 
також пов’язане з цим підвищення гідролі-

тичних ферментів, зокрема колагенази. Са-
ме така реакція забезпечує елімінацію як 
самого антибіотика, так і його комплексів з 
мікробними агентами, проти яких і направ-
лена дія антибіотика.  

У подальшому, через 1 міс, виявля-
лись ділянки з ознаками мало вираженої 
фібробластичної реакції та з незначною кі-
лькістю макрофагів, мастоцитів і фібриляр-
них структур, практично без наявності ко-
лагенових мас. Через 3 міс після ін’єкції ко-
лагену з антибіотиком в цій зоні спостеріга-
лись лише залишки фібринозних утворень. 
Подібне зменшення фібробластичної реакції 
та фіброгенезу може бути зумовлене саме 
існуванням причинно-наслідкових зв’язків 
між характером розвитку клітинних реакцій 
при перебігу репаративних процесів. За да-
ними А.Б. Шехтер, В.В. Сєроа (1991) , під-
вищений рівень інфільтрації здатен суттєво 
знижувати вираженість фібробластичної 
реакції і фібрилогенезу та відповідно зумо-
влювати зменшення об’єму сполучнотка-
нинних утворень на кінцевому етапі розвит-
ку репарації.  

При використанні колагену з цефтри-
аксоном через 7 діб в м’язовій тканині мали 
місце значно менш виражені явища інфільт-
рації та прояви макрофагальної реакції в 
порівнянні з такими при застосуванні для 
стерилізації ампіциліну, що, очевидно, свід-
чить про зменшення вираженості резорбти-
вних процесів. Однак при цьому були більш 
виражені реактивні зміни судин, явища 
розмноження та проліферації клітин, зокре-
ма, відбувалась проліферація як ендотеліо-
цитів, так і периферично розміщених ядер 
міоцитів та фібробластів, відмічалась фіб-
робластична реакція (мікрофотографія 3). 

Слід підкреслити, що при люмінесце-
нтному дослідженні виявлялась підвищена 
кількість фібробластів з високим рівнем 
флуоресценції, здебільшого яскравого жов-
то-зеленого кольору, і мастоцитів з флуоре-
сценцією від оранжевого до червоного ко-
льору. Важливо відмітити, що в цей період 
в зонах введення колагену між м’язовими 
волокнами спостерігались своєрідні кон-
гломерати клітин, які включали близько 
розташовані одне від одного, буквально ко-
нтактуючі між собою мастоцити, макрофаги 
та фібробласти, що якнайкраще ілюструє 
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кооперативну взаємодію даних клітин в ре-
паративних процесах. 

Через 1-3 міс при дослідженні препа-
ратів тканин стегна щурів, пофарбованих 
гематоксиліном і еозином, в зоні введення 
колагену зустрічались прояви активного 
фібрилогенезу та васкуляризації, ділянки 
сформованої сполучної тканини з наявністю 
добре виражених ознак мікроциркуляції та 
ділянки залишкових колагенових мас (мік-
рофотографія 4). 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Мікрофотографія 3. Наявність помірної клі-
тинної інфільтрації, фібробластичної та макрофа-
гальної реакцій, ураження судинної стінки через 7 
діб після внутрішньом’язового введення колагену 
з цефтриаксоном. Фарбування гематоксиліном і 
еозином. Об. 20, ок.10. 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Мікрофотографія 4. Наявність залишків ко-
лагенових мас, активної фібробластичної реакції 
та формування волокнистих структур через 1 міс 
після внутрішньом’язового введення колагену з 
цефтриаксоном. Фарбування гематоксиліном і ео-
зином. Об. 9, ок.10. 

В результаті дослідження пофарбова-
них гематоксиліном і еозином препаратів 
м’язової тканини щурів через 7 діб після 
введення колагену, стерилізованого проме-
невим методом, аналогічно стерилізації з 
використанням цефтриаксона, спостеріга-
лись залишки колагену між м’язовими во-
локнами та сполучнотканинними структу-
рами. Однак в даному випадку виявлялась 
значно менша клітинна інфільтрація, ніж 
при введенні колагену як з ампіциліном, так 
і з цефтриаксоном, поряд з наявністю більш 
вираженої проліферативної реакції, явищ 
розмноження клітин та проліферації як ен-
дотеліоцитів, так і фібробластів та міоцитів 
(мікрофотографія 5). 
 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Мікрофотографія 5. Виражені явища роз-

множення і проліферації фібробластів, ендотеліо-
цитів та міоцитів через 7 діб після введення опро-
міненого колагену в м’язи щура. Фарбування ге-
матоксиліном і еозином. Об. 9, ок.10. 

 
 
Така помірно виражена інфільтрація 

введеного колагену поліморфноядерними 
клітинами та макрофагами відображає по-
мірний характер реактивних процесів. В той 
же час посилення фібробластичної реакції 
та виражена активація проліферативної реа-
кції з боку ендотеліоцитів, фібробластів і 
міоцитів є достовірним свідченням активно-
го розвитку фібрилогенезу, оскільки завдя-
ки проліферативним процесам і забезпечу-
ється фіброзний етап регенерації (А.Б. Ше-
хтер, В.В. Серов, 1991).  

Наведене дає змогу говорити про роз-
виток репаративних процесів і підвищення 
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функціональної активності та укріплення 
м’язової тканини. На користь сказаного слід 
віднести і наявність активних фібробластів з 
базофільними ядрами, ознак активізації мі-
оцитів та сполучнотканинних елементів між 
м’язовими волокнами стегна щура зі збере-
женням активних процесів васкуляризації 
та макрофагальної реакцій. Особливо при-
вертало до себе увагу виявлення в цей пері-
од при люмінесцентній мікроскопії великої 
кількості мастоцитів з високим рівнем флу-
оресценції яскравого оранжевого кольору з 
аналогічно раніше описаному розміщенням 
в тісному контакті з макрофагами та фібро-
бластами (мікрофотографія 6). 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Мікрофотографія 6. Високий рівень флуо-
ресценції в мастоцитах, фібробластах і макрофагах 
через 7 діб після введення опроміненого колагену 
в м’язи стегна щура. Фарбування акрединовим 
оранжевим. Об.20, ок.10. 

 
 
Через 1 міс після операції в зоні вве-

дення опроміненого колагену характерним 
було також розташування клітин з підвище-
ною базофілією ядер та цитоплазми по пе-
риферії м’язових волокон та на межі залиш-
кових гомогенних утворень введеного кола-
гену, навкруги яких виявлялись волокнисті 
структури. Через 3 міс після внутрі-
шньом’язового введення опроміненого ко-
лагену між м’язовими волокнами також ще 
спостерігались ділянки з залишками кола-
гену, макрофагами, базофільними фіброб-
ластами, міоцитами та незначним пророс-
танням волокнистих структур (мікрофото-
графія 7).  

      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Мікрофотографія 7. Наявність незначної кі-
лькості базофільних фібробластів та міоцитів, а 
також волокнистих структур, розташованих між 
м’язовими волокнами, через 3 міс після внутрі-
шньом’язового введення опроміненого колагену. 
Фарбування азур2-еозином. Об.20, ок.10. 

 
 
Разом з тим виявлене при морфологі-

чному дослідженні існування залишків ко-
лагенових мас серед м’язових волокон, не-
значного проростання тонковолокнистих 
структур, активації міоцитів і процесів вас-
куляризації може свідчити про збільшення 
об’єму тканин та її функціональної актив-
ності після введення колагену. Така точка 
зору узгоджується з даними літератури (Р.К. 
Абоянц, Г.Ю. Дагадин, 1995; Ford et al., 
1995) про те, що ін’єкції колагену в голосові 
складки здатні збільшувати об’єм тканин та 
сприяти поліпшенню їх функції. 

В той же час більш виражене збере-
ження залишків колагенових мас після за-
стосування опромінення може бути зумов-
лене тим, що останнє сприяє появі додатко-
вих зшивок в молекулі колагену, підвищен-
ню міцності фібрилярних утворень та стій-
кості до дії гідролаз (Л.Б. Бондаренко, 2004; 
Akkus et al., 2005). 

Таким чином, проведені порівняльні 
дослідження свідчать про те, що розвиток 
реактивних процесів в зоні введення кола-
гену відрізняється в залежності від методу 
його стерилізації. Так, при введенні кола-
гену з ампіциліном інфільтративна реакція 
є більш вираженою, що супроводжується 
посиленням резорбційних процесів та 
швидкою ліквідацією залишків введеного 
колагену. У випадку застосування цефтри-
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аксону вираженість інфільтрації зменшу-
ється, що корелює з підвищенням проліфе-
ративних процесів, кращим збереженням 
залишків колагенових мас, а це свідчить 
про його більшу ефективність в порівнянні 
з ампіциліном. В той же час найменші про-
яви інфільтрації при виражених процесах 

проліферації, більш тривалому збереженні 
введених мас колагену та фібротизації ма-
ють місце в умовах стерилізації гамма-
опроміненням.  

Отримані дані заслуговують уваги 
спеціалістів при виборі методів стерилізації 
колагену для ін’єкційного введення. 
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СРАВНИТЕЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕТОДОВ 
СТЕРИЛИЗАЦИИ КОЛЛАГЕНА 

Минин Ю.В., Карась А.Ф., Карась Г.А.,  
Латышевская Г.В., Чайка С.П., Кучеренко Т.И., 

Минина Г.Ю., Печонова Т.В. (Киев) 

Р е з ю м е  

Проведено экспериментальное морфологи-
ческое исследование состояния реактивных про-
цессов в мышцах бедра у 52 крыс после инъекци-
онного введения им коллагена при различных спо-
собах его стерилизации. Обнаружена зависимость 
развития этих процессов в зоне введения коллаге-
на от метода стерилизации. При инъекциях колла-
гена с ампициллином отмечается усиление про-
цессов резорбции и быстрая ликвидация остатков 
введенного коллагена, т.е. более выраженная ин-
фильтративная реакция. При использовании с та-
кой целью цефтриаксона наблюдается уменьшение 
выраженности инфильтрации, коррелирующее с 
усилением пролиферативных процессов и лучшим 
сохранением остатков коллагена, что свидетельст-
вует о большей эффективности этого препарата по 
сравнению с ампициллином. При применении с 
целью стерилизации коллагена гамма-излучения 
регистрируются наименьшие проявления ин-
фильтрации при выраженных процессах пролифе-
рации, длительном сохранении введенных масс 
коллагена и фибротизации. Учет полученных дан-
ных способствует правильному выбору метода 
стерилизации коллагена для инъекционного вве-
дения. 

COMPARATIVE INVESTIGATION OF THE 
COLLAGEN ASEXUALIZATION METHODS 

EFFICACY 

Minin Yu. V., Karas A.F., Karas G.A., Latyshevskaya 
G.V., Chayka S.P., Kucherenko T.I., Minina G.Yu., 

Pechenova T.V. (Kyjiv) 

S u m m a r y  

The experimental morphological investiga-
tion was conducted regarding the condition of the 
reactive processes in the comb muscles in 52 rats 
after the collagen injection by the different types of 
its asexualization. The development relation of 
these processes in the zone of collagen injection 
from the asexualization methods was discovered. 
By the collagen injections with the ampicillin there 
were registered the decrease of the resorption proc-
esses and quick deleting of the collagen injection 
rests, that is the more expressed infiltrative reac-
tion. By the use of ceftriaxone with the aim to de-
crease the infiltration expression, which is corre-
lated with proliferative processes increase and bet-
ter save of the collagen rests, what is witnesses 
about the more efficacy of the medication in com-
parison with the ampicillin. By the use of gamma-
radiation with the aim to asexualize the collagen the 
least expression of infiltration by the expressed pro-
liferative processes, long save of collagen injected 
masses and fibrotysation was registered. The re-
ceived data will help to choose the right asexualiza-
tion collagen method for injection. 

 

 


