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риманих нами ефектів на ці-
лісному організмі in vivo.

Висновки

1. Присутність в інкубацій-
ному середовищі як екстракту
плодів розторопші плямистої,
так і легалону не впливала на
активність транспортної систе-
ми ентероцитів для гліцину в
АПС від інтактних двомісяч-
них щурят. Натомість при-
сутність екстракту квіток ка-
лендули вірогідно гальмувала
транспорт гліцину в кишкові
препарати на 36,5 %.

2. У нащадків групи F1 при-
сутність в інкубаційному сере-
довищі екстракту розторопші
вірогідно знижувала акумуля-
цію гліцину в кишкові препара-
ти на 17,7 %, тимчасом як
вірогідний гальмівний вплив
легалону досягав 25,8 %. Екс-
тракт календули вірогідно галь-
мував транспорт гліцину в киш-
кові препарати лише на 14,6 %.

3. Показники транспорту
гліцину в контрольних групах
АПС тонкої кишки від нащадків
F1 і F2 майже не відрізнялися,
проте маса тіла тварин групи
F2 була вірогідно нижчою, ніж
у тварин F1 — майже вдвічі.

4. У нащадків групи F2 при-
сутність екстракту календули в
інкубаційному середовищі справ-
ляла вірогідний гальмівний

вплив (40,5 %) — у 1,5 рази
більший, ніж у тварин F1, і близь-
кий до такого у інтактних щурят.

5. Присутність екстракту
розторопші в інкубаційному
середовищі вірогідно стиму-
лювала транспорт гліцину в
АПС тонкої кишки щурят F2 (на
18,6 %), натомість присутність
легалону вірогідно гальмувала
його на 29,5 % — майже так
само, як у щурят F1. Таким чи-
ном, спрямованість ефектів
цих препаратів виявилася про-
тилежною, незважаючи на те,
що обидва препарати містять
силімарин як головний діючий
чинник.
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АКТИВНІСТЬ РНКаз ПІДЩЕЛЕПНИХ СЛИННИХ ЗАЛОЗ
НА РІЗНИХ ЕТАПАХ ОНТОГЕНЕЗУ ЩУРІВ,

ОТРИМАНИХ ВІД ОПРОМІНЕНИХ ПОПЕРЕДНИКІВ
Одеський державний медичний університет

Аварія на Чорнобильській
АЕС була однією з найбіль-
ших техногенних катастроф
ХХ ст., яка призвела до радіо-
нуклідного забруднення чима-
лої території України, Росії та

Білорусії, а також погіршення
на цих землях екології. Безу-
мовно, що такі зміни екологіч-
ної ситуації негативно позна-
чилися на здоров’ї населення
і спричинили збільшення со-

матичної патології у дорослих
і дітей, яка торкалась усіх си-
стем організму, і в тому числі
шлунково-кишкового тракту [1].
Окрім цього, встановлено [2],
що загальне й інкорпороване
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γ-опромінення протягом трива-
лого часу призводило до вира-
жених зрушень у ротовій по-
рожнині, зокрема уражень твер-
дих тканин зубів і розвитку па-
тологій, і, як наслідок, до їх втра-
ти. У науковій літературі існує
достатня кількість робіт, які у
тій чи іншій мірі висвітлюють
характерологічні зміни в рото-
вій порожнині осіб, що зазнали
дії тривалого γ-опромінення у
низьких дозах. Тим же часом
в останні роки з’явилася ціла
низка робіт [3; 4], які свідчать
про те, що у нащадків, батьки
яких зазнали негативного впли-
ву низькоінтенсивної радіації,
спостерігаються деякі відхи-
лення в організмі, зокрема у
функціональному стані шлун-
ково-кишкового тракту. Безу-
мовно, що дослідження меха-
нізмів можливих відхилень від
фізіологічних показників у ор-
ганізмі покоління, народженого
від батьків, які підлягали впли-
ву іонізуючої радіації, мають
важливе значення не тільки в
медичному, але і в соціально-
му плані.

Метою нашої роботи було
з’ясування особливостей актив-
ності РНКази у підщелепних
слинних залозах покоління
щурів F1, отриманого від самців
і самок, які перед спарюванням
зазнали дії γ-опромінення.

Матеріали та методи
дослідження

Експериментальні дослі-
дження проведені на 2-денних

(n=20), 2-тижневих (n=15), 1-мі-
сячних щурятах (n=15), 3-, 6-,
12- і 24-місячних щурах (по 10
особин), отриманих від самців
і самок щурів, які перед спа-
рюванням зазнали тривалого
γ-опромінення сумарною до-
зою 1,0 Гр. Усі експеримен-
тальні тварини утримувались
у стандартних умовах віварію
Одеського державного медич-
ного університету. Кожній екс-
периментальній групі відпові-
дав одновіковий контроль.
Опромінення самців і самок
проводили на базі Одеського
обласного онкодиспансеру,
для чого використовували
телегаммаустановку «Агат»
60Со за таких технічних умов:
Ра=107 рад/хв; поле 20×20,
ВПД = 75 см; разова доза —
0,1 Гр; час експозиції — 6 с;
інтервал між опроміненням —
72 год; кількість повторень —
10. Спарювання самців і самок
проводили через 12 діб після
завершення опромінення.

Слинні залози у щурів вилу-
чали під ефірним наркозом
через серединний шийний роз-
різ шкіри, отримували слинну
залозу, подрібнювали охоло-
дженими ножицями і гомогені-
зували в 0,15 М розчині КCl.
Гомогенат у розведенні 1:9 ви-
користовували для визначен-
ня кислої та лужної РНКази
[5]. Отримані результати до-
сліджень були оброблені за
методом статистичної оброб-
ки з використанням програми
«Статистика-2003» (Росія).

Результати дослідження
та їх обговорення

У результаті проведених
досліджень встановлено, що в
інтактних тварин залежно від
віку відзначалися різні показ-
ники активності кислої та луж-
ної РНКази у підщелепних слин-
них залозах (таблиця). Так,
наприклад активність кислої
РНКази у підщелепних слин-
них залозах була найвищою у
2-денних щурят і при цьому
переважала показники 3-мі-
сячних щурів на 84,1 %. Почи-
наючи з 2-тижневого і включ-
но по 6-місячний вік актив-
ність РНКази у підщелепних
слинних залозах різко знижу-
валася щодо значень у 2-ден-
них щурят. У подальшому (6–
24 міс) спостерігалися хвиле-
подібні коливання активності
кислої РНКази, але в усіх ви-
падках вона залишалася віро-
гідно нижчою, ніж показники у
2-денних щурят. Активність
лужної РНКази у підщелепних
слинних залозах, починаючи з
2-денного віку, неухильно по-
силювалася, досягаючи мак-
симальних значень в 1-місяч-
них щурят. У 3-місячних тва-
рин активність лужної РНКази
у 2,5 рази була нижчою, ніж у
1-місячних, і в наступних віко-
вих групах тварин вона посту-
пово знижувалася, досягаючи
мінімальних значень у 24-мі-
сячних щурів. Не виключено,
що виявлені зміни активності
РНКази у підщелепних слин-
них залозах інтактних тварин
віддзеркалюють їх морфофунк-
ціональний стан на різних ета-
пах постнатального фізіологіч-
ного онтогенезу.

Дослідження активності
РНКази у підщелепних слин-
них залозах щурів, попередни-
ки яких перед спарюванням
зазнали тривалого γ-опромі-
нення сумарною дозою 1,0 Гр,
дозволили встановити низку
відхилень від показників одно-
вікового контролю. Так, на-
приклад, активність кислої
РНКази у підщелепних слин-
них залозах 2-денних щурів
була на 15,4 % вищою від ана-

Таблиця
Активність РНКази підщелепних залоз щурів,

попередники яких зазнали тривалого впливу γ-опромінення
 сумарною дозою 1,0 Гр, мкмоль/г, M±m; n=10–20

Вік тварин

                  Активність РНКази

Контроль Експеримент

рН 6,0 рН 7,8 рН 6,0 рН 7,8

2 дні, n=20 52,3±2,6 110,6±4,9 60,4±3,3 122,5±5,2
2 тиж, n=15 35,4±1,9 150,6±7,3 30,2±2,0 120,6±4,8
1 міс, n=15 46,4±2,1 163,3±8,9 32,7±1,3 128,8±5,6
3 міс, n=10 28,4±1,3 66,7±3,3 17,1±1,0 43,8±2,9
6 міс, n=10 39,4±2,0 30,1±1,8 19,7±1,1 16,0±0,9
12 міс, n=10 10,4±0,9 25,1±1,4 4,2±0,3 10,6±0,7
24 міс, n=10 26,3±1,5 23,3±1,1 8,9±0,5 7,5±0,6

Примітка. Р<0,05 в усіх випадках стосовно одновікового контролю.
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логічних показників одновіко-
вого контролю. Активність луж-
ної РНКази у тварин цього віку
в підщелепній слинній залозі
також посилювалася порівня-
но з одновіковим контролем і
при цьому переважала його
показники на 10,8 %. Очевид-
но, що така висока активність
РНКаз у новонароджених щу-
рят є ознакою того, що в емб-
ріональному періоді відбува-
лася затримка процесів фор-
мування підщелепних залоз,
тому що цей фермент відзна-
чається унікальною здатністю
гальмувати біосинтез білка в
клітинах.

Встановлено, що у 2-тижне-
вих щурят активність кислої
РНКази у підщелепних слин-
них залозах удвічі зменшува-
лася відносно аналогічних зна-
чень у 2-денних тварин і по-
рівняно з одновіковим контро-
лем дорівнювала 85,4 %. Ак-
тивність лужної РНКази у 2-тиж-
невих тварин, попередники
яких перед спарюванням за-
знали тривалого впливу то-
тального γ-опромінення в су-
марній дозі 1,0 Гр, практично
не відрізнялася від аналогіч-
них значень у щурів поперед-
ньої вікової групи, але стосов-
но контролю була нижчою на
19,9 %. На підставі отриманих
результатів досліджень та іс-
нуючих у літературі даних [3]
можна припустити, що тоталь-
не γ-опромінення самців і са-
мок перед спарюванням нега-
тивно впливає на ембріональ-
ний розвиток підщелепних за-
лоз, що під час постембріо-
нального періоду прискорює їх
функціональну активність.

Проведені дослідження ак-
тивності кислої РНКази у під-
щелепних слинних залозах
1-місячних щурів показали, що
вона вірогідно знижувалася
порівняно з показниками 2-ден-
них тварин, практично не від-
різнялася від значень 2-тижне-
вих і водночас була нижчою
від одновікового контролю на
23,4 %. На цей час активність
лужної РНКази також знижува-
лася відносно показників од-

новікового контролю, але сто-
совно 2-денних і 2-тижневих
щурят її абсолютні значення
були вищими. Подальші до-
слідження активності РНКази у
підщелепних слинних залозах
показали, що, починаючи з
3-місячного віку, вона різко при-
гнічувалася. При цьому актив-
ність лужної та кислої РНКаз
була вірогідно нижчою як від-
носно попередніх показників,
так і стосовно контролю. По-
дібні зміни активності РНКаз у
підщелепних слинних залозах
відзначались і в 6-, 12- та 24-мі-
сячних тварин, отриманих від
самців і самок, які перед спа-
рюванням зазнали тривалого
впливу тотального γ-опромі-
нення в сумарній дозі 1,0 Гр.
Слід також наголосити, що най-
більшого пригнічення актив-
ність лужної та кислої РНКаз
зазнавала у 24-місячних тва-
рин, яка порівняно з одновіко-
вим контролем була нижчою
відповідно у 3 і 3,1 разу.

Таким чином, результати про-
ведених досліджень свідчать
про те, що тривале γ-опромі-
нення в сумарній дозі 1,0 Гр
самців і самок перед спарю-
ванням негативно впливає на
активність РНКаз у підщелеп-
них слинних залозах тварин
покоління F1 на всіх етапах їх
постнатального онтогенезу.
Різка активація РНКаз у ново-
народжених щурят є ознакою
більш пізньої цитодиференці-
ації підщелепних залоз внаслі-
док високої активності РНКаз
у їхніх зачатках під час ембріо-
нального періоду. Тим же ча-
сом наступне різке пригнічен-
ня активності РНКаз, починаю-
чи з 2-тижневого віку, є озна-
кою більш швидкого розвитку
інволюційних процесів у під-
щелепних залозах в онтогенезі
покоління F1 опромінених бать-
ків.

Враховуючи нинішній еко-
логічний стан в Україні та різке
зростання захворювань серед
населення, розкриття меха-
нізмів зрушень функціональ-
ного стану структур ротової
порожнини у поколіннях, попе-

редники яких зазнали нега-
тивного впливу факторів дов-
кілля, мають неабияке зна-
чення для розробки шляхів
запобігання виникненню вад
розвитку.

Висновки

1. За умов фізіологічного
онтогенезу в підщелепних за-
лозах щурів відзначалося два
піки активності кислої та лужної
РНКаз: перший у 2-денних тва-
рин і другий — у 1-місячних.

2. В онтогенезі покоління F1
опромінених самців і самок у
2-денних щурів спостерігалося
вірогідне підвищення актив-
ності РНКаз у підщелепних
слинних залозах із подаль-
шим різким гальмуванням на
усіх етапах порівняно з одно-
віковим контролем.
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