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С. І. Мироненко, О. Р. Піняжко, О. Л. Іванків
ОСОБЛИВОСТІ СПЕКТРАЛЬНОЇ ПОТУЖНОСТІ

ЕЛЕКТРОКОРТИКОГРАМИ КІНДЛІНГОВИХ ЩУРІВ
ЗА УМОВ ВПЛИВУ ДІАЗЕПАМУ І ПОХІДНИХ 4-ТІА-
ЗОЛІДИНОНУ

На моделі пентиленететразол (ПТЗ)-індукованого
кіндлінгу вивчали ефекти похідних 4-тіазолідинонів —
Les-1205 і Les-2658, які вводили дозами 156,3 мг/кг, в/очер
і 235,2 мг/кг, в/очер, а також уп’ятеро менші дози препа-
ратів за 30 хв до введення ПТЗ; дію препаратів на спект-
ральну потужність електрокортикограми у фронтальних і
потиличних відділах кори головного мозку порівнювали з
ефектами діазепаму, що застосовувався дозою 2,7 мг/кг,
в/очер. Установлено дозозалежне зниження спектральної
потужності дельта-діапазону і збільшення потужності бета-
і гамма-коливань у фронтальних, а також потиличних
відділах кори головного мозку під впливом Les-1205 дозою
156,3 мг/кг, в/очер, що відповідало змінам, викликаним діа-
зепамом (2,7 мг/кг, в/очер). Les-2658 (235,2 мг/кг, в/очер)
викликав тільки збільшення потужності високочастотних
коливань у потиличних відділах кори головного мозку.

Ключові слова: пентиленететразоловий кіндлінг, 4-тіа-
золідинони, діазепам.

UDC 615.214.014.015.4.076.9
S. I. Myronenko, О. R. Pinyazhko, O. L. Ivankiv
PECULIARITIES OF THE SPECTRAL POWER OF

ELECTROCORTICOGRAMM IN KINDLED RATS UN-
DER CONDITIONS OF USING 4-THIAZOLIDINONE
DERIVATIVES AND DIAZEPAM

Effects of most perspective compounds — derivatives of
4-thiazolidinones — Les-1205 — ethyl ester of ([2,4-dioxo-5-
(thiazol-2-ylkarbamoylmethyl)-thiazolidin-3-yl]-acetic acid and
Les-2658 — (5-(-nitrobenzyliden)-2-(thiazol-2-imino)-4-thiazo-
lidinone spectral power of electrocorticogramm registered in
frontal and occipital brain cortex of pentylenetetrazol (PTZ)
— kindled rats have been investigated. Both drugs were dos-
ages: Les-1205 — 156,3 and 31,3 mg/kg, i. p. and Les-2658 —
235.2 and 47.0 mg/kg, i. p. in 30 min before PTZ administra-
tion. Their effects were compared with such ones induced by
diazepam (2.7 mg/kg, i. p.). The dosage-depended decrease of
spectral power of delta activity along with the increase of gam-
ma and beta rhythm activity in both cortical zones have been
registered after Les — 1205 administration in a dosage of 156,3
mg/kg, i. p., and effect was comparable with siuch one induced
by diazepam (2.7 mg/kg, i. p.). The increase of high-frequency
oscillations in occipital cortex was observed after Les-2658 ad-
ministration in a dosage of 235.2 mg/kg, i. p.

Key words: pentylenetetrazol kindling, seizure syndrome,
4-thiazolidinones, diazepam.

Аналіз численних матеріалів,
присвячених дослідженням на-
слідків Чорнобильської катаст-
рофи, свідчить про те, що ре-
зультат нестохастичних і стохас-
тичних захворювань істотно пе-
ревищив теоретичні розрахун-
ки не тільки для ліквідаторів і

осіб, що проживають у зонах
радіаційного ризику. В Україні
виростає покоління, народжене
людьми, що отримали певні
дози іонізуючої радіації, і ана-
ліз захворюваності серед цих ді-
тей свідчить про посилення тис-
ку мутагенного фактора [1–3].

Тому особливої уваги потребує
вивчення наслідків дії радіації
на фізіологічну повноцінність
нащадків [4].
Одним із ушкоджень іонізу-

ючого випромінювання є по-
рушення обміну амінокислот,
яке проявляється у збільшенні
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їх концентрації у плазмі крові
та вираженій аміноацидурії, що
є наслідком зміни вмісту аміно-
кислот у тканинах опромінених
тварин, результатом зниження
синтетичних процесів і збіль-
шення розпаду тканинних біл-
ків унаслідок активності протео-
літичних ферментів [5].
Попередник гормонів моз-

кової частини надниркових за-
лоз — тирозин, що утворюється
шляхом гідроксилування з фе-
нілаланіну, і сам у подальшому
залучається до процесів гідро-
ксилування, декарбоксилуван-
ня та метилування за участі ас-
корбінової кислоти, яка є пози-
тивним модулятором гідрокси-
лаз [6]. Аргінін і гліцин — по-
передники у синтезі креатину,
що відбувається поетапно у нир-
ках і печінці, унаслідок чого
останній накопичується у м’я-
зовій тканині [5].
Метою дослідження було ви-

явити динаміку вмісту окремих
амінокислот у крові, їх екскре-
цію у віковому аспекті, а також
вплив іонізуючої радіації на ці
показники у статевозрілих тва-
рин та їх нащадків.

Матеріали та методи
дослідження

Згідно із завданнями дослі-
дження, до експерименту були
залучені статевозрілі тварини,
які утримувалися на стандарт-
ному раціоні віварію Одесько-
го медичного університету, а та-
кож одномісячні щурята, що на-
родилися від них [7].
В одномісячному віці щуря-

та були включені до експеримен-
ту з використанням методик, що
проводились у дорослих тварин.
Контролем служили неопромі-
нені щури і щурята, що народи-
лися від них.
Для проведення експеримен-

ту статевозрілі щури були під-
дані тотальному одноразовому
гамма-опроміненню 60Со вранці
натщесерце на установці для
телегамматерапії «Агат», від-
стань до джерела поглинання
75 см, потужність дози 0,54 Гр/хв,
поглинута доза 0,5; 1,0 Гр.
Враховуючи, що кількість жи-

вих одномісячних щурят від
однієї самки — один із крите-
ріїв життєздатності потомства,
за якими не тільки результу-
ються зміни, що відбуваються у
ранньому постнатальному пе-
ріоді онтогенезу, але й харак-
теризується здатність тварин до
самостійного життя, у щурят у
цьому віці виявляли радіорезис-
тентність, для чого піддавали їх
тотальному одноразовому гамма-
опроміненню дозою 1,0 Гр. Умо-
ви опромінення такі ж, як і у
статевозрілих тварин. Контро-
лем були щурята, народжені від
інтактних тварин. Дозиметрич-
ний контроль проводився дози-
метричною службою Одеського
обласного онкологічного дис-
пансеру, на базі якого здійсню-
валося опромінення тварин.
Моделювали фізичне наван-

таження шляхом плавання тва-
рин при температурі води 25–
26 °С з тягарем, масою 10 % від
маси піддослідних тварин.
Отримання концентровано-

го безбілкового екстракту сиро-
ватки крові й сечі та вміст амі-
нокислот фенілаланіну, тирози-
ну, аргініну, гліцину і гуанідин-
оцту у сироватці крові й сечі
визначали хроматографічним
методом на папері [8]. В основі
розподілу лежать розбіжності
за ступенем адсорбції амінокис-
лот і розчинності їх у відповід-
ному розчиннику. Після розпо-
ділу амінокислоти дають із нін-
гідрином у слабокислому се-
редовищі синє забарвлення з
подальшим перетворенням от-
риманого синього похідного у

стабільне мідне похідне оран-
жево-червоного кольору, що
має максимум поглинання при
530 нм.
Вміст виражали: амінокис-

лот у крові — у мікромолях на
літр (мкмоль/л), фенілаланіну і
тирозину у сечі — у наномолях
на добу (нмоль на добу), аргі-
ніну, гліцину та гуанідиноцту
— у мікромолях на добу (мкмоль
на добу).
Отримані результати підда-

вали статистичній обробці з ви-
користанням критерію χ2 та ком-
п’ютерних програм [9].

Результати дослідження
та їх обговорення

Основним критерієм, що ін-
тегрує генетичні наслідки опро-
мінення, а також підлягає суво-
рій кількісній інтерпретації, є
загибель нащадків опромінених
тварин, реалізація якої в онто-
генезі та у наступних поколін-
нях зумовлена певними ушко-
дженнями, індукованими у га-
метах батьків (табл. 1).
Проведені дослідження до-

зволили виявити дозозалежне
збільшення кількості неефектив-
них злучень і низьку плодови-
тість опромінених тварин. Уста-
новлено, що зі збільшенням до-
зи опромінення щурів зростає
загибель нащадків і знижується
середня тривалість життя загиб-
лих щурят.
Виявлення радіорезистентно-

сті одномісячних щурят шляхом
їх опромінення дозою 1,0 Гр доз-
волило показати її значне зни-
ження залежно від дози опромі-

Таблиця 1
Показники плодовитості інтактних та опромінених самок

і життєздатності народжених щурят

                

Показник

Група

Інтактні Опромінені Опромінені
дозою 0,5 Гр дозою 1,0 Гр

Кількість тварин у групі, абс. 5 10 20

Кількість тварин, що наро- 5 (100 %) 9 (90 %) 6 (30 %)
дили щурят, абс. (відн.)

Кількість народжених щурят, 46 (9,2) 80 (8,9) 42 (7,0)
абс. (на 1 самку)

Кількість тварин одно- 45 (97,8 %) 74 (92,5 %) 31 (73,8 %)
місячного віку, абс. (відн.)
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нення попереднього покоління
(табл. 2).
Так, після опромінення од-

номісячних щурят, народжених
від інтактних тварин, загинуло
6,7 %, а тривалість життя загиб-
лих становила 15,5 доби. Із опро-
мінених щурят, народжених від
тварин, опромінених дозою
0,5 Гр, загинуло 16,7 %, що у
2,5 рази перевищує загибель
щурят від інтактних тварин, а
тривалість життя — майже на
20 % нижча.
У щурят, народжених від тва-

рин, опромінених дозою 1,0 Гр,
летальність після опромінення
ще вища, а тривалість життя
продовжує скорочуватися, що
відображається у критерії Пір-
сона, сягаючи 3,268.
Концентрація фенілаланіну і

тирозину — попередників кате-
холамінів, а також попередни-

ків синтезу креатину — аргіні-
ну, гліцину та гуанідиноцту у
статевозрілих тварин й одномі-
сячних щурят має такий вигляд
(табл. 3).
У крові інтактних статево-

зрілих тварин концентрація
фенілаланіну вища, ніж ти-
розину, майже на 33 % і до-
рівнює  80,1 мкмоль/л проти
60,3 мкмоль/л, проте екскрету-
ється тирозину в 1,9 разу більше,
ніж фенілаланіну. У крові інтакт-
них одномісячних щурят також
переважає вміст фенілаланіну
над тирозином, але концентра-
ція обох амінокислот у крові
достовірно вища (на 35 та 38 %
відповідно), ніж у статевозрілих
тварин, а ось екскреція їх із се-
чею суттєво нижча порівняно з
останніми. Можливо, це пов’я-
зано з вищою активністю біо-
синтетичних процесів у щурят.

Гліцин як проста за структурою
і замінна амінокислота має знач-
ні екзогенні й ендогенні джере-
ла, тому її рівень у крові переви-
щує сумарний вміст усіх дослі-
джуваних амінокислот як у ста-
тевозрілих, так і в одномісячних
тварин. Вміст аргініну у крові
інтактних статевозрілих тварин
становить 80,15 нмоль/мл, що у
2,85 разу менше за вміст гліци-
ну, концентрація якого у крові
— 228,6 нмоль/мл, але майже
у 10 разів більше за вміст глі-
коціаміну, чия концентрація —
8,131 нмоль/мл. Екскретується
гліцину у 3,4 разу більше, ніж
аргініну. У крові щурят вміст
аргініну і гліцину значно пере-
вищує ці показники у статево-
зрілих тварин, а концентрація
глікоціаміну суттєво не відрізня-
ється від цього показника. Ар-
гінін у щурят екскретується з се-
чею у достовірно більшій кіль-
кості, ніж у дорослих тварин.
Оцінюючи вміст амінокис-

лот у крові опромінених дозою
0,5 Гр статевозрілих тварин та
екскрецію їх із сечею, слід зазна-
чити, що не відбувається сут-
тєвих змін вмісту амінокислот
порівняно з інтактними твари-
нами (табл. 4).
Підвищення дози опромі-

нення до 1,0 Гр не викликає іс-
тотних змін вмісту амінокислот
у крові й екскреції їх з сечею
порівняно з інтактними твари-
нами, проте, порівняно з опро-
міненими дозою 0,5 Гр, спо-
стерігається певна тенденція до
збільшення вмісту амінокислот
у крові та сечі, причому екскре-
ція аргініну і гліцину суттєво
зростає. Враховуючи таку спря-
мованість змін концентрації
амінокислот у крові та сечі опро-
мінених щурів, можна припус-
тити, що послаблюється залу-
чення амінокислот до біосинте-
зу катехоламінів і креатину та
дещо знижується використання
незамінних амінокислот опро-
міненим організмом [10; 11].
У крові щурят, народжених

від тварин, опромінених дозою
0,5 Гр, не спостерігається суттє-
вих змін вмісту досліджуваних
амінокислот у крові та їх екс-

Таблиця 2
Радіорезистентність щурят,

народжених від інтактних та опромінених тварин

Кількість Кількість Середня Критерій χ2

         Група тварин загиблих тривалість (порівняно
у групі, тварин, життя загиб- з інтактними
абс. абс. (відн.) лих, доба тваринами)

Щурята, опромінені дозою 1,0 Гр, що народжені тваринами:

Інтактними  30  2 (6,7 %)  15,5 —

Опроміненими  30  5 (16,7 %)  12,0  1,455
дозою 0,5 Гр

Опроміненими  30  7 (23,3 %)  9,5  3,268
дозою 1,0 Гр

Таблиця 3
Вміст амінокислот у тканинах інтактних статевозрілих тварин

та їх одномісячних нащадків, M±m

   
Амінокислота

          Статевозрілі тварини       Одномісячні тварини

Кров Сеча Кров Сеча

Фенілаланін, n=8 80,1±6,9 95,4±8,6 108,1±9,4 45,3±3,7
(100 %) (100 %) p<0,05 p<0,05

Тирозин, n=8 60,3±5,3 180,1±16,2 83,2±7,8 40,4±3,4
(100 %) (100 %) p<0,05 p<0,05

Аргінін, n=8 80,15±12,20 7,851±0,620 123,2±10,3 11,43±0,84
(100 %) (100 %) p<0,05 p<0,05

Гліцин, n=8 228,6±21,1 26,68±1,83 341,4±25,1 29,85±2,04
(100 %) (100 %) p<0,05 p>0,05

Гуанідиноцет, n=8 8,131±0,570 — 8,861±0,610 —
(100 %) p>0,05

Примітка. p — достовірність відмінностей порівняно зі статевозрілими
тваринами.
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креції з сечею порівняно з ін-
тактними щурятами (табл. 5).
Підвищення дози опромі-

нення статевозрілих тварин до
1,0 Гр не приводить до істотних
змін досліджуваних показників
у їх нащадків порівняно з інтакт-
ними щурятами, проте, як і у
статевозрілих тварин порівня-
но з щурами, опроміненими
дозою 0,5 Гр, спостерігається
певна тенденція до збільшення
вмісту амінокислот у крові та
сечі. У сечі одномісячних щу-
рят, народжених від тварин,
опромінених дозою 1,0 Гр, екс-
креція фенілаланіну і тирозину

Таблиця 4
Вміст амінокислот у тканинах статевозрілих тварин

через 1 добу після опромінення, M±m

                       Опромінення                      Опромінення
   Амінокислота                  дозою 0,5 Гр                      дозою 1,0 Гр

Кров Сеча Кров Сеча

Фенілаланін, n=8 83,3±8,5 92,2±8,6 84,1±8,6 106,8±11,1
p>0,05 p>0,05 p>0,05 p>0,05

Тирозин, n=8 57,80±5,84 170,6±18,9 65,4±6,7 211,9±20,1
p>0,05 p>0,05 p>0,05 p>0,05

Аргінін, n=8 72,36±11,70 6,328±0,540 86,93±12,80 8,493±0,650*
p>0,05 p>0,05 p>0,05 p>0,05

Гліцин, n=8 212,3±20,4 23,71±1,68 242,7±21,9 29,75±1,83*
p>0,05 p>0,05 p>0,05 p>0,05

Гуанідиноцет, n=8 7,125±0,520 — 8,273±0,590 —
p>0,05 p>0,05

Примітка. Достовірність відмінностей: p — порівняно з інтактними твари-
нами; * — порівняно з тваринами, опроміненими дозою 0,5 Гр.

Таблиця 5
Вміст амінокислот у тканинах одномісячних щурят,

народжених від опромінених тварин, M±m

                       Опромінення                     Опромінення
   Амінокислота                  дозою 0,5 Гр                     дозою 1,0 Гр

Кров Сеча Кров Сеча

Фенілаланін, n=8 114,8±12,3 47,0±4,8 119,7±12,1 52,0±5,3
p>0,05 p>0,05 p>0,05 p>0,05

Тирозин, n=8 78,9±8,2 44,1±4,5 96,7±10,2 46,7±4,4
p>0,05 p>0,05 p>0,05 p>0,05

Аргінін, n=8 127,5±16,9 12,41±0,89 138,9±13,3 13,23±0,92
p>0,05 p>0,05 p>0,05 p>0,05

Гліцин, n=8 343,8±24,7 32,67±2,21 372,4±25,8 33,12±2,27
p>0,05 p>0,05 p>0,05 p>0,05

Гуанідиноцет, n=8 9,428±0,640 — 8,391±0,770 —
p>0,05 p>0,05

Примітка. p — достовірність відмінностей порівняно з інтактними щурятами.

лише на 9–15 % перевищує по-
казники в інтактних щурят, що
не є достовірним. Виключенням
є вміст гуанідиноцту у крові.
Він дещо знижується порівняно
з потомством тварин, опромі-
нених дозою 0,5 Гр. Можливо,
це можна пояснити тим, що гуа-
нідиноцет є продуктом взаємо-
дії аргініну та гліцину і з підви-
щенням дози опромінення цей
процес сповільнюється.
Ми показали, що радіорезис-

тентність нащадків знижується
зі збільшенням дози опромі-
нення їх батьків (див. табл. 2).
Досліджуючи вміст амінокис-

лот, слід зазначити, що така до-
за опромінення щурят (1,0 Гр),
народжених від інтактних тва-
рин, не викликає суттєвих змін
вмісту фенілаланіну й тирозину
у крові та екскреції їх з сечею
порівняно з інтактними щуря-
тами (табл. 6).
Опромінення щурят, наро-

джених від опромінених дозою
0,5 Гр тварин, також не викли-
кає суттєвих змін вмісту й екс-
креції фенілаланіну, проте вміст
тирозину в крові дещо знижу-
ється порівняно з інтактними
щурятами та суттєво зростає
його екскреція з сечею.
Опромінення щурят, наро-

джених від опромінених дозою
1,0 Гр тварин, поглиблює дис-
координацію вмісту й екскреції
амінокислот. Спостерігається
подальше зростання концент-
рації фенілаланіну у крові, а та-
кож різко зростає його екскре-
ція щодо інтактних і опроміне-
них щурят, народжених від ін-
тактних тварин. Ще більше
змін простежується у динаміці
вмісту й екскреції тирозину.
Вміст його у крові не тільки пе-
ревищує концентрацію в інтакт-
них тварин, але й в опромі-
нених щурят, народжених від
опромінених дозою 0,5 Гр щу-
рів, екскреція ж перевищує по-
казники як в інтактних, так і
опромінених щурят, народже-
них від інтактних тварин.
Таким  чином ,  зниження

радіорезистентності нащадків
тварин, опромінених різними
дозами, підтверджено дискоор-
динаційним обміном амінокис-
лот, і значною мірою це стосу-
ється тирозину, що утворюєть-
ся в організмі шляхом гідрокси-
лювання, тобто можна дійти
висновку, що порушується за-
лучення тирозину до синтезу
катехоламінів і пігментів.
Фізичне навантаження ін-

тактних щурят суттєво не впливає
на стан креатинутворювальної
системи, оскільки не відбува-
ється істотних змін вмісту амі-
нокислот-попередників і гуані-
диноцту у крові та сечі. Це свід-
чить про достатню стабільність
метаболізму креатину в інтакт-
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них щурят після фізичного на-
вантаження. Фізичне наванта-
ження щурят, народжених від
опромінених дозою 0,5 Гр тва-
рин, також не виявляє суттєвих
змін показників, що вивчаються,
щодо інтактних щурят і щодо
інтактних щурят після фізично-
го навантаження (табл. 7).
Відбуваються певні зміни

вмісту амінокислот у тканинах
щурят, народжених від опромі-
нених дозою 1,0 Гр тварин, які
були піддані фізичному наван-
таженню. У крові спостерігаєть-
ся подальше підвищення вмісту
аргініну, який досягає 116,2 %,
і гліцину, який становить 111,7 %,

на відміну від гуанідиноцту,
концентрація якого у крові змен-
шується на 15,7 % порівняно з
інтактними щурятами. Разом із
цим посилюється екскреція ар-
гініну та гліцину з сечею, але це
недостовірно. Однак вміст аргі-
ніну у крові та екскреція аргіні-
ну і гліцину після навантажен-
ня щурят, народжених від опро-
мінених дозою 1,0 Гр тварин,
суттєво перевищує ці показни-
ки в інтактних щурят після на-
вантаження на фоні подальшо-
го зниження вмісту гуанідин-
оцту. Виявлені зміни зумовлені
тим, що фізичне навантаження
нащадків опромінених тварин

викликає дозозалежні зміни
вмісту амінокислот-попередни-
ків синтезу креатину, збільшен-
ня їх екскреції з сечею, і відбу-
вається це на фоні послаблення
синтезу гуанідиноцту і щодо ін-
тактних щурят без навантажен-
ня, та більшою мірою щодо ін-
тактних щурят після фізичного
навантаження.
Зі збільшенням дози опромі-

нення батьків до 1,0 Гр від-
бувається накопичення вмісту
амінокислот-попередників креа-
тину у крові та сечі щурят, мож-
ливо, внаслідок послаблення
синтезу гуанідиноцту у нирках
та його метилування до креати-
ну у печінці. Виявлені зміни мо-
жуть бути результатом пору-
шення проникності амінокис-
лот до клітин або посилення
деструкції білка у клітинах на-
щадків опромінених тварин,
унаслідок чого різко посилюва-
лась екскреція цих амінокислот
з сечею.

Висновки

1. У крові інтактних щурят
вміст амінокислот вищий, а екс-
кретуються фенілаланін і тиро-
зин в значно меншій кількості,
ніж у статевозрілих тварин, тим-
часом як екскреція аргініну знач-
но перевищує показники статево-
зрілих тварин.

2. Тенденція до збільшення
концентрації амінокислот у
крові та сечі з підвищенням до-
зи опромінення статевозрілих
тварин дозволяє припустити, що

Таблиця 6
Вміст амінокислот у тканинах одномісячних щурят,
народжених від опромінених різними дозами тварин,
через 1 добу після опромінення дозою 1,0 Гр, n=8

           
       Група

                    Фенілаланін                   Тирозин

Кров Сеча Кров Сеча

Інтактні щурята 108,1±9,4 45,3±3,7 83,2±7,8 40,4±3,4
(100 %) (100 %) (100 %) (100 %)

Опромінені щурята, 127,2±11,9 43,2±4,1 93,4±9,1 45,0±4,3
народжені від інтактних p>0,05 p>0,05 p>0,05 p>0,05
тварин

Опромінені щурята, 118,3±10,6 52,8±4,9 78,8±7,4 52,4±4,5
народжені від тварин, p>0,05 p>0,05 p>0,05 p<0,05
опромінених дозою 0,5 Гр

Опромінені щурята, 130,5±11,3 61,1±5,6* 115,8±10,7# 58,5±3,4*
народжені від тварин, p>0,05 p<0,05 p<0,05 p<0,05
опромінених дозою 1,0 Гр

Примітка. р — достовірність відмінностей порівняно з інтактними щурята-
ми; * — достовірність відмінностей порівняно з опроміненими щурятами,  на-
родженими від інтактних тварин; # — достовірність відмінностей порівняно
з опроміненими щурятами, народженими від опромінених дозою 0,5 Гр тварин.

Таблиця 7
Вміст амінокислот у тканинах одномісячних щурят, народжених від опромінених

різними дозами тварин через 1 год після навантаження, M±m, n=8

              
          Група

                                   Аргінін                       Гліцин Гуанідиноцет

Кров Сеча Кров Сеча Кров

Інтактні щурята 123,2±10,3 11,43±0,84 341,4±25,1 29,85±2,04 8,861±0,610
(100 %) (100 %) (100 %) (100 %) (100 %)

Інтактні щурята через 1 год 109,8±0,1 9,423±0,710 340,30±24,50 27,640±1,960 8,141±0,580
після навантаження p>0,05 p>0,05 p>0,05 p>0,05 p>0,05

Навантаження народжених від 118,80±16,40 10,770±0,780 347,50±24,60 28,930±2,010 8,938±0,620
опромінених дозою 0,5 Гр тварин p>0,05 p>0,05 p>0,05 p>0,05 p>0,05

Навантаження народжених від 143,16±12,25* 13,620±0,930* 381,50±26,10 34,710±2,280* 7,470±0,690
опромінених дозою 1,0 Гр тварин p>0,05 p>0,05 p>0,05 p>0,05 p>0,05

Примітка. р — достовірність відмінностей порівняно з інтактними щурятами; * — достовірність відмінностей порівняно
з інтактними щурятами після навантаження.
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відбувається ослаблення за-
лучення амінокислот до біосин-
тезу катехоламінів і креатину та
зменшення використання неза-
мінних амінокислот опроміне-
ним організмом.

3. Опромінення одномісяч-
них нащадків опромінених тва-
рин дозою 1,0 Гр свідчить про
зростання чутливості до радіа-
ційного ураження, що знахо-
дить своє відображення у загаль-
нобіологічних показниках —
летальності, скороченні трива-
лості життя, а також у порушен-
ні функціонування симпато-
адреналової системи, що супро-
воджується зростанням у крові
та сечі концентрації амінокис-
лот-попередників катехоламінів.

4. У нащадків тварин, опро-
мінених дозою 0,5 Гр, суттєво
не порушена креатинутворюваль-
на система, але зі збільшенням
дози опромінення батьків до
1,0 Гр прогресивно знижуються
радіорезистентність і фізична
працездатність щурят унаслі-
док поступового накопичення
вмісту попередників синтезу
креатину у крові та сечі.
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Г. Ф. Степанов, О. О. Мардашко, А. А. Костіна
МЕТАБОЛІЗМ АМІНОКИСЛОТ У НАЩАДКІВ

ОПРОМІНЕНИХ ТВАРИН
У роботі досліджено метаболізм амінокислот у нащад-

ків опромінених тварин. Установлено, що у нащадків тва-
рин, опромінених дозою 0,5 Гр, суттєво не порушена креа-
тинутворювальна система, але зі збільшенням дози опро-
мінення батьків до 1,0 Гр прогресивно знижується радіо-
резистентність і фізична працездатність щурят унаслідок
поступового накопичення вмісту попередників синтезу креа-
тину у крові та сечі. Опромінення одномісячних нащадків,
народжених від опромінених дозою 1,0 Гр тварин, свідчить
про зростання чутливості до радіаційного ураження, що
знаходить своє відображення у загальнобіологічних показни-
ках (летальність, скорочення тривалості життя), а також у
порушенні функціонування симпато-адреналової системи,
що супроводжується зростанням у крові та сечі концент-
рації амінокислот-попередників катехоламінів. Тенденція
до збільшення концентрації амінокислот у крові та сечі з
підвищенням дози опромінення статевозрілих тварин доз-
воляє припустити, що відбувається ослаблення залучення
амінокислот до біосинтезу катехоламінів і креатину та
зменшення використання незамінних амінокислот опромі-
неним організмом.

Ключові слова: амінокислоти, симпатоадреналова сис-
тема, креатинутворювальна система, іонізуюча радіація,
нащадки.
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G. F. Stepanov, O. O. Mardashko, A. A. Kostina
THE AMINO ACID METABOLISM IN DESCEND-

ANTS FROM THE RADIATION-EXPOSED ANIMALS
It was investigated the amino acid metabolism in descend-

ants from the radiation-exposed animals. It was established that
in descendants from animals, irradiated at dose 0.5 Gy, the sys-
tem of creatine synthesis wasn’t impaired significantly, but with
increasing of radiation dose to 1.0 Gy radioresistance and work-
ing capacity of rats progressivly decreseases as a result of ac-
cumulation of precursor creatine synthesis in the blood and
urine. Irradiation of 1-month-old descendants, born from ra-
diation-exposed animals at dose 1 Gy, gives evidence about the
increasing sensibility to radiation injury, which finds its repre-
sentation in lethality rate, reduced life expectancy and also in
sympathoadrenal system malfunction, which accompanies in-
creasing concentrations amino acids-precursors of catechol-
amines in the blood and urine. Tendency to increasing amino
acid concentration in the blood and urine allows to assume di-
minution of inolving amino acids to creatine and catecholamine
syntheses and decreasing usage of essential amino acids by
radiation-exposed organism.

Key words: amino acids, sympathoadrenal system, system
of creatine synthesis, ionizing radiation, descendants.




