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Загальновідомо, що невід’єм-
ною ланкою патогенезу закри-
тої черепно-мозкової травми
(ЗЧМТ) є порушення енергоза-
безпечення нервових клітин, яке
максимально виражене на фоні
посттравматичної нейрональ-
ної гіпоксії [1; 2]. Проявом енер-
годефіциту в умовах даного екс-
тремального стану є знижен-
ня швидкості аеробного окис-
нення біологічних субстратів і
перехід метаболізму головного
мозку на менш ефективний
шлях утворення енергії — ана-
еробний гліколіз [3–6]. Крім
того, в умовах кисневого голо-
дування при травматичній хво-
робі головного мозку (ТХГМ) по-
рушуютья процеси енергосин-
тезу в системі мітохондріально-
го окисного фосфорилювання,
що виявляється зниженням
рівня макроергів й обумовлює
ушкодження структур мозку та
порушення основних його функ-
цій [7–12]. Поза сумнівом, при-
чиною такого роду обставин є
відсутність високоефективних і
безпечних засобів фармаколо-
гічної корекції церебральної па-
тології травматичного генезу,
особливо це стосується адек-
ватного медикаментозного за-

безпечення у гострому періоді
ТХГМ.

Згідно з сучасними уявлення-
ми про патогенез травматично-
го ушкодження головного мозку,
необхідно виділити такі основні
його вектори, як порушення моз-
кового кровотоку й активацію
метаболічних процесів у нейро-
цитах, які потребують відповід-
ної патогенетично виправданої
фармакокорекції, бажано за
допомогою засобів, що виріз-
няються багатогранністю фар-
макодинамічних ефектів. До та-
ких засобів по праву належить
кверцетин, на основі якого ство-
рено препарат корвітин.

Виходячи з цього, метою до-
слідження було вивчення впли-
ву корвітину на енергетичний
гомеостаз організму щурів із
ЗЧМТ у динаміці.

Матеріали та методи
дослідження

Досліди проведені на білих
нелінійних щурах обох статей
масою 160–180 г у лабораторії
кафедри фармакології Луган-
ського державного медичного
університету, сертифікованій
Державним фармакологічним
Центром (ДФЦ) МОЗ України
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ЕНЕРГЕТИЧНИЙ ПРОФІЛЬ У ЩУРІВ
НА ФОНІ ТРАВМАТИЧНОЇ ХВОРОБИ

ГОЛОВНОГО МОЗКУ І ФАРМАКОЛОГІЧНОЇ
КОРЕКЦІЇ КОРВІТИНОМ

Луганський державний медичний університет

(свідоцтво № 07 від 29 верес-
ня 2005 р.) у повній відповід-
ності з методичними рекомен-
даціями ДФЦ [13].

Експериментальною модел-
лю слугував патологічний про-
цес, що розвивається на фоні
ЗЧМТ, яку моделювали за до-
помогою спеціального прист-
рою оригінальної конструкції
[14].

Усіх тварин було поділено
на 4 групи: інтактну, контроль-
ну, дослідну та референтну. Щу-
рам дослідної серії фармакоко-
рекцію невідкладного стану, що
моделюється, проводили кор-
вітином (виробництво ЗАТ НВЦ
«Борщагівський хіміко-фарма-
цевтичний завод», Україна) за
умов його внутрішньоочеревин-
ного введення у вигляді 1 %
водного розчину дозою 100 мг/кг
у такому режимі: у першу добу
— через 30 хв після нанесен-
ня дозованого удару, а в остан-
ні 5 діб — щодня вранці. Як пре-
парат порівняння було обрано
ноотропіл (виробництво ЮСБ
С. А. Фарма Сектор, Бельгія),
який тварини референтної гру-
пи одержували в дозовому ре-
жимі, аналогічному прийому кор-
вітину. Контрольній серії щурів
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внутрішньоочеревинно вводи-
ли еквіоб’ємну кількість 0,9 %
розчину натрію хлориду.

Визначення концентрації
АТФ, АДФ і АМФ в еритроцитах
експериментальних тварин про-
водили методом тонкошарової
хроматографії на пластинах
«Силуфол» (Чехія) [15].

На підставі отриманих даних
розраховували показники, що
характеризують стан енергетич-
ного обміну в досліджуваних
умовах експерименту: енерге-
тичний заряд (ЕЗ) за формулою

     ЕЗ =
    АТФ + 1/2АДФ

        АТФ + АДФ + АМФ 
;

енергетичний потенціал (ЕП)
за співвідношенням

ЕП = 
  АТФ

              АДФ  
;

порівняльний коефіцієнт
(Кпор) за формулою

       Кпор =
   АТФ + АМФ 

;
           АДФ

індекс фосфорилювання
(ІФ) за співвідношенням

ІФ = 
         АТФ        

;
 АДФ + АМФ

термодинамічний контроль
дихання (ТКД) за формулою

    
ТКД =

    АДФ   
;

          АМФ

ступінь фосфорилювання
(СФ) за співвідношенням

        
 СФ =

      АТФ      
 [16].

          АДФ ⋅ Фн
Усі показники вивчали в ди-

наміці: через 1, 3 і 6 діб із мо-
менту нанесення ЗЧМТ.

Статистичну обробку отрима-
них результатів проводили з ви-
користанням t-критерію Стью-
дента [17].

Результати дослідження
та їх обговорення

Експериментально встанов-
лено, що в організмі щурів із
ЗЧМТ (контроль) відзначаєть-
ся суттєвий дисбаланс про-
цесів енергозабезпечення, що

проявляється значним знижен-
ням рівня АТФ (рисунок).

Так, вміст досліджуваного
аденілового нуклеотиду в ерит-
роцитах тварин за умов патоло-
гічного стану, що вивчається,
вже у ранній термін спостере-
ження (через 1 добу з моменту
моделювання ЗЧМТ) знижуєть-
ся майже вдвічі порівняно з
інтактною серією щурів. У по-
дальші ж терміни дослідження
(через 3 і 6 діб від початку роз-
витку даного екстремального
стану) спостерігається тенден-
ція до збільшення рівня АТФ,
однак порівняно з інтактною
групою тварин він, як і раніше,
залишається вірогідно низьким
(Р<0,001).

Зовсім протилежна динамі-
ка рівня АТФ реєструється у се-
рії тварин, яких лікували корві-
тином. Так, уже на 1-шу добу
посттравматичного періоду кон-
центрація цього нуклеотиду на
28,8 % більша, ніж у контролі, а
на 3-тю та 6-ту добу після мо-
делювання патології ця різниця
становить 20,8 і 19,3 % відпо-
відно. Слід також зазначити, що
досліджуваний флавоноїдо-
вмісний препарат має здатність
стимулювати синтез АТФ, про
що свідчать вельми суттєве під-
вищення концентрації цього
аденілового нуклеотиду на 3-тю
та 6-ту добу експерименту — на

19,5 і 23,8 % відповідно від по-
чаткового рівня — та відсутність
вірогідної різниці (Р>0,05) від
значень, зафіксованих в інтакт-
ній групі щурів на 6-ту добу (див.
рисунок).

Аналізуючи стан іншого ком-
понента аденілнуклеотидної
системи — АДФ за умов дослі-
джуваної форми церебральної
патології (табл. 1), виявлено
виражене зниження його рівня
(у середньому в 1,5 рази). І хоча
в подальшому простежується
тенденція до збільшення кон-
центрації останнього, проте рі-
вень АДФ залишається вірогід-
но (Р<0,01-0,001) нижчим за та-
кий у «здорових» щурів.

На фоні ж проведення фар-
макокорекції корвітином протек-
торна дія цього препарату що-
до АДФ реалізується суттєвим
підвищенням (у середньому на
23,4 % порівняно з контролем)
його рівня протягом усього тер-
міну спостереження. При цьо-
му слід відмітити, що за умов
застосування досліджуваного
церебропротектора динаміка
вмісту АДФ змінюється так, що
на 6-ту добу після нанесення
дозованого удару відповідає
значенням, зафіксованим в ін-
тактній і референтній серіях
щурів (див. табл. 1).

Встановлено, що при модельо-
ваній формі ТХГМ в еритроци-

Рисунок. Вплив корвітину на рівень АТФ (мкмоль/л) в еритроци-
тах щурів із ЗЧМТ в динаміці (n=7)

Примітка. * — порівняно з інтактною групою (P<0,05); ** — порівняно з конт-
рольною групою (P<0,05); *** — порівняно з референтною групою (P<0,05); I — конт-
рольна група; ІІ — інтактна група; ІІІ — дослідна група; IV — референтна група.
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тах щурів значно зростає рівень
АМФ (у середньому в 1,7 разу
щодо показників у інтактній гру-
пі), що обумовлено, на наш по-
гляд, посиленням розпаду АТФ
у досліджуваних екстремаль-
них умовах.

Інша картина динаміки АМФ
реєструється у серії тварин, які
одержували з терапевтичною
метою корвітин. Згідно з наве-
деними у табл. 1 даними, рівень
АМФ у дослідній групі протягом
усього експерименту вірогідно
(Р<0,001) нижчий, ніж у конт-
ролі. А вже на 6-ту добу він зна-
ходиться на рівні, встановлено-
му у «здорових» щурів. Крім то-
го, корвітин значно ефектив-
ніше, ніж ноортопіл, перешко-
джає деградації АТФ, що реалі-
зується зниженням концентрації
АМФ (у середньому на 13,3 %) у
серії дослідних тварин, порів-
няно з референтною групою.

З метою найбільш коректної
оцінки енергетичного профілю
в організмі тварин із ЗЧМТ на-
ми були проаналізовані пара-
метри енергообміну, результа-
ти розрахунків яких наводять-
ся у табл. 2.

Встановлено, що за умов
досліджуваного екстремаль-
ного стану відзначається різке
зниження ступеня заповнення
системи АТФ-АДФ-АМФ ви-
сокоенергетичними фосфат-
ними зв’язками. Про це свід-
чить величина ЕЗ, яка у конт-
рольній серії тварин протягом
усього експерименту вірогід-
но (Р<0,05-0,001) менша, ніж
в інтактній групі.

На фоні лікування біофлаво-
ноїдовмісним препаратом від-
мічається підвищення величи-
ни ЕЗ (у середньому на 9,6 %)
порівняно з контрольними щу-
рами. Варто додати, що, почи-
наючи з 3-ї доби досліду, зна-
чення ЕЗ знаходяться на рівні,
ідентифікованому в інтактній
серії. Причому корвітин за здат-
ністю підвищувати ступінь за-
повнення аденілнуклеотидної
системи фосфатними зв’язка-
ми на 6,7 % переважає препа-
рат порівняння (ноотропіл). Ви-
вчався стан ЕП клітини, що вка-

Примітка: У табл. 1 і 2: Р1 – порівняно з інтактною групою; Р2 – порівняно
з контрольною групою; Р3 – порівняно з референтною групою.

Таблиця 1
Вплив корвітину на динаміку

рівня аденілових нуклеотидів (мкмоль/л)
в еритроцитах щурів із закритою
черепно-мозковою травмою (n=7)

Група тварин Стат. Терміни дослідження (доба)
показник 1 3 6

АДФ

Інтактна M±m 2732,4±55,7
Контрольна M±m 1327,7±33,5 1930,4±83,0 2436,9±42,7

Р1 <0,001 <0,001 <0,01
Дослідна M±m 2043,1±42,2 2532,9±76,2 2748,0±45,0

Р1 <0,001 >0,05 >0,05
P2 <0,05 <0,01 <0,05
Р3 <0,01 <0,05 >0,05

Референтна M±m 1636,9±89,1 2214,4±100,2 2694,3±73,0
Р1 <0,001 <0,01 >0,05
Р2 <0,05 >0,05 <0,05

АМФ

Інтактна M±m 989,7±27,0
Контрольна M±m 1722,4±61,5 1780,3±77,5 1525,7±44,8

Р1 <0,001 <0,001 <0,001
Дослідна M±m 1286,7±39,7 1196,4±28,9 1095,7±42,9

Р1 <0,001 <0,01 >0,05
P2 <0,001 <0,001 <0,001
Р3 <0,05 <0,01 >0,05

Референтна M±m 1482,1±54,8 1442,3±56,1 1212,4±53,9
Р1 <0,001 <0,001 <0,01
Р2 <0,05 <0,05 <0,01

Таблиця 2
Вплив корвітину на показники

енергетичного обміну (відн. од.) в еритроцитах щурів
із закритою черепно-мозковою травмою (n=7)

Група тварин Стат. Терміни дослідження (доба)
показник 1 3 6

Енергетичний заряд

Інтактна M±m 0,67±0,02
Контрольна M±m 0,51±0,01 0,560±0,008 0,600±0,006

Р1 <0,001 <0,01 <0,05
Дослідна M±m 0,61±0,01 0,650±0,005 0,660±0,004

Р1 <0,05 >0,05 >0,05
Р2 <0,001 <0,001 <0,001
Р3 <0,01 <0,001 <0,01

Референтна M±m 0,560±0,007 0,600±0,007 0,63±0,01
Р1 <0,01 <0,05 >0,05
Р2 <0,01 <0,01 <0,05

Енергетичний потенціал

Інтактна M±m 1,39±0,02
Контрольна M±m 1,24±0,02 1,23±0,02 1,26±0,02

Р1 <0,01 <0,001 <0,01
Дослідна M±m 1,28±0,02 1,32±0,03 1,40±0,02

Р1 <0,01 >0,05 >0,05
Р2 >0,05 <0,05 <0,01
Р3 >0,05 >0,05 >0,05



# 2 (106) 2008 9

зує на швидкість дихання міто-
хондрій. У контрольній групі тва-
рин відзначається вірогідне
(Р<0,01-0,001) зниження цього
показника протягом експери-
менту (див. табл. 2).

Тим же часом застосування
досліджуваного потенційного
церебропротектора в умовах
модельованої форми ТХГМ
реалізується запобіганням зни-
женню швидкості мітохондрі-
ального дихання, про що свід-
чить збільшення величини ЕП
на 6,6 % порівняно з контролем
протягом усього терміну дослі-
дження. Встановлено також,
що у групі щурів із ЗЧМТ, яких
лікували корвітином, значення
досліджуваного параметра на-
ближається до аналогічних по-
казників в інтактній і референт-
ній групах (Р>0,05).

Не менш інформативним па-
раметром енергообміну є ІФ,
який визначається як відношен-
ня АТФ до суми АДФ і АМФ.
Експериментально доведено,
що в умовах екстремального
стану, що вивчається (контроль),
значення ІФ суттєво знижують-
ся: у 1-шу добу після травми —
на 33,7 %, через 3 доби — на
25 %, а на 6-ту добу — на 16,3 %
від показників, зафіксованих у
інтактних тварин.

На фоні ж введення корві-
тину щурам із травматичним
ушкодженням головного мозку
відбувається вельми істотне
збільшення ІФ у середньому на
19,3 % порівняно з контроль-
ною групою. Більше того, у групі
тварин, що одержували корві-
тин, на 3-тю та 6-ту добу дослі-
дження значення аналізовано-
го показника наближається
до показників у інтактних тва-
рин і ці відмінності не вірогідні
(Р>0,05) (див. табл. 2).

У подальшому цілком логіч-
ним було провести аналіз ди-
наміки змін СФ, величина яко-
го свідчить про здатність кліти-
ни до синтезу АТФ з АДФ і Фн,
а також є «співвідношенням
діючих мас» і вказує на інтен-
сивність фосфорилювання.

Так, доведено, що за умов
досліджуваної форми цереб-

Закінчення табл. 2

Група тварин Стат. Терміни дослідження (доба)

показник 1 3 6

Референтна M±m 1,25±0,01 1,27±0,02 1,34±0,03
Р1 <0,001 <0,01 >0,05
Р2 >0,05 >0,05 >0,05

Індекс фосфорилювання

Інтактна M±m 0,920±0,009

Контрольна M±m 0,61±0,03 0,69±0,03 0,77±0,02
Р1 <0,001 <0,001 <0,001

Дослідна M±m 0,80±0,03 0,87±0,03 0,89±0,02
Р1 <0,01 >0,05 >0,05
Р2 <0,01 <0,01 <0,01
Р3 <0,05 <0,05 >0,05

Референтна M±m 0,68±0,04 0,75±0,03 0,83±0,04
Р1 <0,001 <0,001 >0,05
Р2 >0,05 >0,05 >0,05

Коефіцієнт порівняння

Інтактна M±m 1251,1±40,0

Контрольна M±m 2404,6±77,1 2459,7±123,3 1968,2±66,5
Р1 <0,001 <0,001 <0,001

Дослідна M±m 1700,1±78,5 1536,3±71,2 1367,1±55,7
Р1 <0,01 <0,05 >0,05
Р2 <0,001 <0,001 <0,001
Р3 >0,05 >0,05 <0,05

Референтна M±m 2027,2±155,6 1747,3±130,0 1476,1±44,3
Р1 <0,01 <0,01 <0,01
Р2 >0,05 <0,01 <0,001

Термодинамічний контроль дихання

Інтактна M±m 2,78±0,08

Контрольна M±m 0,77±0,02 1,09±0,05 1,52±0,05
Р1 <0,001 <0,001 <0,001

Дослідна M±m 1,55±0,06 2,12±0,07 2,51±0,08
Р1 <0,001 <0,001 <0,05
Р2 <0,001 <0,001 <0,001
Р3 <0,01 <0,001 <0,01

Референтна M±m 1,11±0,06 1,550±0,009 2,01±0,07
Р1 <0,001 <0,001 <0,001
Р2 <0,01 <0,001 <0,001

Ступінь фосфорилювання

Інтактна M±m 0,380±0,001

Контрольна M±m 0,630±0,001 0,560±0,002 0,400±0,001
Р1 <0,001 <0,001 <0,001

Дослідна M±m 0,440±0,002 0,400±0,001 0,300±0,001
Р1 <0,001 <0,001 <0,001
Р2 <0,001 <0,001 <0,001
Р3 <0,001 <0,001 <0,001

Референтна M±m 0,480±0,002 0,430±0,001 0,370±0,001
Р1 <0,001 <0,001 <0,001
Р2 <0,001 <0,001 <0,001
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ральної травми (контрольна
група) показники СФ вірогідно
(Р>0,001) вищі, ніж у інтактних
щурів, що, ймовірно, свідчить
про певний ступінь напруги ком-
пенсаторних механізмів, спря-
мованих на активацію процесів
синтезу АТФ.

На фоні ж застосування кор-
вітину при ЗЧМТ динаміка СФ
змінюється таким чином, що в
перші два терміни спостере-
ження (1-ша та 6-та доба) зна-
чення цього параметра вірогід-
но (Р<0,001) вищі, ніж у серії
інтактних тварин, а на 6-й добі
зазнають вельми суттєвого зни-
ження, майже на 21 %, від по-
казників у «здорових» щурів.
Встановлений факт, вочевидь,
вказує на інтенсифікацію про-
цесів синтезу АТФ, індукованих
досліджуваним потенційним це-
ребропротектором.

Наступним вагомим інфор-
мативним показником енерго-
обміну є Кпор, що відображає
співвідношення прямої та зво-
ротної реакцій перетворення
АДФ. Так, при ЗЧМТ (контроль)
у всі терміни дослідження від-
значається значне (Р<0,001)
підвищення рівня цього показ-
ника на 36,4–49,1 % порівняно
з інтактною серією щурів.

При введенні корвітину реєст-
рується зниження рівня Кпор у
середньому на 32,4 % віднос-
но контролю. Цікаво зазначити,
що на 1-шу та 3-тю добу екс-
перименту величини аналізо-
ваного параметра вірогідно
(Р<0,05–0,01) вищі за визначу-
вані в інтактних тварин, проте
на 6-й добі відзначається тен-
денція до зниження значень
Кпор майже до таких, що реєст-
руються в інтактній серії; вста-
новлені відмінності не вірогідні
(Р>0,05). Характер динаміки
Кпор у дослідній групі можна по-
яснити інтенсифікацією прямої
реакції перетворення АДФ, що
протікає з переважанням синте-
зу АТФ над його розпадом. Отже,
при цьому концентрація АМФ
знижуватиметься, а рівень АДФ
— збільшуватиметься в різні тер-
міни експерименту, що, власне,
і спостерігаємо (див. табл. 1).

Максимально адекватним,
відповідно до поставленої ме-
ти, показником процесів окис-
ного фосфорилювання варто
визнати ТКД, що вказує на за-
лежність швидкості дихання не
тільки від концентрації окремих
компонентів аденілнуклеотид-
ної системи, а й від інтенсив-
ності фосфорилювання в ціло-
му. Встановлено, що величина
ТКД у контрольній групі тварин
істотно (у середньому на 59,5 %)
і вірогідно (Р<0,001) знижуєть-
ся порівняно з інтактною серією
протягом усього терміну дослі-
дження.

Тим же часом у щурів із
ЗЧМТ, яким проводили фарма-
кокорекцію корвітином, показ-
ник ТКД у всі терміни спосте-
реження трохи нижчий, ніж в
інтактній групі, але вірогідно
(Р<0,001) вищий, ніж у конт-
ролі. Про високу церебропро-
текторну активність досліджу-
ваного засобу в умовах моде-
льованої форми ТХГМ свідчить
також збільшення значень ТКД
на 19,9–28,4 % порівняно з ре-
ферентною групою.

Таким чином, при ЗЧМТ у
клітинах органів з аеробним
шляхом метаболізму, у т. ч. і в
еритроцитах, виникають пору-
шення тканинного дихання, що
полягають у роз’єднанні про-
цесів окиснення і фосфорилю-
вання в дихальному ланцюзі
мітохондрій, що, власне кажу-
чи, обумовлює перевагу енер-
госпоживаючих над енергосин-
тетичними процесами у клітині.

Введення корвітину з ліку-
вальною метою зумовлює ви-
ражену протекторну дію щодо
енергетичних реакцій мітохонд-
рій в умовах досліджуваної фор-
ми церебральної патології за
допомогою нормалізації кон-
центрації всіх компонентів аде-
нілнуклеотидної системи (особ-
ливо АТФ) і запобігання виник-
ненню дисбалансу централь-
них компонентів аденілнуклео-
тидної системи.

Встановлені в експерименті
факти розкривають нові сторо-
ни фармакодинаміки корвітину,
що слід розглядати як обгрун-

тування з метою розширення
спектра показань для застосу-
вання цього нового флавоної-
довмісного засобу в клінічній
практиці.
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Проблема впливу іонізуючо-
го випромінювання на нащад-
ків має велике значення і є го-
ловною у формуванні напрям-
ку досліджень, спрямованих на
збереження генофонду України
[1–5]. Особливий інтерес ви-
кликає вивчення порушень ме-
таболічних процесів у нащадків
опромінених батьків. Дитячий
організм, у силу своїх вікових
особливостей, у багато разів
чутливіший до дії радіації, ніж
дорослий, тому слід очікувати
більш тяжких наслідків радіа-
ційного пошкодження. Тимча-
сом у дитячому віці організм
має більші пластичні можливос-
ті, що знаходить свій відбиток
у перебігу променевого уражен-
ня [5–7].

Слід зазначити, що в опромі-
нених осіб та їх нащадків знач-
но знижується фізична праце-
здатність [8–9], однак залиша-
ються нез’ясованими механіз-
ми порушення функціонування
м’язової системи у нащадків оп-
ромінених батьків, які зазнали
фізичного навантаження.

Метою цієї роботи було ви-
вчення особливостей енерге-
тичного обміну у різних видах
м’язової тканини нащадків опро-
мінених тварин після фізично-
го навантаження.

Матеріали та методи
дослідження

Для проведення експеримен-
ту статевозрілі щури були під-
дані тотальному одноразовому
гамма-опроміненню 60Со дозою
0,5, 1,0 і 3,0 Гр. Умови опромі-
нення викладені в роботі [10].
Потомство отримували за ме-
тодикою [11]. Дослідження бу-
ли проведені на 1-місячних щу-
рятах масою 38–42 г, яких бра-
ли в експеримент через одну го-
дину після фізичного наванта-
ження. Евтаназію проводили з
дотриманням вимог положення
«Європейської конвенції про за-
хист хребетних тварин, які ви-
користовуються для експери-
ментальних та інших наукових
цілей».

Тварини були розподілені на
групи таким чином:

1. Щурята, народжені від ін-
тактних тварин через 1 год піс-
ля фізичного навантаження.

2. Щурята, народжені від тва-
рин, опромінених дозою 0,5 Гр,
через 1 год після фізичного на-
вантаження.

3. Щурята, народжені від тва-
рин, опромінених дозою 1,0 Гр,
через 1 год після фізичного на-
вантаження.

4. Щурята, народжені від тва-
рин, опромінених у дозі 3,0 Гр,
через 1 год після фізичного на-
вантаження.

Вміст показників енергетич-
ного обміну — аденозинтрифос-
фату (АТФ) визначали за мето-
дом Beutler [12]. Вміст адено-
зиндифосфату (АДФ) і адено-
зинмонофосфату (АМФ) у тка-
нинах визначали в одній пробі
за допомогою реакцій сполу-
чення [13]. Усі показники енер-
гетичного обміну виражали у
мікромолях на 1 г досліджува-
ної тканини. Моделювання фі-
зичного навантаження здійсню-
валося шляхом плавання тва-
рин при температурі води 25–
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