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щурят, народжених від опромі-
нених дозою 3,0 Гр тварин, від-
бувається не тільки порівняно
з інтактною групою, але й по-
рівняно зі щурятами, народже-
ними від опромінених дозою
1,0 Гр тварин, що свідчить про
глибокі порушення в енерге-
тичному обміні цієї групи щурят.

Таким чином, при зростанні
дози опромінення батьків у їх
нащадків після фізичного на-
вантаження відбувається змен-
шення вмісту головного макро-
ерга м’язової тканини — АТФ на
фоні різкого підвищення АМФ
порівняно з інтактними щурята-
ми. Поряд із цим, відбуваються
різноспрямовані зміни вмісту
АДФ, що характеризуються під-
вищенням цієї сполуки у м’я-
зовій тканині щурят, народже-
них від опромінених дозою 0,5 Гр
тварин, і зниженням її у щурят,
народжених від опромінених  до-
зою 1,0 і 3,0 Гр. Втім, незважаю-
чи на досить високі значення
АМФ у скелетному та серцево-
му м’язах піддослідних тварин,
загальний пул аденілових нук-
леотидів зі зростанням дози
різко знижується.
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Вступ

Попередні дослідження, про-
ведені нами на інтактних тва-
ринах in vitro, продемонструва-
ли наявність суттєвих відміннос-
тей у функціонуванні глюкоз-

них транспортних систем тон-
кої кишки за умов присутності
жовчі в інкубаційному середо-
вищі та за її відсутності [1]. Окрім
того, вплив екстракту розтороп-
ші плямистої та її компонентів,
а також екстракту календули у

присутності жовчі хоча й збігав-
ся за спрямованістю з таким за
її відсутності, проте відрізняв-
ся за абсолютними величина-
ми. Отримані результати дозво-
лили припустити, що ці відмін-
ності обумовлені як активую-
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чим впливом жовчі безпосе-
редньо на функціональну ак-
тивність транспортних систем
для глюкози, так і відмінностя-
ми різних рослинних препаратів
за складом їх жиророзчинних
компонентів. На підставі цих ре-
зультатів було зроблено вис-
новок про надання переваги
проведенню всіх наступних екс-
периментів у присутності жовчі
в інкубаційному середовищі.

Рослинні препарати часто
вживають як засіб подолання
наслідків радіаційного опромі-
нення [2–6]. За умов цілісного ор-
ганізму вплив рослинних пре-
паратів на рівні всмоктування
неодмінно реалізується за учас-
ті жовчі. У зв’язку з цим було ці-
каво дослідити роль жовчі у реа-
лізації фармакотерапевтичних
ефектів сумарного екстракту
розторопші плямистої та її фрак-
цій, а також сумарного екстрак-
ту календули на абсорбтивно-
му рівні, а саме вплив на функ-
ціонування вуглеводних транс-
портних систем ентероцитів у
нащадків опромінених щурів
in vitro. Відомо, що механізм
транспортування вільної глю-

кози принципово відрізняється
від такого для глюкози, утво-
реної внаслідок мембранного
гідролізу мальтози [7]. У цьому
контексті важливо було порів-
няти вплив рослинних препа-
ратів у присутності жовчі на ен-
зим-залежні й ензим-незалежні
глюкозні транспортні системи
ентероцитів щурят, народже-
них від опромінених самців, що
й стало метою нашого дослі-
дження.

Матеріали та методи
дослідження

Досліди проведені на двомі-
сячних щурятах-самцях лінії
Вістар, що утримувалися на
стандартному раціоні віварію і
були позбавлені їжі протягом
18–24 год перед експеримен-
том. Було використано 2 групи
інтактних щурят і 2 групи щурят-
нащадків самців, одноразово
опромінених натще (18–24 год)
дозою 0,5 Гр. Акумулюючий пре-
парат слизової оболонки (АПС)
виготовляли за методом О. М.
Уголєва і співавторів [8]. Інку-
бували АПС протягом 1 год при
37 °С в оксигенованому сере-

довищі. У контрольних групах
АПС як інкубаційне середо-
вище використовували роз-
чини 10 ммоль/л глюкози або
5 ммоль/л мальтози (що відпо-
відає 10 ммоль/л вільної глю-
кози), які виготовляли на роз-
чині Рінгера рН=7,4; в інших
групах до них додавали ви-
сушений водно-спиртовий екс-
тракт плодів розторопші плямис-
тої Silybum marianum (L.) Gaer-
tner або квіток календули (Ca-
lendula officinalis L.), виготов-
лені за методом [9], або лега-
лон (70 мг), або олію розто-
ропші (300 мг) відповідно. До
всіх середовищ для емульгуван-
ня додавали по 3 краплі кро-
лячої жовчі. Концентрацію глю-
кози визначали антроновим ме-
тодом [10] колориметрично на
КФК-2МП, λ=625 нм. Статистич-
ну обробку отриманих даних
проводили за програмою “Pri-
mer Biostatistics”.

Результати дослідження
та їх обговорення

Як наведено у табл. 1, конт-
рольні величини транспорту глю-
кози в АПС тонкої кишки щурят-

Примітка. I — без емульгатора, дані отримано раніше [11], використано з метою порівняння; II — в усі інкубаційні
середовища додано жовч. Під показниками акумуляції наведено відсотки розкидів від середньої.

Таблиця 1
Акумуляція глюкози з її 10 ммоль/л розчину

препаратами слизової оболонки тонкої кишки щурів
у присутності екстрактів плодів розторопші, квіток календули,

олії розторопші та препарату легалону,
М±m, ммоль/(л⋅⋅⋅⋅⋅мг) вологої маси препарату, n=5

Субстрат

     
 Групи тварин

Глюкоза Глюкоза + Глюкоза + Глюкоза + Глюкоза +
розторопша олія розторопші легалон календула

I

Інтактна група 42,70±2,04 26,46±1,67 — 28,59±3,73 17,12±1,36
P1-2<0,001 P1-3 = 0,016  P1-5 < 0,001

4,8 % 6,3 % 13,05 % 7,9 %

Нащадки 40,55±2,54 29,44±3,80 — 31,55±2,37 17,08±1,75
опроміненого самця P1-2=0,041 P1-4=0,039 P1-5=0,001

6,3 % 12,9 % 7,5 % 10,2 %

II

Інтактна група 47,85±3,62 35,24±1,97 41,76±5,57 32,29±3,55 19,67±0,48
P1-4 = 0,036 P1-5 = 0,009

7,6 % 5,6 % 13,3 % 11 % 2,4 %

Нащадки 42,26±6,22 38,06±3,91 44,26±0,80 42,93±4,34 25,22±1,13
опроміненого самця P1-5=0,027

14,7 %  10,3 % 1,8 % 10,2 % 4,5 %
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нащадків опромінених самців
як у присутності, так і за відсут-
ності жовчі в інкубаційному се-
редовищі не відрізнялися від
таких в інтактних щурят. Проте
у присутності жовчі відхилення
від середньої контрольної вели-
чини у цих щурят у відсотково-
му вираженні були майже удві-
чі більші, ніж в інтактній групі
(14,7 % проти 7,6 %). За відсут-
ності жовчі відхилення від се-
редньої у групі щурят-нащадків
опромінених самців майже не
відрізнялися від таких в інтакт-
ній групі. Оскільки зрушення в
роботі транспортних систем тон-
кої кишки (як і всіх інших сис-
тем організму) за умов опромі-
нення батьків є відомим фак-
том, то, вочевидь, більші відсот-
ки показників відхилень від се-
редньої за умов присутності жов-
чі в інкубаційному середовищі
адекватно відбивають реальну
ситуацію.

Раніше нами вже обговорю-
валися дані, отримані на інтакт-
них щурятах у присутності жов-
чі [11], проте порівняно з ре-
зультатами експериментів на
нащадках опромінених самців
виявилися цікаві відмінності.
Так, якщо додавання в інкуба-
ційне середовище олії розто-
ропші у присутності жовчі в ін-
тактних щурят викликало знач-
не збільшення відсотків розки-
ду від середньої порівняно
з контрольними показниками
(13,3 % проти 7,6 %), істотно не
впливаючи на рівень акуму-
ляції субстрату, то у нащадків
опромінених самців за таких са-
мих умов відбувалося знижен-
ня відсотку розкидів від серед-
ньої (з 14,7 % у контролі до
1,8 %) при незмінному рівні аку-
муляції субстрату.

Отже, за умов патологічних
зрушень в організмі щурят до-
давання олії розторопші в ін-
кубаційне середовище справ-
ляло виражений стабілізуючий
вплив, тимчасом як у здорових
тварин навпаки — розбалансо-
вувало функціонування глюкоз-
них транспортних систем енте-
роцитів. Окрім того, якщо за
відсутності жовчі в інкубаційно-
му середовищі у нащадків опро-

мінених тварин (як і в інтактних
щурят) відбувалося вірогідне
зниження акумуляції глюкози
у присутності і легалону (Р=
=0,039), і сумарного екстракту
розторопші (Р=0,041) (див.
табл. 1) на фоні збільшення роз-
біжностей (з 6,3 до 7,5 і 12,9 %
відповідно), то у присутності
жовчі суттєвого зниження транс-
порту в цій групі не спостеріга-
лося, тобто гальмівний вплив
флавоноїдів розторопші на ак-
тивний транспорт вільної глю-
кози у нащадків опромінених
щурів нівелюється жовчю. Це
може відбуватись як за рахунок
власне дії окремих її компо-
нентів, так і завдяки зменшен-
ню поверхневого натягу мемб-
ран ентероцитів [1], ушкодже-
них внаслідок опромінення бать-
ків.

Додавання екстракту кален-
дули до інкубаційного середови-
ща у присутності жовчі та за її
відсутності справляло вірогід-
ний гальмівний вплив на акуму-
ляцію вільної глюкози як у гру-
пах інтактних щурят (P<0,001 і
P=0,001), так і в групах щурят-
нащадків опромінених самців
(Р=0,027 і Р=0,001) на 40 та 58 %
відповідно. Проте у присутнос-
ті жовчі в інкубаційному сере-
довищі екстракт календули, як
і екстракт розторопші, зменшу-
вав відсоток розкидів від серед-
ньої в обох групах майже втри-
чі: в інтактних щурят — з 7,6 до
2,4 %, а в експериментальних
— з 14,7 % у контролі до 4,5 %,
а за умов її відсутності розкиди
збільшувалися (з 4,8 до 7,9 %
— в інтактних і з 6,3 до 10,2 % —
в експериментальних відповід-
но).

Отже, у присутності жовчі в
інкубаційному середовищі су-
марні рослинні екстракти спри-
чинюють стабілізуючий вплив
на транспортні системи для
вільної глюкози в АПС нащад-
ків опромінених щурів. Проте
найбільш виражений стабілізу-
ючий ефект за цих умов було
виявлено для олії розторопші
(табл. 1, II). З огляду на те, що
в інтактних тварин олія розто-
ропші справляла зворотну дію,
ці ефекти можна віднести на

рахунок швидкого вбудовуван-
ня поліненасичених жирних кис-
лот і жиророзчинних вітамінів
олії розторопші в ліпідну фрак-
цію мембран ентероцитів in vit-
ro, при цьому в інтактних тварин
їх надлишок призводив, воче-
видь, до прооксидантного ефек-
ту [12], тимчасом як у тварин із
пошкодженими ентероцитами,
навпаки, він справляв антиокси-
дантний мембраностабілізую-
чий ефект.

Величина акумуляції М-глю-
кози, утвореної внаслідок мем-
бранного гідролізу мальтози, у
контрольній групі АПС від ін-
тактних щурят за відсутності жов-
чі була приблизно на 40 % ниж-
чою від величини акумуляції
вільної глюкози при невеликих
розкидах середньої (табл. 1–2, I).
Сумарні екстракти розторопші
та календули при додаванні в
інкубаційне середовище за від-
сутності жовчі вірогідно (P=0,01
і P<0,001) гальмували акумуля-
цію М-глюкози в інтактних щу-
рят на 22,6 і 52,4 % відповідно,
при цьому розбіжності серед-
ньої збільшувались удвічі по-
рівняно з контролем (з 5,6 до
10,9 і 13,6 % відповідно). За
умов присутності легалону в ін-
кубаційному середовищі рівень
акумуляціі М-глюкози у цій серії
експериментів залишався не-
змінним, проте розбіжності се-
редньої також збільшувались
удвічі (до 11,9 %).

Величина акумуляції М-глю-
кози в контрольній групі АПС
від щурят-нащадків опроміне-
них самців за умов відсутності
жовчі була вдвічі нижчою за та-
ку в інтактних щурят при незнач-
них відмінностях відхилень від
середньої (див. табл. 2, I). У щу-
рят-нащадків опромінених тва-
рин тільки за наявності в інкуба-
ційному середовищі екстракту
розторопші за відсутності жов-
чі відбувалося вірогідне зрос-
тання рівня акумуляціі М-глю-
кози — на 30,5 % (P=0,027) по-
рівняно з контролем при не-
значному збільшенні розкидів
середньої. У разі додавання ле-
галону до інкубаційного середо-
вища за відсутності жовчі віро-
гідного підвищення транспорту
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М-глюкози не відбувалося на
фоні майже дворазового збіль-
шення розкидів порівняно з
контрольною групою (з 7,8 до
13,5 %). Аналогічний ефект спо-
стерігався за цих умов і для екс-
тракту календули — збільшен-
ня розкидів середньої до 12,1 %
без впливу на загальний рівень
акумуляції М-глюкози у кишко-
вій тканині.

Отже, присутність в інкуба-
ційному середовищі знежире-
ного компонента розторопші —
легалону [14] або сумарного
екстракту календули за відсут-
ності жовчі справляла розба-
лансовуючий вплив на транс-
порт глюкози, що утворилася
внаслідок мембранного гідро-
лізу мальтози в ентероцитах не
лише інтактних щурят, а й на-
щадків опромінених тварин.
Тільки сумарний екстракт роз-
торопші сприяв вірогідному під-
вищенню транспорту М-глюко-
зи без значного збільшення від-
сотків розкиду.

Внесення жовчі в інкубацій-
не середовище суттєво збільшу-
вало контрольні величини аку-

муляціїї М-глюкози (порівняно
з такими за відсутності жовчі) в
інтактних щурят (у 1,6 разу) і ще
значніше — у нащадків опромі-
нених самців (у 3,2 разу). На-
явність в інкубаційному середо-
вищі олії розторопші або лега-
лону не впливала на величини
акумуляціі М-глюкози в інтакт-
них щурят, але збільшувала роз-
киди середньої порівняно з кон-
трольними з 5,4 до 8,1 і 16,1 %
відповідно. Сумарний екстракт
розторопші спричинював зни-
ження акумуляції М-глюкози в
цій групі на 45 % (Р=0,001) при
збільшенні відсотків розкиду
середньої до 12,2 %. Екстракт
календули сприяв зниженню
транспорту М-глюкози в інтакт-
них щурят на 26 % (розкиди від
середньої — 7,2 %). Таким чи-
ном, в інтактних тварин у при-
сутності жовчі олія розторопші
та сумарні екстракти розтороп-
ші й календули розбалансову-
вали роботу транспортних сис-
тем, а легалон викликав ще
більш виражену дестабілізацію.

У щурят-нащадків опроміне-
них тварин екстракт розторопші

також гальмував акумуляцію
М-глюкози на 57 % (Р=0,001),
проте розкиди від середньої у
цій групі знижувалися майже у
6 разів (до 0,8 % порівняно з
4,6 % — у контрольній). Олія
розторопші та легалон теж об-
межували активність транс-
портних систем ентероцитів для
М-глюкози на 23 % (Р=0,035) і
31 % (Р=0,009) відповідно, але
розкиди від середньої у цих екс-
периментальних групах трохи
збільшувалися — до 7,6 і 6,5 %
відповідно. Аналогічним чином
у присутності жовчі на акумуля-
цію М-глюкози впливав і екс-
тракт календули — пригнічував
її на 56 %, але, на відміну від
екстракту розторопші, збільшу-
вав розкиди від середньої до
8,5 %.

Отже, у присутності жовчі
лише сумарний препарат роз-
торопші справляв стабілізую-
чий вплив на функціонування
гідролітично-транспортних сис-
тем ентероцитів для мальтози
у нащадків опромінених щурів.

Присутність жовчі в інкуба-
ційному середовищі практично

Таблиця 2
Акумуляція М-глюкози з 5 ммоль/л розчину мальтози
препаратами слизової оболонки тонкої кишки щурів

у присутності екстрактів плодів розторопші, квіток календули,
олії розторопші та препарату легалону,

М±m, ммоль/(л⋅⋅⋅⋅⋅мг) вологої маси препарату, n=5

Субстрат

      Групи тварин
Глюкоза

Глюкоза + Глюкоза + Глюкоза + Глюкоза +
розторопша олія розторопші легалон календула

I

Інтактна група 26,09±1,45 20,20±2,21 — 28,01±3,34 12,41±1,69
P1-2=0,01 P1-5 < 0,001

5,6 % 10,9 % 11,9 % 13,6 %

Нащадки 13,35±1,04 19,22±1,91 — 17,14±2,31 14,50±1,76
опроміненого самця P1-2=0,027

7,8 % 9,9 % 13,5 % 12,1 %

II

Інтактна група 42,71±2,31 23,34±2,84 44,58±3,61 43,63±7,01 31,54±2,28
P1-2=0,001 P1-5 = 0,009

5,4 % 12,2 % 8,1 % 16,1 % 7,2 %

Нащадки 42,67±1,95 20,22±0,17 32,74±2,50 29,54±1,93 18,59±1,58
опроміненого самця P1-2=0,001 P1-3=0,035 P1-4=0,009 P1-5=0,001

4,6 % 0,8 % 7,6 % 6,5 % 8,5 %

Примітка. I — без емульгатора, дані отримано раніше [12], використано з метою порівняння; II — в усі інкубаційні
середовища додано жовч. Під показниками акумуляції наведено відсотки розкидів від середньої.
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не впливала на рівень транс-
порту вільної глюкози (але не
М-глюкози) в контрольних гру-
пах як інтактних, так і експери-
ментальних щурят, але вдвічі
збільшувала розкиди від серед-
нього показника в групі нащад-
ків опромінених самців, тобто
присутність жовчі дестабілізує
роботу транспортної системи
для вільної глюкози в ушкодже-
них ентероцитах, натомість ста-
білізує транспорт М-глюкози в та-
кій групі у присутності жовчі (роз-
киди від середньої зменшували-
ся майже вдвічі — див. табл. 2).
Таким чином, присутність жовчі
по-різному впливає на системи
транспорту вільної глюкози та
М-глюкози, яка є продуктом ро-
боти гідролітично-транспорт-
ного конвеєра. Можливо, це по-
в’язано з різними місцями функ-
ціонування двох систем транс-
порту в мембрані ентероцита і,
таким чином, система гідролі-
зу мальтози має бути розташо-
вана напівінтегрально і тому
виявляється більш чутливою
до присутності жовчі.

Отримані нами дані свідчать
про значні відмінності функціо-
нування вуглеводних транс-
портних систем ентероцитів у
присутності та відсутності жовчі
за умов норми та при патологіч-
них зрушеннях унаслідок опро-
мінення батьків щурят. Дуже сут-
тєво відрізняються за цих умов
і впливи рослинних екстрактів
та їх окремих компонентів за
величинами і навіть спрямова-
ністю. Слід зазначити, що хоча
аналіз і верифікація отриманих
даних є досить складними у
випадках, коли в інкубаційному
середовищі одночасно присутні
такі полікомпонентні речовини,
як жовч і рослинні екстракти,
але саме така система повніше
моделює реальні процеси, що
відбуваються у кишці при перо-
ральному прийомі цих препа-
ратів.

Отримані результати свідчать
про те, що використання рос-
линних екстрактів та їх компо-
нентів у здорових щурят справ-
ляє розбалансовуючий вплив
на функціонування транспорт-
них систем як мономірної, так і

димірної глюкози за відсутнос-
ті жовчі. Натомість у її присут-
ності продемонстровано стабі-
лізуючі ефекти препаратів роз-
торопші саме у нащадків опро-
мінених самців на фоні вияв-
лених функціональних зрушень.
Особливий практичний інтерес
справляють такі адаптаційні
ефекти олії розторопші на функ-
ціонування транспортних сис-
тем для вільної глюкози й екс-
тракту розторопші для М-глю-
кози in vitro. Хоча отриманий
ефект є гальмівним для аку-
муляції М-глюкози, відомо, що
флавоноїди інгібують також
і практично всі ферменти, що
сприяють розвитку патологіч-
них реакцій в організмі [15]. Во-
чевидь, адаптаційно-трофічні
ефекти препаратів розторопші
в умовах цілісного організму
можуть бути реалізовані за ра-
хунок активізації системи репа-
рації ДНК, мобілізації перенос-
ників електронів і субстратів і,
насамкінець, морфогенетично-
го відновлення структури тка-
нин. Таким чином, препарати
розторопші активізують власні
захисні системи ушкодженого
організму, що дозволяє вико-
ристовувати їх як засоби корек-
ції метаболічних зрушень.

Висновки

1. Визначена сталість показ-
ників транспорту вільної глюко-
зи в усіх контрольних групах.
Це приводить до висновку про
певну незалежність системи
транспорту вільної глюкози як
від присутності жовчі, так і від
наслідків опромінення батьків.

2. Присутність сумарного екс-
тракту календули в інкубаційно-
му середовищі призводила до
розбалансування роботи систем
транспорту М-глюкози в усіх
досліджуваних групах і вільної
глюкози — за умов відсутності
жовчі. У присутності жовчі екс-
тракт календули сприяв значній
стабілізації роботи транспортної
системи для вільної глюкози в
усіх досліджуваних групах.

3. Додавання в інкубаційне
середовище легалону розбалан-
совувало роботу систем транс-
порту як вільної глюкози, так і

М-глюкози майже в усіх дослі-
джуваних групах — тільки в
групі АПС від щурят-нащадків
опромінених тварин у присут-
ності жовчі легалон дещо зни-
жував розкиди від середнього
показника транспорту вільної
глюкози.

4. Присутність олії розтороп-
ші в інкубаційному середовищі
сприяла розбалансуванню ро-
боти систем транспорту вільної
глюкози і М-глюкози в інтактних
щурят і виразній стабілізації
транспорту вільної глюкози у
щурят-нащадків опромінених
тварин.

5. Сумарний екстракт розто-
ропші вірогідно стимулював
роботу системи транспорту М-
глюкози у нащадків опроміне-
них самців за відсутності жовчі
та суттєво стабілізував її робо-
ту — у присутності.

6. Присутність жовчі в інкуба-
ційному середовищі не впливає
на стабільність системи транс-
порту М-глюкози в усіх конт-
рольних групах і дещо розбалан-
совує роботу системи транспор-
ту вільної глюкози у щурят-на-
щадків опромінених щурів.

7. Отримані дані свідчать
про суттєві відмінності не тільки
функціонування самих систем
транспорту вільної глюкози і М-
глюкози, а й впливу на них су-
марного екстракту розторопші
та його окремих компонентів.
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Хронічний соціальний стрес
сьогодні — один із провідних
негативних факторів впливу на
людину [1], який сприяє поши-
ренню серед населення різних
видів соматичної патології [2; 3].
Негативно впливає він і на ре-
продуктивне здоров’я [4], зок-
рема на перебіг вагітності [5].
Разом із тим, аномалії скоротли-
вої функції матки залишаються
однією з актуальних проблем
медицини, ефективне розв’я-
зання якої полягає у встанов-
ленні механізмів розвитку даної
патології та розробки патогене-
тично обгрунтованих методів
профілактики й лікування [6].
Враховуючи залежність функ-
ціональної спроможності глад-
ких міоцитів від стану нейрогу-
моральної регуляції міометрія,
ферментативні дисфункції, зок-
рема зміни активності ацетил-
холінестерази, можуть відігра-

вати ключову роль у розвитку
порушень скоротливої діяль-
ності матки. Однак відомості про
дослідження механізмів стрес-
індукованих розладів скорот-
ливої діяльності матки в екс-
периментальних умовах вкрай
обмежені. Провести ж дослі-
дження впливу стресу на струк-
турно-функціональний стан
міометрія в клінічних умовах
складно, тому в даній роботі бу-
ли проведені експерименталь-
ні дослідження.

Мета  роботи: дослідити
вплив хронічного емоційно-бо-
льового стресу на активність
ацетилхолінестерази міометрія
вагітних і невагітних самок щу-
рів.

Матеріали та методи
дослідження

Експериментальні дослі-
дження проведені на 80 самках

щурів популяції Вістар віком
3 міс. У відповідності до мети і
завдання дослідження тварин
було розподілено на однакові
за кількістю групи. У самок пер-
шої групи активність ацетилхо-
лінестерази визначали на ста-
дії тривоги хронічного емоційно-
больового стресу, в другій групі
— на стадії резистентності, та в
третій — на стадії виснаження
хронічного стресу. Кожна група
складалася з вагітних і невагіт-
них самок. У групі порівняння
активність ферменту визнача-
ли в міометрії вагітних і невагіт-
них інтактних самок.

У тварин першої-третьої груп
моделювали хронічний емоцій-
но-больовий стрес [7]. При цьо-
му стадія тривоги тривала пер-
ші чотири доби, стадія резис-
тентності — з 5-ї по 14-ту, ста-
дія виснаження — після 15-ї
доби. У першій групі активність
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