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Теорія та експеримент

Вступ

Найістотнішим явищем для
біологічних систем є зміна дня
і ночі, світла і темряви. Голов-
ний водій ритму, так званий
біологічний годинник, знахо-
диться в супрахіазматичному
ядрі (СХЯ) гіпоталамуса і коор-
динує цілодобові (циркадіанні)
ритми в організмі [6]. Синхроні-
зується СХЯ відповідно до зов-
нішнього циклу світло/темрява,
здебільшого під впливом світ-
ла на сітківку [1]. Через ретино-
гіпоталамічний тракт СХЯ одер-
жують інформацію про зовніш-
ню освітленість і, у подальшо-
му, залучають шишкоподібну
залозу [6]. Впродовж останніх
років накопичується все більше
даних щодо ролі цієї залози як
основного ендокринного посе-
редника, що інтегрує різні ек-
зогенні й ендогенні сигнали,
трансформуючи їх у гормо-
нальну відповідь [8]. Гумораль-
ним агентом, який забезпечує
адаптацію ендогенних біорит-
мів до постійно мінливих умов
навколишнього середовища, є
епіфізарний мелатонін [5]. Цей
індол доносить регуляторні сиг-
нали до органів і тканин. У свою
чергу, характер відповіді зале-
жить не тільки від його рівня у
крові, але й тривалості нічної сек-

реції, яка регулюється із СХЯ [3;
4]. Мелатонін також здійснює
зворотний зв’язок через власні
рецептори в СХЯ [2; 7].

Незважаючи на підвищену
цікавість науковців до вивчен-
ня ритмічної діяльності біологіч-
них органів і систем, багато пи-
тань щодо морфофункціональ-
ної характеристики структур го-
ловного мозку, причетних до
формування біологічних ритмів,
залишаються нез’ясованими.

Мета дослідження полягала
у з’ясуванні впливу світлового
стресу на морфофункціональ-
ний стан супрахіазматичних
ядер гіпоталамуса щурів.

Матеріали та методи
дослідження

Експерименти проведені на
40 статевозрілих самцях білих
щурів масою 0,15–0,18 кг. Тва-
рини 1-ї серії (інтактні) перебу-
вали 7 діб за умов звичайного
світлового режиму (світло з
08.00 до 20.00, освітленість лю-
мінесцентними лампами на рів-
ні кліток 500 Лк). Щурів 2-ї серії
утримували в умовах постійно-
го освітлення (моделювання
гіпофункції шишкоподібної за-
лози) протягом 7 діб.

Після закінчення 7-денного
експерименту наступного дня о
14.00 і 02.00 тварин виводили

з експерименту шляхом одно-
моментної декапітації під ета-
міналовим наркозом (40,0 мг/кг
внутрішньочеревинно). Мозок
тварин негайно вилучали і по-
міщали у 10,0%-й розчин фор-
маліну в 0,1 М фосфатному
буфері (pH 7,2) на 20 год при
кімнатній температурі. Після
стандартної процедури зневод-
нення і просочення хлорофор-
мом і парафіном мозок залива-
ли в парфін. Всі етапи експери-
менту проведено з дотриман-
ням основних вимог Європей-
ської конвенції щодо гуманно-
го ставлення до тварин (Страс-
бург, 1986).

Для вивчення морфомет-
ричних і денситометричних ха-
рактеристик нейронів гіпотала-
муса гістологічні зрізи завтовш-
ки 7 мкм депарафінували в
ксилолі, проводили регідрата-
цію в низхідних концентраціях
етанолу (100, 96, 70 %), тричі
відмивали у дистильованій во-
ді та впродовж 48 год забарв-
лювали за методом Ейнарсона
в розчині галоціанін-хромових
галунів, що дозволяє виявля-
ти нуклеїнові кислоти (здебіль-
шого РНК) у нейронах.

Морфометричний і денсито-
метричний аналіз нейронів гі-
поталамуса та кількісний аналіз
вмісту в них РНК проводили на
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комп’ютерній системі цифрово-
го аналізу зображення VIDAS-
386 (Kontron Elektronik, Німеч-
чина) у видимому спектрі. Інтер-
активно визначалися межі тіла
нейрона, його ядра і ядерця, а
потім автоматично реєструва-
лися площа виділених об’єктів,
концентрація і вміст РНК у них.

Для виявлення вірогідності
відмінностей результатів дослі-
джень в інтактних і дослідних
групах тварин визначали кое-
фіцієнт Стьюдента. Вірогідни-
ми вважали значення, для яких
р<0,05.

Результати дослідження
та їх обговорення

Вивчення морфометричних
характеристик нейронів СХЯ
гіпоталамуса виявило добову
динаміку показників. За стан-
дартного світлового режиму у
щурів реєструється добовий
ритм морфофункціональної ак-
тивності нейронів СХЯ з макси-
мумом активності в нічний час
(до 02.00).

Відомо, що серед зовнішніх
геофізичних факторів найваго-
міший вплив на роботу цирка-
діанного пейсмекера здійснює
освітленість. При утримуванні
тварин в умовах постійного ос-
вітлення о 14.00 площа нейро-
на СХЯ вірогідно менша щодо
аналогічних величин в інтакт-
них щурів — на (21,2±3,1) %
(табл. 1). Це здебільшого зу-
мовлено зменшенням розмірів
його ядра на (14,1±1,0) %
(r=0,85). Зміни розмірів ядра
викликані зменшенням площі
ядерця нейрона (r=0,98), яка
становила (3,750±0,091) мкм2 і
була меншою, ніж в інтактних
щурів, на (14,1±1,3) %. Привер-
тало увагу і підвищення в інтакт-
них тварин ядерно-цитоплазма-
тичного співвідношення (ЯЦС)
на (24,60±2,89) %, яке станови-
ло (1,670±0,040) од. Це спри-
чинено зміщенням параметра у
бік вірогідного збільшення пи-
томого об’єму ядра на (9,10±
±1,03) %. Водночас питомий
об’єм цитоплазми вірогідно
зменшувався на (12,20±1,83) %
і перебував у межах (37,50±

±1,10) % щодо об’єму дослі-
джуваного нейрона.

Світловий стрес призвів о
14.00 до вірогідного збільшен-
ня концентрації РНК в ядрі на
(5,8±0,7) % та ядерці — на
(7,1±0,9) %, а в цитоплазмі кіль-
кість РНК залишилася на рівні,
близькому до показників у ін-
тактних тварин (табл. 2).

Утримування тварин у гіпер-
ілюмінізованих умовах викли-
кало більш виражені зміни мор-
фофункціонального стану ней-
ронів СХЯ гіпоталамуса о 02.00,
ніж о 14.00. Так, площа нейрона
становила (31,040±0,319) мкм2 і

була меншою за аналогічну в
інтактних тварин. Вказані зміни
супроводжувалися зменшенням
площі ядра на (31,26±3,09) %
(r=0,78) і цитоплазми — на
(39,91±4,11) % (r=0,84). Крім
того, привертало увагу істотне
порушення добового ритму
морфофункціональної актив-
ності нейронів СХЯ. Більшу їх
активність, на відміну від тва-
рин, які перебували за звичай-
ного освітлення, реєстрували у
денний період спостереження
(див. табл. 1).

О 02.00 ЯЦС нейрона СХЯ
перевищувало таке в інтактних

Таблиця 2
Добові коливання концентрації РНК у нейронах
супрахіазматичного ядра гіпоталамуса у щурів
при дії постійного освітлення, о. о. щ., x±Sx

 Серії експеримен-  Ядро Ядерце Цитоплазма   тальних тварин

1. Інтактні
14.00 0,2610±0,0028 0,3540±0,0039 0,1460±0,0016
02.00 0,2800±0,0044 0,3840±0,0058 0,1480±0,0023

р1<0,01 p1<0,01

2. Постійне освітлення
14.00 0,2760±0,0045 0,3820±0,0062 0,1470±0,0024

р<0,05 р<0,01
02.00 0,2750±0,0021 0,3800±0,0029 0,1470±0,0011

Таблиця 1
Морфометричні зміни нейронів

супрахіазматичного ядра гіпоталамуса
у щурів, спричинені світловим стресом, мкм2, x±Sx

Серії експери- Ядро Ядерце Цитоплазма ментальних Нейрон нейрона нейрона нейрона    тварин

1. Інтактні
14.00 43,750±0,550 25,080±0,392 4,370±0,068 18,680±0,332
02.00 47,150±1,247 29,880±0,886 5,530±0,234 17,490±0,650

р1=0,032 p1<0,001 р1<0,001 p1=0,134

2. Постійне
    освітлення

14.00 34,460±0,632 21,550±0,520 3,750±0,091 12,940±0,379
р<0,001 р<0,001 р<0,001 р<0,001

02.00 31,040±0,319 20,540±0,255 3,580±0,045 10,510±0,189
р<0,001 р<0,001 р<0,001 р<0,001
р1<0,001 р1<0,001

Примітка. У табл. 1 і 2: р — вірогідні зміни щодо параметрів тварин, які
перебували в умовах стандартного фотоперіоду  того ж часового інтервалу;
р1 — вірогідність різниці щодо параметрів тварин попереднього часового інтер-
валу в межах серії. У кожній серії по 20 тварин.
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тварин на (14,040±1,017) %
внаслідок зростання питомого
об’єму ядра, який становив
(66,170±0,821) %, і зменшення
питомого об’єму цитоплазми
клітини.

Характеризуючи нічний етап
експерименту, відзначимо змі-
щення вищої концентрації РНК
у нейронах СХЯ з 14.00 на
02.00 щодо тварин, яких утри-
мували за звичайного фотопе-
ріоду. Нами виявлено прямий
кореляційний зв’язок між кон-
центрацією РНК в ядрі та пло-
щею ядра (r=0,21), концентра-
цією РНК у ядерці та площею
ядерця (r=0,22), концентрацією
РНК у цитоплазмі та площею
останньої (r=0,81). У цьому
добовому проміжку показники
концентрації нуклеїнової кисло-
ти вірогідно не відрізнялися від
таких в інтактних тварин (див.
табл. 2).

Порівняно з денним періо-
дом (14.00), до 02.00 виявле-
но вірогідне зменшення на
(9,92±1,05) % площі тіла ней-
ронів СХЯ, зумовлене знижен-
ням площі цитоплазми клітин
(r=0,84). Це стало причиною
зростання в нічний період спо-

стереження ЯЦС у пейсмекер-
них нейронах, яке становило
(1,950±0,024) % і було вірогід-
но більшим (на (16,77±
±2,15) %), ніж удень.

Висновки

1. Тривалість фотоперіоду
істотно впливає на фоторецеп-
торні пейсмекери СХЯ. Постій-
ний світловий режим спричи-
нює інверсію ритму морфо-
функціональної активності ней-
ронів СХЯ, зміщуючи макси-
мальні величини на денний про-
міжок.

2. Світловий стрес викликає
вірогідне зменшення площі тіла
нейрона СХЯ, його ядра, ядер-
ця та цитоплазми у досліджу-
вані часові інтервали. Водночас
спостерігається збільшення
ЯЦС, підвищення концентрації
РНК в ядрі та ядерці нейрона
СХЯ переднього гіпоталамуса
щурів у денний період доби.
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Нині накопичена велика
кількість експериментальних
даних і результатів клінічних
спостережень, які свідчать про
те, що вплив іонізуючого опро-
мінення (ІО) призводить до роз-
витку інсулінорезистентності
(ІР) [1]. Спостерігається зрос-
тання захворювання на цукро-
вий діабет (ЦД) серед учасни-

ків ліквідації наслідків аварії на
ЧАЕС і серед населення, що
проживає на забрудненій радіо-
нуклідами території. З кожним
роком збільшується кількість
хворих на ЦД і сьогодні в Україні
вона вже становить 1 млн лю-
дей. Ризик захворювання на ЦД
при старінні підвищується. То-
му велике значення має дослі-

дження вікових змін ІР, зумов-
леної впливом ІО.

У розвитку проявів радіацій-
ного стресу важливу роль віді-
грає система гіпоталамус-гіпо-
фіз-кора надниркових залоз
(НЗ). У зниженні адаптаційних
можливостей опроміненого ор-
ганізму має значення співвід-
ношення рівнів антагоністично
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