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вом синдроме при цистите,
альгодисменорее, при спаз-
мах периферических артери-
альных сосудов, а также при
болезненных диагностичес-
ких процедурах, в онкологи-
ческой практике.
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У сучасній експеримен-
тальній та клінічній медицині
найбільш важливим є вивчен-
ня біохімічних механізмів
адаптації до м’язової діяль-
ності у дорослих та у їх на-
щадків за такими основними
напрямками: особливості енер-
гетичного обміну, регуляція
метаболізму м’язів на рівні ре-
цепції гормонів і їх метаболіч-
ного ефекту, молекулярні ме-
ханізми ушкодження м’язів, не-
ферментативне глікозилювання
білків і виявлення генетичної
схильності до виконання різ-
них фізичних навантажень із
застосуванням ДНК-техно-
логій [1–7]. Важливу роль в
енергетичному забезпеченні
м’язової діяльності, як відомо,
відіграє креатин, який є енер-
гетичним субстратом, що регу-
лює у серці та м’язах продук-
цію енергії, необхідної для ско-

рочувальних процесів, і транс-
порт цієї енергії з місць її син-
тезу до місця утилізації [8].

Метою нашої роботи стало
вивчення вмісту попередників
обміну креатину — амінокис-
лот аргініну, гліцину та гліко-
ціаміну у тканинах одномісяч-
них щурят і статевозрілих тва-
рин.

Матеріали та методи
дослідження

Дослідження були прове-
дені на статевозрілих щурах
лінії Вістар масою 180–220 г й
одномісячних щурятах масою
38–42 г [9].

Тварини були розподілені
на групи:

1. Інтактні статевозрілі щури.
2. Одномісячні щурята, от-

римані від інтактних тварин.
У кожній групі було 8–9 тва-

рин.

Вміст попередників обміну
креатину — амінокислот аргі-
ніну, гліцину та гуанідиноцту у
печінці та нирках визначали
хроматографічним методом
на папері [10]. Усі показники у
печінці та нирках виражали у
наномолях на один грам до-
сліджуваної тканини, у крові та
сечі — у наномолях на мілі-
літр. Отримані результати під-
давали статистичній обробці з
використанням комп’ютерних
програм [11].

Результати дослідження
та їх обговорення

Під час проведення дослі-
дів було виявлено, що у пе-
чінці інтактних статевозрілих
щурів вміст аргініну дорівнює
14,65 нмоль/г тканини, гліци-
ну — 37,32 нмоль/г, гуанідин-
оцту — 5,361 нмоль/г, а у нир-
ках відповідно 8,132; 31,85 і
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3,211 нмоль/г, тобто вміст амі-
нокислот у печінці вищий у 1,8;
1,17; 1,67 разу відповідно по-
рівняно з нирками (таблиця).

Вміст аргініну у крові стано-
вить 80,15 нмоль/мл, що у 2,85
разу менше за вміст гліцину, кон-
центрація якого у крові стано-
вить 228,6 нмоль/мл, але майже
у 10 разів більше за вміст гуані-
диноцту, концентрація якого
дорівнює 8,131 нмоль/мл. Екс-
кретується гліцину у 3,4 разу
більше, ніж аргініну.

Таким чином, підсумовуючи
отримані результати, можна
відзначити, що вміст амінокис-
лот у нирках менший за їх вміст
у печінці, причому в обох ткани-
нах превалює гліцин, у крові
більше міститься гліцину та екс-
кретується його значно більше.

Вміст попередників синтезу
креатину — амінокислот аргі-
ніну, гліцину та гуанідиноцту —
в одномісячних щурят, наро-
джених від інтактних тварин,
характеризується певними від-
мінностями від цих показників
у статевозрілих тварин (див.
таблицю).

Концентрація аргініну та гу-
анідиноцту у печінці щурят на
29,5 і 42,9 % відповідно менша,

що є вірогідним порівняно з
дорослими тваринами, на від-
міну від гліцину, вміст якого
менший, але вірогідно не від-
різняється від показника в ін-
тактних тварин.

У нирках концентрація цих
амінокислот також менша по-
рівняно з дорослими щурами.
Проте якщо для аргініну та
гліцину ці показники є невірогід-
ними, то вміст гуанідиноцту у
цій тканині на 38,7 % вірогідно
менший, ніж в інтактних тварин,
і становить 1,968 нмоль/г.

У крові щурят вміст аргініну
та гліцину на 53,7 і 49,3 %
відповідно перевищує ці по-
казники у статевозрілих тва-
рин, а концентрація гуанідин-
оцту суттєво не відрізняється
від цього показника у стате-
возрілих тварин. Амінокислоти
у щурят екскретуються із се-
чею у більших кількостях
(вірогідно для аргініну), ніж у
дорослих тварин.

Таким чином, вміст попе-
редників синтезу креатину в
інтактних одномісячних щурят
значно нижчий, ніж у статево-
зрілих тварин, а в крові кон-
центрація досліджуваних амі-
нокислот вища, й екскрету-

ються вони у більшій кількості
порівняно з інтактними стате-
возрілими тваринами.

Висновки

Аналізуючи отримані ре-
зультати, можна дійти виснов-
ку, що функціонально креатин-
утворююча система щурят
значно слабша, ніж у статево-
зрілих тварин, а вища концент-
рація аргініну, гліцину та гуані-
диноцту у крові, можливо, по-
в’язана з посиленням біосин-
тетичних процесів у молодих
тварин.
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Таблиця
Вміст амінокислот у тканинах інтактних статевозрілих тварин

і одномісячних інтактних щурят, М±m

 
Амінокислоти Інтактні статевозрілі тварини

Одномісячні інтактні
щурята

Печінка

Аргінін 14,65±0,92 10,33±0,86*
Гліцин 37,32±3,54 31,61±3,14
Глікоціамін 5,361±0,450 3,062±0,280*

Нирки

Аргінін 8,132±0,750 6,831±0,630
Гліцин 31,85±3,16 29,63±3,12
Гуанідиноцет 3,211±0,320 1,968±0,160*

Кров

Аргінін 80,15±12,20 123,2±10,3*
Гліцин 228,6±21,1 341,4±25,1*
Гуанідиноцет 8,131±0,570 8,861±0,610

Сеча

Аргінін 7,851±0,620 11,43±0,84*
Гліцин 26,68±1,83 29,85±2,04

Примітка. * — Вірогідні відмінності порівняно з інтактними статевозрі-
лими тваринами.
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Вступ

Пошук і розробка шляхів
профілактичної допомоги та
фармакотерапії осіб, що по-
страждали внаслідок аварії на
ЧАЕС, є однією з найбільш
актуальних проблем сьогоден-
ня. Таке становище пов’язано
з тим, що низькоінтенсивне γ-
опромінення внаслідок радіо-
нуклідного забруднення бага-
тьох територій спричинило
значне зростання соматичної
патології серед дорослого на-
селення і дітей [1]. Нині існує
багато методів і засобів фар-
макотерапії захворювань, які є
найбільш розповсюдженими
серед ліквідаторів аварії на
ЧАЕС та жителів зони жорст-
кого радіаційного контролю [2].
Добре відомо, що низькоінтен-
сивне γ-опромінення викликає
розвиток патологічних станів
не тільки при безпосередній дії
на організм, але і на стан здо-
ров’я нащадків обох батьків,
які зазнали впливу радіації [3].

Аналіз даних літератури [4],
присвячених розв’язанню цієї
проблеми, свідчить про те, що
така ситуація може негативно
впливати на генофонд держа-
ви. Проте незважаючи на акту-
альність цієї проблеми, у до-
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ступній літературі практично
відсутні роботи, які б торкали-
ся розробки питань метабо-
лічної корекції та можливості
запобігання виникненню вад
розвитку у поколінні F1, бать-
ки якого зазнали тривалого
впливу низькоінтенсивного γ-
опромінення. Розробка цих
питань — один із найбільш
перспективних напрямків ме-
дичної науки і має важливе
значення також і в соціально-
му аспекті.

Мета дослідження — з’ясу-
вати можливості регулюваль-
ного впливу берлітіону у сам-
ців і самок після γ-опромінен-
ня перед спарюванням на
вміст макроергічних сполук у
еритроцитах крові на різних
етапах онтогенезу.

Матеріали та методи
дослідження

Експериментальні дослі-
дження проведені на щурах
лінії Вістар, які утримувалися
за стандартних умов віварію
ОДМУ з дотриманням науко-
во-практичних рекомендацій
та положень «Європейської
конвенції про захист хребет-
них тварин, які використову-
ються для експерименталь-
них та наукових цілей». У від-

повідності до мети та завдан-
ня дослідження експеримент
складався з двох частин.

Суть першої частини поля-
гала в моделюванні γ-опромі-
нення на статевозрілих самців
і самок перед спарюванням.
Для цього їх піддавали тоталь-
ному γ-опроміненню на уста-
новці для γ-терапії АГАТП (ізо-
топ 60Со) за таких технічних
умов: потужність дози 107 рад/
хв; відстань від джерела до
поля 75 см; поле 20×20 см;
разова доза опромінення 0,1 Гр
при експозиції 6 с. Тварин оп-
ромінювали кожні 72 год до
досягнення сумарної дози 1 Гр.
Після закінчення γ-опромінен-
ня самцям і самкам протягом
12 діб внутрішньочеревинно
вводили берлітіон із розрахун-
ку 7,5 мг на 1 кг маси тіла.
Спарювати тварин починали з
12-ї доби після введення бер-
літіону, оскільки 12-денний
термін у щурів-самців є періо-
дом дозрівання спермато-
зоїдів, здатних до запліднен-
ня. Із отриманих нащадків для
проведення дослідження були
сформовані експериментальні
групи:

1) 2-тижневі щури (n=20);
2) 1-місячні щури (n=15);
3) 3-місячні щури (n=10);


