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Реферат. С. А. Шнайдер КАЗЕИНОЛИТИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ БОЛЬШИХ 
ПОДЪЯЗЫЧНЫХ СЛЮННЫХ ЖЕЛЕЗ КРЫС, ПОЛУЧЕННЫХ ОТ ОБЛУЧЕННЫХ 
САМЦОВ И САМОК. Установлено, что в условиях физиологического постнатального 
онтогенеза казеинолитическая активность больших подъязычных слюнных желез имеет два 
пика, которые выявляются у 1- и 12- 18-месячных животных, что является отражением 
инволюционных изменений. Длительное -облучение в суммарной дозе 1,0 Гр самцов и 
самок перед спариванием приводит к изменениям казеинолитической активности больших 
подъязычных слюнных желез у их потомства на всех этапах постнатального онтогенеза.  
 

 
 

-------------------------------------------- 
©  С. А. Шнайдер 



 

 

99 

Характерным для всех изменений было угнетение казеинолитической активности у 
1- и 3-месячных крыс и усиление у 6-, 12- и 18-месячных. 

Ключевые слова: -облучение, подъязычные слюнные железы, онтогенез 
 

Реферат. С. А. Шнайдер КАЗЕЇНОЛІТИЧНА АКТИВНІСТЬ ВЕЛИКИХ 
ПІД’ЯЗИКОВИХ СЛИННИХ ЗАЛОЗ ЩУРІВ, ОТРИМАНИХ ВІД ОПРОМІНЕНИХ 
САМЦІВ І САМОК. Встановлено, що в умовах фізіологічного постнатального онтогенезу 
казеінолітична активність великих під’язикових слинних залоз має два піки, які 
виявляються у 1- і 12- 18-місячних тварин, що є відображенням інволюційних змін. Тривале 
-опромінювання в сумарній дозі 1,0 Гр самців і самок перед спарюванням призводить до 
змін казеінолітичної активності великих під’язикових слинних залоз у їх потомства на всіх 
етапах постнатального онтогенезу. Характерним для всіх змін було пригнічення 
казеінолітичної активності у 1- і 3-місячних щурів і посилення у 6-, 12- і 18-місячних. 

Ключові слова: -опромінювання, під’язикові слинні залозі, онтогенез 
 

  Summary. S. A. Shnayder THE CASEINLYTIC ACTIVITY OF BIG SUBLINGVAL 
SALIVARY GLAND THE RATS RECEIVED FROM IRRADIATED MALE AND 
FEMALE. As a result of the carried out researches it is established, that in conditions 
physiological of  postnatal ontogenesis of rats the caseinlitic activity big sublingval salivary gland 
has two peaks which come to light in 1-, 12- and 18-month's animals that is reflection 
ofinvolutionary changes. Long -irradiation in a total doze 1,0 Gr male and female rats before 
pairing of change was callec by caseinlitic activity big sublingval salivary gland at their posterity 
at all stages of  postnatal ontogenesis. For all changes the suppression caseinlitic activity at 1-and 
3-month's rats and amplification at 6-, 12-and 18-month's was characteristic. 

Key words: -Irradiation, sublingval salivary gland, ontogenesis 
 

Враховуючи несприятливу екологічну ситуацію, яка склалася в Україні внаслідок 
аварії на Чорнобильській АЕС та радіонуклідного забруднення значних територій однією із 
актуальних проблем сучасної медичної науки є дослідження механізмів  впливу негативних 
чинників на організм людини. На сьогодення встановлено 1, що тривалий вплив низько 
інтенсивного -опромінення сприяв значному поширенню соматичної патології серед 
населення. Оскільки травна система є однією із найбільш радіочутливих, то навіть при дії 
іонізуючої радіації у низьких дозах у ній спостерігається широкий спектр морфо-
функціональних зрушень 2, 3, 4. Внаслідок тривалої дії іонізуючої радіації у низьких дозах 
відзначаються виражені зміни у ротовій порожнині і зокрема ураження слинних залоз та 
твердих тканини зубів. І в тому і в іншому випадку такі зміни можуть призвести до втрати 
зубів. Поряд з цим існує ще одна дуже важлива проблема, яка постала останнім часом це те, 
що тривала дія іонізуючої радіації та соціальних негараздів негативно віддзеркалюються на 
здоров’ї майбутніх поколінь, 5. При цьому слід підкреслити, що механізми 
безпосереднього впливу іонізуючої радіації в низьких дозах на функціональний стан 
травної системи у тій чи іншій мірі з’ясовані. Особливості ж зрушень у наступному 
поколінні залишаються практично не визначеними. Тому дослідження у цьому напрямку є 
особливо актуальними не тільки в медичному, а і в соціальному аспекті. 

Мета дослідження: з’ясувати особливості змін казеїнлітичної активності великих 
під’язичних слинних залоз в онтогенезі щурів покоління F1, Отриманих від опромінених 
перед спарюванням самців і самок. 

Матеріали та методи дослідження 
Експериментальні дослідження проведені на 130 щурах різного віку популяції 

Вістар. В залежності від віку усіх розподілено на наступні групи: 11-місячні щурі (20 шт.); 
2) 3-місячні щурі (10 шт.); 3) 6-місячні щурі (10 шт.); 4) 12-місячні щурі (10 шт.); 5) 18-
місячні (10 шт.); 6) 24-місячні щурі (10 шт.). Кожній експериментальній групі тварин 
відповідав одновіковий контроль. Тварин утримували в стандартних умовах віварію 
Одеського державного медичного університету. Опромінення самців і самок проводили на 
базі Одеського обласного онкодиспансеру для чого використовували телегамаустановку 
„Агат” 60Со за таких технічних умов: потужність -107 рад/хв; поле 20х20, відстань від 
джерела до поля 0,75 м; разова доза 0,1 Гр; інтервал між опроміненням 72 години; кількість 
повторень – 10. Спарювання самців і самок проводили через 12 діб після завершення -
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опромінення у відповідності до основних принципів моделювання спадкових ефектів дії 
радіації у ссавців [6].  
 Після знеболення під ефірним наркозом вилучали великі під’язикові слинні залози, 
готували гомогенат у розведені 1:9. Отриманий гомогенат великих під’язикових слинних 
залоз використовували для визначення казеїнолітичної активності 7. Експериментальні 
дослідження проведені з дотриманням науково-практичної рекомендації з утримання 
лабораторних тварин та роботи з ними 8 і положень „Європейської конвенції про захист 
хребетних тварин які використовуються для експериментальних та наукових досліджень”. 

Оцінку достовірності відмінностей у досліджуваних групах проводили за 
допомогою пакету статистичних програм "Statistica 5.5". Відмінності метаболізму 
біополімерів оцінювали за допомогою дисперсійного аналізу. В разі, якщо нульова гіпотеза 
відкидалась для подальшого аналізу використовували критерій Ньюмена-Кейлса. 

Результати дослідження та їх обговорення 
У результаті проведених досліджень встановлено, що за умов фізіологічного 

онтогенезу казеїнолітична активність великих під’язикових залоз мала істотні відмінності у 
залежності від віку тварин (табл.). Так, наприклад у 1-місячних тварин казеїнолітична 
активність великих під’язикових залоз була самою високою серед аналогічних показників 
усіх наступних вікових груп тварин.  

Таблиця  
Вікові особливості казеїнолітичної активності великих під’язикових слинних залоз щурів, 

отриманих від опромінених самців і самок, (M±m; n=10-20; мкмоль/г) 
 

Казеїнолітична активність Вік тварин 
Контроль  Експеримент  

1 місяць 2,8±0,1 2,1±0,09 
3 місяці 1,9±0,2 0,91±0,01 
6 місяців 1,6±0,09 1,9±0,07 

12 місяців 2,1±0,15 3,14±0,12 
18 місяці 2,3±0,15 3,5±0,21 
24 місяці 1,3±0,06 1,4±0,05 

Примітка. Р<0,05 в усіх випадках стосовно контролю 
 

Дослідження казеїнолітична активність великих під’язикових залоз у 3-місячних щурів 
показали, що вона майже в 1,5 рази була нижчою за аналогічні значення тварин місячного 
віку. У 6-місячних інтактних тварин казеїнолітична активність великих під’язикових залоз 
знижувалась відносно показників 1- 3-мічних тварин відповідно на 57,1% і 15,8%. При 
подальших дослідженнях виявлено, що у 12- і 18-місячних щурів спостерігалось посилення 
казеїнолітична активність великих під’язикових залоз порівняно з показниками 3- і 6-
місячних тварин відповідно на 10,5% і 31,2% та на 21,0 і 43,8%, але в обох випадках вона 
була достовірно нижча ніж у 1-місячних. Нове зниження казеїнолітична активність великих 
під’язикових залоз спостерігалось у 24-місячних інтактних тварин і при цьому вона була 
нижча від усіх її попередніх значень. 

Отже, наведені вище факти свідчать, що на різних етапах фізіологічного онтогенезу 
виявлялось два піки казеїнолітичної активності великих під’язикових залоз: перший у 1-
місячних і другий у 12- і 18-місячних. Очевидно, що такі зміни віддзеркалюють вікові 
особливості ферментовидільної функції цих слинних залоз.  
 Встановлено, що казеїнолітична активність великих під’язикових слинних залоз у 
щурів, попередники яких зазнали тривалого впливу -опромінення у сумарній дозі 1,0 Гр 
досить суттєво відрізнялась від попередників інтактних тварин на усіх етапах онтогенезу. 
Показники казеїнолітичної активності великих під’язикових слинних залоз у 1-місячних 
щурів, отриманих від опромінених попередників, були на 24,4% нижчим, ніж у 
одновікового контролю і при цьому знаходились на рівні 12-місячних інтактних тварин. У 
3-місячних тварин, попередники яких були опромінені, казеїнолітична активність великих 
під’язикових слинних залоз у 2,3 рази знижувалась відносно показників попередньої вікової 
групи і стосовно контролю дорівнювала 47,4%. Казеїнолітична активність великих 
під’язикових слинних залоз 6-місячних щурів, попередники яких були опромінені 
посилювалась порівняно з показниками попередньої вікової групи більш, ніж у 2 рази і при 
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цьому перевершувала рівень контролю на 20,3%. Максимального значення казеїнолітична 
активність великих під’язикових слинних залоз зазнавала у 12- і 18-місячних щурів, 
попередники яких були опромінені і при цьому переважала рівень одновікового контролю 
відповідно на 49,6 і 52,2%. Слід також наголосити, що темп зростання казеїнолітичної 
активності великих під’язикових слинних залоз від 3- до 18-місячного віку у щурів, 
отриманих від опромінених попередників достовірно переважав аналогічні значення цього 
періоду в інтактних тварин. У 24-місячних щурів, отриманих від опромінених попередників 
казеїнолітична активність великих під’язикових слинних залоз у 2,5 рази знижувалась 
відносно її значень у тварин попереднього віку, але водночас залишалась вищою за 
контроль на 10,6%. 
 Очевидно, що описані порушення казеїнолітичної активності великих під’язикових 
слинних залоз у щурів, попередники яких були опромінені призводять до суттєвих змін 
властивостей рідини, що обмиває структури ротової порожнини. Можна припустити, що 
посилення казеїнолітична активність великих під’язикових слинних залоз з віком різко 
підвищує вірогідність реалізації її специфічної деполімерізуючої дії. На наш погляд 
причиною цього явища може бути негативний вплив тривалого -опромінення на 
генетичний апарат самців і самок щодо біосинтезу ферментів слинними залозами і 
відповідно – виникнення зрушень в поколінні F1, отриманого від цих тварин. 

Висновки.  
1. За умов фізіологічного онтогенезу виявлено два підйоми казеїнолітичної 

активності великих під’язикових слинних залоз у 1- і 12-18-місячних тварин, що 
віддзеркалює інволюційні зміни в структурах ротової порожнини. 

2. Тривале -опромінення у сумарній дозі 1,0 Гр самців і самок перед 
спарюванням призводило до виникнення зрушень казеїнолітична активність великих 
під’язикових слинних залоз на усіх етапах онтогенезу їх покоління F1. Характерним було 
пригнічення казеїнолітичної активності у 1- і 3-місячних щурів і посилення активності у 6-, 
12-  і 18-місячних тварин. 

Перспективи подальших досліджень: з’ясування можливостей фармакологічної 
регуляції виявлених порушень з метою попередження можливості виникнення вад 
розвитку. 
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