
№ 1 (7) 2006   11

Î íòî- ³ ô³ëîãåíåç
AAAAA

Сьогодні встановлено, що кількість осіб в
Україні, що в тій чи іншій мірі постраждали в
результаті аварії на Чорнобильській АЕС, ста-
новить близько 5 млн, із них — понад 350 тис.
дітей [1]. Несприятлива екологічна ситуація,
яка склалася в державі у зв’язку з радіонуклід-
ним забрудненням значних територій, призвела
до росту частоти соматичної патології серед
ліквідаторів і населення, що проживає у зоні
жорсткого радіаційного контролю [2]. При цьо-
му необхідно наголосити, що одне з провідних
місць посідає патологія шлунково-кишкового
тракту, яка, як відомо [3], є однією з радіочут-
ливих систем організму. Встановлено, що за
умов тривалого впливу невеликих доз γ-опро-
мінення у шлунково-кишковому тракті спосте-
рігається широкий спектр морфофункціональ-
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них зрушень, на фоні яких виявляються яскраво
виражені зміни у ротовій порожнині [4]. Крім
цього, встановлено [1], що тривале γ-опромінення
призводить до поширення соматичної патології не
тільки при безпосередній дії на індивідуум, але й
викликає цілу низку змін у розвитку зрушень в
організмі наступних поколінь. Саме ця проблема
є однією з найбільш актуальних не тільки в ме-
дичному, але і соціальному аспекті. На жаль, у
доступній літературі практично відсутні дані, які
б торкалися розкриття механізмів можливих змін
у структурах ротової порожнини покоління F1,
отриманого від опромінених попередників.
Мета роботи — з’ясувати особливості змін

вмісту оксипроліну в альвеолярному відростку
щурів різного віку, отриманих від γ-опроміне-
них сумарною дозою 1,0 Гр самців і самок.
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Матеріали та методи дослідження
Експериментальні дослідження проведені на

100 щурах лінії Вістар, отриманих від γ-опро-
мінених сумарною дозою 1,0 Гр самців і самок.
Залежно від віку всіх тварин було поділено на
такі групи: 1) 2-денні щурята (n=20); 2) 2-тиж-
неві щурята (n=20); 3) 1-місячні щури (n=20);
4) 3-місячні щури (n=10); 5) 6-місячні щури
(n=10); 6) 12-місячні щури (n=10); 7) 24-місячні
щури (n=10). Кожній експериментальній групі
тварин відповідав одновіковий контроль. Тва-
рин утримували в стандартних умовах віварію
Одеського державного медичного університе-
ту. Опромінення самців і самок проводили на
базі Одеського обласного онкодиспансеру, для чого
використовували телегаммаустановку «Агат»
60Со, за таких технічних умов: Ра=107 рад/хв;
поле 20 × 20, ВПД = 75 см; разова доза 0,1 Гр;
час експозиції — 6 с; інтервал між опромінення-
ми — 72 год; кількість повторень — 10. Спа-
рювання самців і самок проводили через 12 діб
після завершення опромінення.
Експериментальних тварин під ефірним нар-

козом декапітували, після чого проводили виді-
лення альвеолярного відростка, який подрібню-
вали у фарфоровій ступці з кварцовим піском,
додаючи дистильовану воду з розрахунку 1,0 мл
на 20 мг сирої тканини. Вміст оксипроліну ви-
значали після гідролізу білків соляною кисло-
тою за інтенсивністю кольорової реакції з ди-
метиламінобензальдегідом [5]. Отримані ре-
зультати досліджень були оброблені за допомо-
гою статистичного методу з використанням
програми «Статистика-2003» (Росія).

Результати дослідження та їх обговорення
У результаті проведених досліджень вста-

новлено (таблиця), що в альвеолярному відрост-
ку інтактних тварин виявлялися різні показни-
ки вмісту оксипроліну. Так, наприклад, най-
нижчий вміст оксипроліну спостерігався у

2-денних щурят, тимчасом як у 2-тижневих тва-
рин він зростав відносно попередніх на 21,1 %. У
альвеолярному відростку 1-місячних інтактних
щурят вміст оксипроліну переважав аналогічні
значення 2-денних і 2-тижневих тварин відпо-
відно у 2 і 1,7 разу. Таке неухильне зростання
вмісту оксипроліну спостерігалося до 12-місяч-
ного віку, показники якого переважали ана-
логічні у 2-денних щурят у 4,3 разу. У 24-місяч-
них інтактних тварин вміст оксипроліну знижу-
вався в 1,7 разу порівняно з показниками 12-мі-
сячних і майже не відрізнявся від рівня 3- і 6-мі-
сячних щурів. Зіставляючи отримані результа-
ти наших досліджень з існуючими літературни-
ми даними [6], ми дійшли висновку, що виявлені
зміни вмісту оксипроліну в альвеолярному
відростку інтактних тварин характеризують
виразність метаболічних процесів залежно від
етапу онтогенезу.
Досить істотне відхилення від показників

вмісту оксипроліну в альвеолярному відростку
інтактних тварин мали щури, отримані від
самців і самок, які перед спарюванням зазнали
тривалого впливу тотального γ-опромінення
сумарною дозою 1,0 Гр. При цьому вміст ок-
сипроліну в альвеолярному відростку 2-денних
щурят був нижчим від аналогічних значень од-
новікового контролю на 19,7 %. Вміст оксипро-
ліну в альвеолярному відростку 2-тижневих
щурят був нижчим від одновікового на 39,4 %
і на 13,4 %, ніж у 2-денних тварин. Отже, наве-
дені вище результати досліджень свідчать, що
навіть у ранньому постнатальному періоді у
тварин, попередники яких перед спарюванням
зазнали тривалого γ-опромінення, спостерігали-
ся досить істотні відхилення метаболічних про-
цесів, зокрема в сполучній тканині. При по-
дальших дослідженнях були виявлені ще більш
значні зміни вмісту оксипроліну в альвеолярно-
му відростку. Так, наприклад, вміст оксипролі-
ну в альвеолярному відростку 1-місячних тва-
рин, попередники яких зазнали впливу іонізую-
чої радіації, був нижчим за рівень одновіково-
го контролю на 36,7 %, але водночас перева-
жав показники щурів попередньої вікової гру-
пи на 92,3 %. При порівнянні аналогічних змін
вмісту оксипроліну в інтактних тварин вияви-
лося, що інтенсивність збільшення його кіль-
кості у щурів, отриманих від опромінених сам-
ців і самок, в інтервалі між 14-м і 30-м днем жит-
тя є вищою на 18,4 %. На відміну від інтактних
тварин максимальні показники вмісту оксипро-
ліну в альвеолярному відростку спостерігались
у 3-місячних тварин, попередники яких були
опромінені, водночас він залишався нижчим за
одновіковий контроль на 33,3 %. Починаючи з
6-місячного віку в альвеолярному відростку
тварин, попередники яких зазнали негативного
впливу γ-опромінення сумарною дозою 1,0 Гр,
спостерігалося неухильне зниження вмісту ок-

Таблиця
Вміст оксипроліну в альвеолярному відростку
в онтогенезі покоління F1 щурів, отриманих
від радіаційно уражених самців і самок,

M±m; нмоль/л

Вік тварин
Вміст оксипроліну

Контроль Експеримент

2 дні, n=20 1,90±0,07 1,50±0,09
2 тиж, n=20 2,30±0,09 1,30±0,05

1 міс, n=20 4,00±0,08 2,50±0,06

3 міс, n=10 5,3±0,2 3,5±0,1

6 міс, n=10 5,4±0,3 1,90±0,06
12 міс, n=10 8,2±0,5 1,70±0,05

24 міс, n=10 4,7±0,3 0,90±0,02

Примітка. Р<0,05 у всіх випадках щодо одновіко-
вого контролю.
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сипроліну не тільки щодо показників одновіко-
вого контролю, але і стосовно показників попе-
редніх вікових груп. При цьому мінімальні зна-
чення вмісту оксипроліну виявлені в альвео-
лярному відростку 24-місячних тварин, рівень
якого був нижчим від показників 2-денних щу-
рят у 1,7 разу.
Отже, наведені вище результати експери-

ментальних досліджень свідчать про те, що три-
вале γ-опромінення сумарною дозою 1,0 Гр
самців і самок перед спарюванням призводить
до досить істотних зрушень вмісту оксипролі-
ну в альвеолярному відростку щурів наступно-
го покоління на всіх етапах постнатального
онтогенезу.
Враховуючи складну екологічну ситуацію в

Україні, подібні дослідження є дуже важливими
не тільки для розкриття механізмів виникнення
вад розвитку, але і щодо розробки питань їх
завчасної профілактики, що повинно відіграти
значну роль у збереженні генофонду.

Висновки
1. За умов фізіологічного перебігу постна-

тального онтогенезу вміст оксипроліну в аль-
веолярному відростку, починаючи з 2-денного
віку, неухильно зростав і досягав максималь-
них значень у 12-місячних щурів, після чого
відбувалося його різке зниження.

2. У тварин, отриманих від самців і самок,
які перед спарюванням зазнали тривалої дії то-
тального γ-опромінення сумарною дозою 1,0 Гр,
на всіх етапах їх постнатального онтогенезу в
альвеолярному відростку спостерігалося різке
зниження вмісту оксипроліну, що є ознакою
порушень синтезу колагену.
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