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довольно заметном изменении представительства 
клеточных элементов различных классов в регене
рационной невроме под действием повышенной (35- 
39°С) температуры окружающей среды. В тоже вре
мя под влиянием данного фактора наблюдается не
которое уменьшение образования коллагеновых во
локон через 14 суток после невротомии), васкуляри
зация регенерационной невромы протекает более 
интенсивно, о чём свидетельствует большая суммар
ная площадь новообразованных кровеносных мик
рососудов, чем в стандартном контроле.

Перечисленные выше морфологические изме
нения в регенерационной невроме могут оказы
вать заметное влияние на восстановления повре
ждённых нервных волокон под действием указан
ного фактора.
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Sum m ary

INFLUENCE OF GENERAL HUPERTHERMV ON CELL COMPOSITION OF REGENERATION NEUROMA AND ITS 
VASCULARIZATION

Starchenko l.l. ^
Cell compozition and vascularization of sciatic nerve regeneration neuroma under high temperature envi-

'■ S

ronment influence (35-37°C) was studied during experiments with white rats.
It was ascertained that correlation between cell elements of different categories (phagocytes, shwan 

cells, fibroblasts, lymphocytes) at regeneration neuroma is changed considetably under influence of above- 
mentioned factors.

Furthermore vascularization of regeneration neuroma is quantity of collagen fibriles is decreased in it. 
Assumption that mentioned morphological changes at regeneration neuroma are able to influence conside

tably at post-traumatic regeneration process of nerve fibres under high temperature environment conditions 
is expressed on the grounds of experimental results and literature data.
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ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ СТАН СИСТЕМ ВІЛЬНОРАДИКАЛЬНОГО ОКИСЛЕННЯ ТА  
АНТИОКСИДАНТНОГО ЗАХИСТУ В ОРГАНІЗМІ ТВАРИН ПРИ ХРОНІЧНОМУ ВПЛИВІ Ф ТОРУ 
ТА  ІОНІЗУЮЧОЇ РАДІАЦІЇ
Костенко А.Г., Матвієнко Т.М., Катрушов О.В., Михайлець М .С., 
Костріков Д.В, Коваль Т.ї.
Українська медична стоматологічна академія, м.Полтава

Изучено изолированное и сочетанное действие фтора и ионизирующей радиации в ус
ловиях хронического эксперимента на белых крысах с определением показателей перек- 
ксного окисления липидов и антиоксидантной защиты. Установлено, что сочетанное 
воздействие изучавшихся факторов оказывает более выраженное влияние на организм 
подопытных животных, чем их изолированное действие. Полученные результаты сви
детельствуют о необходимости разработки профилактических мероприятий, направ- 

' ленных на снижение влияния комплекса данных факторов.

Протягом останніх років в Україні внаслідок ава- ції та різноманітних чинників довкілля. З даних літе
рі! на ЧАЕС суттєво загострилась проблема поєдна- ратури відомо, що ізольована дія окремих чинників 
ного впливу на здоров'я населення іонізуючої радіа- хімічної природи, зокрема пестицидів, органічних
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сполук (бензолу, чотирихлористого вуглецю, акрилин 
ітрилу) [1], нітратів, важких металів [2,6,7], фтору 
[11] та іонізуючої радіації [2,3,4] приводить до акти
вації перекисного окислення ліпідів і виснаження 
антиоксидантних систем захисту організму. Дослі
дженнями вчених [7,9] виявлено, що при поєднанні 
дії іонізуючого випромінювання та пестицидів, солей 
важких металів, нітратів, заліза відбувається поси
лення їх біологічних ефектів, що приводить з часом 
до посиленої витрати природних антиоксидантів та 
виснаження їх резервів. Тому є актуальним дослі
дження впливу радіації та сполук фтору, як одного з 
пріорітетних ксенобіотиків, та пошук заходів з обме
женням наслідків їх поєднаної дії.

Метою нашої роботи було вивчення вільнора- 
дикального окислення, антоксидантного захисту в 
біосубстратах лабораторних тварин при поєднанні 
дії іонізуючого випромінювання та фтору в умовах 
радіотоксикологічного експерименту.

Матеріали та методи
Експеримент виконувався на 46 білих безпород- 

них щурах-самцях масою тіла 140-160 г, які після 
двотижневого карантину були поділені на 4 групи - З

дослідних і 1 інтактну (контроль): 1 дослідна група 
протягом 6 місяців одержувала фторид натрію у ви
гляді водного розчину (10 м г/к г  маси тіла на добу); 
2 — зазнавала впливу екстракорпорального опромі
нення протягом 3 днів в сумарній дозі 7 Гр (1.050); 
забій тварин проводився на наступний день; 3 - за
знавала поєднаного впливу фториду натрію та радіа
ції.

Годування, нагляд та забій лабораторних тва
рин проводили у відповідності з прийнятими мето
диками [8].

Для визначення функціонального стану досліджу
вали кров та тканини печінки експериментальних 
тварин. Про рівень ПОЛ судили за накопиченням у 
біосубстратах ТБК-активних продуктів, зокрема ма- 
лонового діальдегіду, дієнових кон'югатів, спонтан
ним гемолізом еритроцитів, стан антиоксидантної 
системи оцінювали, визначаючи активність каталази, 
супероксидцисмутази, холестерину у цільній крові, 
церулоплазміну в сироватці крові [10].

Одержані результати обробляли методами ва
ріаційної статистики з використанням критерію 
вірогідності Ст'юдента.

Результати дослідження та їх обговорення
Таблиця 1.

Стан ВРО та АОЗ в тканинах печінки щурів

Показники, Стат. Контроль 1 дослідна група 2 дослідна група 3 дослідна група
! що вивчалися показ. (П=10) (п=12) (п=10) (п=14)
ТБК-активні продукти М ±т 65,4+0,21 91,2+0,19 120,5+0,22 101,7±0,18
до інкубації' Рі <0,001 <0,01 <0,01
(мкмоль/кг) Рі <0,01 <0,01

Р2 <0,01
ТБК-активні продукти М+т 78,2±0,18 109,5+0,23 136,4+0,27 134,6±0,25
після інкуб. 1,5 год. Рі <0,01 <0,01 <0,01
(мкмоль/кг) Р2 <0,01 <0,01

Рз <0,01
Накопичення МДА в М ±т 12,8±0,11 18,3±0,15 15,9+0,11 32,9+0,17
процесі інкубації Рі <0,01 <0,01 <0,01
(мкмоль/кг) Р2 <0,01 <0,01

ї> Рз <0,01
% (20%) (32%)

Каталазний показник М ±т 7,85+0,12 4,28+0,39 3,73+0,15 1,58+0,15
(од. акт.) Рі <0,01 <0,01 <0,01

Р2 >0,05 <0,01
Рз <0,01

Супероксиддисмутаз М ±т 1,45±0,09 2,09+0,15 2,43+0,30 2,29+0,52
а (од. акт.) Рі <0,01 <0,01 <0,01

Рз >0,05 >0,05
Рз >0,05

Примітка: рі - порівняння з контрольною групою тварин; р2 - порівняння з 1 дослідною і-руною; 
Рз • порівняння з 2 дослідною групою.

У тварин всіх дослідних груп порівняно з конт
рольною при дослідженні тканин печінки спостері
галось достовірне підвищення ТБК-активних про
дуктів до і після інкубацій, приросту МДА, особ
ливо у тварин 3 групи, у якої приріст МДА пере
вищував контрольний більш, ніж в 2,5 рази. Це 
свідчить про посилення процесів вільнорадакаль- 
ного окислення за рахунок ПОЛ у мембранах клі
тин печінки. Разом з тим в системі антиоксидант
ного захисту досліджуваних тканин відмічалась 
деяка розбалансованість: у тварин всіх трьох до
слідних груп спостерігався ріст активності суперо- 
ксиддисмутази, в той час як активність каталази 
падала, особливо у тварин 3 групи, що створює 
умови для прооксидантої дії перекису водню.

В печінці тварин 1 групи вірогідно (порівняно з 
контролем) підвищувався рівень ТБК-активних 
продуктів до і після інкубації, приріст МДА збіль
шувався. Захисні процеси системи АОЗ були різ- 
нонаправленими: активність СОД зростала вірогід
но порівняно з контролем, каталазна активність 
знижувалась. Ці зміни ПОЛ та АОЗ свідчать про 
напруження окисно-відновних процесів.

Результати біохімічних досліджень гомогенатів 
печінки тварин 2 дослідної групи свідчать про по
силення процесів пероксидації, порівнюючи з кон
трольною та 1 дослідною групами, хоча приріст 
МДА був вірогідно нижчим, ніж у тварин першої 
дослідної групи. Процеси нейтралізації ПОЛ у до
слідних тварин цієї групи були більш вираженими
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порівняно з контролем, спостерігалось зниження 
каталазної активності на фоні підвищення СОД. 
істотних відмінностей антиокислювального захисту 
у тварин 1 та 2 груп не виявлено.

У  тварин третьої дослідно? групи спостеріга
лось достовірне істотне підвищення кінцевих про
дуктів ПОЛ порівняно як з контролем, так і з 1 та 
2 дослідними групами, причому приріст МДА З 
групи перевищував контроль більш ніж в 2,5 рази. 
Рівень СОД порівняно з іншими дослідними гру
пами не змінився, проте активність каталази віро
гідно знизилась, що вказує на виснаження резер
вів цього антиоксиданту.

Таким чином, поєднаний вплив фтору та іоні
зуючої радіації викликав більш виражені зміни 
ВРО в тканинах печінки лабораторних тварин, ніж 
їх ізольована дія. В той же час на фоні підвище
ного порівняно з контролем рівнем СОД (в усіх 
дослідних групах), спостерігалось пригнічення ак
тивності каталази, що можливо свідчить про гли
боке розбалансування антиоксидантної системи за 
рахунок того, що сама ферментна система є по
шкоджуючим чинником.

Результати вивчення біохімічних показників 
стану вільнорадикального окислення в крові під
дослідних тварин представлені в таблиці 2.

Таблиця 2.
Показники стану ПОЛ в крові експериментальних тварин (М+т).

Показники, 
що вивчалися

Стат.
показ.

Контроль
(П--Ю)

1 дослідна група 
(п=12)

2 дослідна група
(п=13)

3 дослідна група 
(п=14)

ТБК-активні продукти 
до інкубації 
(мкмоль/кг)

М ±т
Рі
Р2

______ £з__

4,92±0,39 7,45±0,63 <0,01 8,20+1,45
<0,01
>0,05

9,65±0,14 0,01 <0,01 
>0,05

ТБК-активні продукти М ±т 5,87±0,34 9,47+0,92 <0,01 10,56±2,25 15,02+2,57
після інкубації 1,5 Рі <0,01 0,01
год. (мкмоль/кг) Рг >0,05 >0,05

Рз >0.05
Спонтанний гемоліз М+т 7,37і0,80 10,98+1,92 0,01 11,03±1,54 11,92±1,35
(% ) Рі <0,01 0,01

Рг >0,05 >0,05
Рз >0,05

Накопичення МДА в М ±т 0,95+0,05 2.02±0,05 2,36+0.15 537+0,36
процесі інкубації Рі <0,01 <0,01 <0,01
(мкмоль/кг; %) Рг <0,05 <0.01

Рз (19%) (27%) (29%) <0,01
Дієнові кон'югати М +т 30,37+1,28 43,98±3,40 40,80±3,00 46,50±337
сироватки крові Рі <о7оі <0,01 <0.1
лпнг+ л пд нг Рг >0,05 >0,05
(мкмоль/л) ________Е2________ >0,05

Рівень первинних продуктів пероксидації 
(дієнових кои'югатів) та спонтанний гемоліз ерит
роцитів у тварин дослідних груп був вірогідно ви
щим, ніж в контролі, але між піддослідними гру
пами ці показники істотно не відрізнялись. В 1 та 
2 групах рівень кінцевих продуктів ПОЛ до та піс
ля: інкубації та накопичення МДА були вірогідно 
вищими за контрольні значення, але тільки вплив 
іонізуючої радіації викликав достовірний більш

інтенсивний приріст МДА в порівнянні з дією фто
ру. В крові тварин 3  групи, що зазнала поєднано
го впливу досліджуваних чинників, виявлено більш 
виразну активацію ПОЛ, що призвело до значного 
накопичення його кінцевих продуктів, особливо 
малонового діальдегіду, приріст якого перевищу
вав як контроль, так і перші дві дослідні групи у 
5,6; 2,6; 2,3 рази відповідно.

Таблиця 3.
Показники антиоксидантного захисту в крові дослідних тварин

Показники, Стат. показ Контроль 1 дослідна група 2 дослідна група 3 дослідна група
що вивчалися (п=1,0) . (п=12 ) (п=10) (п=14)

Каталазний показник. М ±т 2,37±0,47 1,12±0,62 1,23±0,03 0,69±0,08
(од, акт.) Рі <0,01 <0,01 <0,01

Рг >0,05 <0,01
Рз >0,05

Супероксиддисмутаза М ±т 1,58+0,23 2,32+0,70 2,40+0,48 2,56+0, 18
(од.акт.) РІ <0,05 <0,01 <0,01

Р2 >0,05 >0,05
РЗ >0,05

Церулоплазмін (мг/л) М ±т 302,50±16,2 215,50±10,5 206,40±4,15 175,80±2,16
РІ <0,01 <0,12 <0,01
Р2 >0,05 <0,01
рЗ <0,01

Холестерин (ммоль/л) М+т 1,46+0,13 1,95±0,14 2,58+0,06 2,25±0,003
р1 <0,05 <0,01 <0,01
Р2 <0,01 <0,05

_______ 23_______ <0.01
При дослідженні стану антиоксидантного захи- церулоплазміну та незначне достовірне підвищен-

сту (табл. 3) в крові експериментальних тварин ня активності СОД в дослідних групах порівняно з 
спостерігалось зниження активності каталази і контролем. Рівень холестерину, як одного з ком-
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понентів АОЗ, вірогідно підвищувався в крові тва
рин усіх дослідних груп, але це підвищення не 
було досить значним. Найбільш напруженими 
процеси нейтралізації ПОЛ спостерігались у тва
рин, що зазнавали поєднаного впливу досліджу
ваних чинників. Так, значне зниження концентра
ції церулоплазміну у сироватці крові тварин другої 
і особливо третьої груп свідчить про збільшення 
патологічних змін та зниження радіорезистентнос
ті організму щурів. Зниження оксидоредуктазного 
рівня на фоні підвищення СОД говорить про гли
бокі порушення у стані АОЗ та виснаження його 
резервів.

У тварин 1 та 2 груп істотних відмінностей ан
тиоксидантних процесів між собою не виявлено.

Таким чином, ізольований вплив підвищених 
доз фтору, іонізуючої радіації та їх поєднана дія 
викликала посилення процесів перекисного окис
лення ліпідів у тканинах та накопичення його кін
цевих продуктів у біосубстратах. Найбільш раннім 
наслідком їх дії є компенсаторна мобілізація ан
тиоксидантної системи, яка з часом приводить до 
посиленої витрати природних антиоксидантів і ви
снаження їх резервів. Поєднана дія досліджуваних 
чинників викликала більш значне посилення перо- 
ксидації ліпідів та виснаження АОЗ, особливо 
тканинного радіол ротєктора - церулоплазміну. 
Ізольований вплив фтору та іонізуючої радіації 
була менш вираженим, хоча рівень процесів ПОЛ 
в тканинах печінки при впливі радіації істотно від
різнявся від такого при впливі фтору. В той же 
час в крові тварин цих груп аналогічні відмінності 
не спостерігались, можливо це пов’язано з тим, 
що печінка однією з перших реагує на вплив не
сприятливих чинників довкілля.

 ̂ Висновки
1. Поєднаний вплив підвищених доз фтору та 

іонізуючої радіації чинить більш ушкоджуючу дію

на організм експериментальних тварин, ніж ізо
льована їх дія.

2. У патогенезі порушень, виявлених за поєд
наної дії радіаційного та хімічного чинників, суттє
ве значення мають активація ПОЛ та виснаження 
АОС організму. Спрямовуючи дію на одні й ті ж  
біологічні системи, дані шкідливі чинники взаємно 
посилюють дію одне одного.

3. Одержані результати свідчать про необхід
ність розробки заходів з профілактики негативних 
наслідків поєднаної дії на організм іонізуючої ра
діації та сполук фтору.
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Summary

FUNCTIONAL CONDITION OF SYSTEMS FREE-RADICAL OF OXIDATION .AND ANTIOXIDATION OF PRO
TECTION IN ORGANIZME OF ANIMALS AT CHRONIC INFLUENCE FLUORIDE AND OF RADIATION

Kostenko A .G ., M atvienko T.N., Katrushov A V ., M ichailets M.S., Kostrikov A.V ., Koval T.l
Is investigated isolated both combination action fluuride and of radiation in conditions of chronic experi

ment on white rats with definition of parameters peroxidation of oxidation lipids and antioxidation of protec
tion.

Is established, that combination the influence science of the factors renders more expressed influence on 
organisms ofexnerimenlal animals, ihan their isolated action.

The received results testify to necessity of development of preventive measures directed on decrease 
(reduction) of influence of a complex of the given factors.
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