
активації КАТФ каналів сарколемальної та мітохондріальної мембран в розавитку фармакологічного преконди- 
ціювання.

Експерименти проводились на ізольованих, перфузованих по Лангендорфу серцях морської свинки, Фло- 
калін (5мкмоль/л) вводили протягом 5хв перед ішемією (20хв) - реперфузією (40хв). Мітохондріальні КДТф 
канали блокували 5-гідрохсидекановою кислотою (200мкмоль/л) за Юхв до ішемії. Показано, що флокалін 
проявляє виражені кардіопротекторні властивості: його доішемічне введення при експериментальній ішемії- 
реперфузії міокарда запобігає значному пошкодженню структури міокарда та розвитку незворотніх некро
тичних процесів, значно покращує відновлення скоротливої активності ішемізованого міокарда під час ре- 
перфузії, запобігає підвищенню кінцево-діастоличного тиску в лівому шлуночці та виникненню реперфузій- 
ної вазоконстрикції коронарних судин, значно зменшує кількість реперфузійних екстрасистол. Виявлено, що 
в нормальному відновленні роботи ішемізованого серця відіграють роль як мітохондріальні, так і сарколе- 
мальні КАТФ канали: перші в більшості відповідають за нормальне відновлення скоротливої активності міокар
да, другі за підтримання стабільного тиску в коронарних судинах. Оба типа каналів приймають участь в 
нормалізації ритму роботи ішемізованого серця, що проявляється в значному зменшенні реперфузійних 
екстрасистол.

ПЕРЕКИСНО-ОКИСНЇ ТА ОКИСНО-ФОСФОРИЛЮЮЧІ
ЕНЕРГОГЕНЕРУЮЧЇ ПРОЦЕСИ У ГОЛОВНОМУ МОЗКУ ТА 

КРОВІ ССАВЦІВ ЗА ВПЛИВУ РАДІАЦІЙНОГО ОПРОМІНЕННЯ ТА
ГІПОКСІТРЕНІНГУ

Д. А. С удковой, А. Б . Д м итренко, Т. А. М акарова, О. П. П о л етаева , А. Д. С утхсвсй
Лабораторія біохімії енергетичного обміну Інституту нейрохірургії ім акад. А. П. Ромоданова АМН України, м. 
Київ.

Клінічними медико-біохімічними дослідженнями встановлено, що внаслідок аварії на атомній електрос
танції в м. Чорнобилі спостерігали суттєве підвищення частоти нервовопсихічних захворювань, які було обу
мовлено психоневрологічним та хронічним психологічним стресом, психологічним дискомфортом, психо- 
генно-травмуючим фактором та психічною дезадаптацією. Головне, слід зауважити, що всі ці клінічні зміни 
обов’язково супроводжувались дестабілізацією про-антиоксидантного статусу в крові хворих-ліквідаторів 
аварії. Однією з систем організму, які першочергово і істотно впливають на перебіг адаптаційних реакцій на 
його енергогенеруючі функції та й взагалі на усі різноманітні фізіологічні відправлення, є система збалансо
ваного функціонування окисно-антиоксидантного та й окисно-фосфорилювального гомеостазу. Враховую
чи означене, було проведено експериментальні дослідження на мозку та крові щурів, яких піддавали дії малих 
та сублетальних доз радіаційного зовнішнього та внутрішнього опромінення. За біохімічними, біофізични
ми, та гістологічними даними було встановлено виразні зміни про-антиоксидантного стату су, як у крові так і 
у мозку цих ссавців. Враховуючи, що спостеріганий характер змін однаково проявлявся в досліджуваних 
тканинах, зроблено висновок, що цей характер змін може бути аналогічним і у хворих людей. Більш того, 
враховуючи, що означені зміни метаболізму прослідковувались і у нащадків опромінених щурів, прийшли 
висновку, що характер порушень гомеостатичних показників обумовлений трансформацією генетичних особ
ливостей опромінених самців та самиць. Характерно, що введення у пред- та лікувальну практику ссавців 
інтенсивного гіпоксітренінгу (зменшення парціального вмісту кисню до 10- і 2% у газовій дихальній суміші), 
або класичних антиоксидантів суттєво стабілізувало про-антиоксидантний статус в організмі маточного по
голів’я ссавців та їх нащадків, покращувало їх фізіологічні та поведінкові функції, а також подовжувало їх 
віковий термін.

ВПЛИВ ПОПЕРЕДНЬОЇ АДАПТАЦІЇ ДО КОРОТКИХ 
СТРЕСОРНИХ ЧИННИКІВ НА СИСТЕМУ ТРАВЛЕННЯ

Л. М. Тарасенко, К, С. Нєпорада, І. М. Скрипник, О. Ф. Гопко
Кафедра медичної, біологічної та біоорганічної хімії (зав. -  професор Л. М. Тарасенко) Української медичної 
стоматологічної академії, м.Полтава.

Добре обґрунтовано положення про те, що попередня адаптація до стресорких чинників підвищує ефек
тивність стрес-л імітуючих систем, і є одночасно засобом успішної профілактики та корекції стресорних уш
коджень тканин і захворювань, які мають стресорний генез. Нами розроблений та впроваджений спосіб 
моделювання адаптації до коротких стресорних чинників, що включає застосування емоційно-больових под
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разників однакової сили з наростанням експозиції (патент на винахід 52610 7 G09B23/28,15.01.2003). Дослід
ження виконані на 140 статевозрілих шурах-самцях лінії Вістар масою 140-220 г. Евтаназію тварин здійснювали 
під гексеналовим наркозом (50мг/кг маси тіла внутрішньоочеревно) шляхом кровопускання. Гострий емоц
ійно-больовий стрес моделювали за O.Desiderato et аі. В досліджуваних тканинах (пародонт, слинні залози, 
слизова оболонка шлунка, підшлункова залоза) визначали пртеїназно-інгібіторний потенціал, інтенсивність 
вільно-радикального окислення та ступінь деполімеризіції ілікопротеїнів і протеошіканів. Ефективність засто
сованого режиму адаптації до гострого стресу засвідчує стан слизової оболонки шлунка, зокрема, частота, 
множинність та тяжкість виразкових уражень. Дослідженнями встановлено, що попередня адаптація до ко
ротких стресорних впливів різко обмежує стресорні ушкодження шлунка. Так, у адаптованих тварин після 
тривалого гострого стресу множинність та тяжкість виразкових уражень шлунка зменшились у щурів відпо
відно у 4,2 і 2,7 рази, порівняно з тваринами, які не зазнали дії коротких стресорних чинників. При цьому 
частота виразок у тварин цієї групи зменшилась у 1,5 рази. Захисний ефект адаптації обумовлений запобіган
ням деполімеризації складних білків сполучної тканини, нормалізацією протеїназно-інгібіторного потенціа
лу та гальмуванням процесів ПОЛ в досліджуваних тканинах. Адаптація послаблює патогенний вплив гостро
го стресу та попереджає виникнення ушкодження клітин в органах системи травлення.

ВІКОВІ ОСОБЛИВОСТІ РЕАГУВАННЯ СИСТЕМИ СТРЕС- 
РЕАКТИВНОСТІ У ЩУРІВ ІЗ НЕПОВНОЮ ГЛОБАЛЬНОЮ 

ІШЕМІЄЮ МОЗКУ ТА ВПЛИВ НА НИХ ПРЕПАРАТУ
ЕМОКСИПШУ

1. Р. їи м о ф ій ч у к , В. П. Пішак, С. С. Ткачук, В. Ф. М ислицький, О. В, Ткачук
Буковинський державний медичний університет, кафедра фізіології (зав. - проф. С.С.Ткачук), м. Чернівці.

Незважаючи на медичну та соціальну значимість проблеми ішемії мозку, відомості про роль системи 
стрес-реактивності у перебігу ішемічно-реперфузійних пошкоджень мозку вкрай недостагні, а вікові особли
вості її реагування та принципи корекціїїї порушень зовсім не досліджені.

Нами вивчено окремі гормональні, нейрохімічні та біохімічні показники функціонального стану систем 
стрес-реалізації та стрес-обмеження в одно- та тримісячних самців щурів із неповною глобальною ішемією 
мозку та можливість використання в якості антистресорного засобу препарату емоксипіну.

Дослідження проведено на одно- та тримісячних самцях щурів, яким моделювали неповну' глобальну 
ішемію мозку.

У пізньому постішемічному періоді (шоста доба) в одномісячних щурів реакція гормональних показ
ників стрес-реактивності збережена, а в тримісячних виявлено ознаки її виснаження. Дослідження цереб
ральних проявів стрес-реактивності показало, що в лімбіко-гіпоталамічних структурах мозку тримісячних 
щурів постішемічне зниження інтенсіщності флуоресценції катєхоламінів, порушення показників яіпоперок- 
сидації та антиоксидантного захисту, обширність структурних змін продуктів окиснювальної модифікації 
білків та показників фібринолітичної активності більш суттєві, ніж в одномісячних.

За впливом на постішемічні зміни інтенсивності флуоресценції катєхоламінів, активності антиоксидант
них ферментів, фїбрино- й протеолітичної активності емоксипін має більш обширні та вагомі впливи у тварин 
молодшої вікової групи, а позитивний вплив препарату щодо змін окиснювальної модифікації білків перева
жає в структурах мозку тримісячних щурів.

Таким чином, механізми стрес-реактивності, які активуються за умов ішемії мозку, в одномісячних щурів 
остаточно не сформовані і зазнають подальших онтогенетичних змін, а корекція їх порушень потребує ураху
вання віку тварин.

ПРОЦЕС НЕЙРОДИСТРОФІЇ НЕРВОВО-М’ЯЗОВОЇ СИСТЕМИ
ПІД ВПЛИВОМ НЕРОБОЛІЛУ

В.П. Ткаченко, В.В.Колдунов, М.М.Головачев
Кафедра патофізіології (зав. -  професор В. В. Колдунов) Дніпропетровської державної медичної академії, м. 
Дніпропетровськ.

Метою теперішніх досліджень було вивчення показників збудження у нервово-м’язовій системі литково
го м’яза статево зрілих щурів. Електрофізіологічно реєстрували поріг виникнення, латентний період, три
валість та амплітуду потенціалу дії (ПД) литкового м’яза щурів при подразненні сідничного нерва в контролі,
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