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ГЛЮ КОКОРТИКОЇДНА ФУНКЦІЯ НАДНИРКОВИХ ЗАЛОЗ І СТАН  
СЛИЗОВОГО БАР’ ЄРУ Ш ЛУНКА ЗА У М О В  ГО С Т Р О ГО  С Т Р Е С У  В Щ УРІВ З 
РІЗНИМИ ТИПАМИ РЕАГУВАННЯ

Л .М . Тарасенко, О.Є. Омельченко
УКРАЇНСЬКА МЕДИЧНА СТОМАТОЛОГІЧНА АКАДЕМІЯ, ПОЛТАВА

В експериментах на щурах-самцяхлініїВістар доведено, що виразкові пошкодження, захисний бар’єр 
слизової оболонки шлунка та глюкокортикоїдна функція кори надниркових залоз за умов гострого стресу 
тісно пов ’язані з типом реагування та стресостійкістю організму.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: гострий стрес, тест “відкрите поле” , тип реагування, кортикостерон, виразки 
ш лунка.

ВСТУП. Стрес характеризується генералі- 
зованою реакцією нейрогуморальних та вісце
ральних систем організму, що формують адап
тацію до надзвичайних чинників [6]. Глюко- 
кортикоїди і катехоламіни є головними  
стрес-гормонами, які реалізують підвищення 
енергозабезпечення органів і тканин. Поряд з 
активацією стрес-системи мобілізуються стрес- 
лімітувальні механізми, які обмежують стресре- 
акції та їх пошкоджувальний вплив на тканини.

О.Ю. Майоров доповнив критерії стресо- 
стійкості організму з використанням фактор
ного аналізу на підставі тесту “відкрите поле” 
[2]. Але нам невідомі дані про зіставлення по- 
ведінкових і вегетативних реакцій тварин з ха
рактером змін глюкокортикоїдної функції над
ниркових залоз.

Метою даного дослідження було зістави
ти стресостійкість організму з рівнем кортико- 
стерону в сироватці крові щурів і станом сли
зового бар’єру шлунка.

МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ. Експерименти 
виконано на 66 статевозрілих щурах-самцях 
лінії Вістар масою 160-220 г. При їх проведенні 
дотримувались норм біомедичної етики щодо 
медико-біологічних досліджень. Гострий емо
ційний стрес відтворювали за методом  
Г. Сельє [5]. Типологічні особливості тварин 
визначали у нейроетологічному тесті “відкри
те поле” з використанням факторно-аналітич
ного методу [2].

Забір тканин проводили через 2 год після 
завершення стресорного впливу. Евтаназію
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тварин здійснювали під гексеналовим нарко
зом (50 м г/кг) шляхом кровопускання. Виз
начали ступінь пошкодження слизової обо
лонки шлунка (СОШ): частоту (%), множинність 
(кількість виразок на одну тварину) та площу 
ульцерацій [4]. Досліджували також відносну 
масу надниркових залоз і тимуса. Стан слизо
вого гелю шлунка оцінювали за вмістом мо
номерів глікопротеїнів (ГП) -  N -ацетилнейра- 
мінової кислоти (NANA) [1] та фукози, не зв’я
заної з білками [8]. Одержані дані піддавали 
математико-статистичному аналізу з викорис
танням t -критерію Стьюдента та парних ко
ефіцієнтів кореляції Пірсона (г).

РЕЗУЛЬТАТИ Й ОБГОВОРЕННЯ. За поведі- 
нковими та вегетативними критеріями реакцій 
у тесті “відкрите поле” тварин поділяли на 2 
типи: стресонестійкі й стресостійкі. Щурам стре- 
сонестійкого типу були властиві висока рух
ливість та дослідницька активність, мала 
швидкість адаптації в поєднанні з підвищеною 
тривожністю. Реакції тварин стресостійкого 
типу на незнайому обстановку майданчика 
для тестування характеризувались середньою 
та малою рухливістю щурів і дослідницькою ак
тивністю, великою швидкістю адаптації та 
низьким рівнем тривожності.

У контрольних групах щурів, залежно від 
типу реагування, спостерігалися суттєві 
відмінності глюкокортикоїдної функції наднир- 
никових залоз, а саме: вихідний рівень кор- 
тикостерону в сироватці крові тварин стресо- 
нестійкого типу був вірогідно вищим порівня
но зі щурами стресостійкого типу (табл. 1). За 
умов моделювання гострого стресу мали місце
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суттєві відмінності ульцерогенного впливу на 
СОШ. Частота, тяжкість і множинність стресор- 
них виразок у тварин стресонестійкого типу 
вірогідно були більшими відносно показників 
щурів стресостійкого типу. Рівень кортикосте- 
рону тісно корелював з досліджуваними по
казниками “відкритого поля”, але найтісніше 
він пов’язаний з поведінковими тестами (гру- 
мингом та показниками вегетативного балан
су), що характеризують рівень тривожності.

Фізіологічною основою взаємозв’язку дос
ліджуваних параметрів стресостійкості та глю- 
кокортикоїдної функції надниркових залоз є

провідна роль лімбічної системи, що формує 
емоційний стрес та забезпечує адаптацію орга
нізму за рахунок вегетативних, соматичних і по- 
ведінкових реакцій [3]. Унікальні ендокринні 
нейрони гіпоталамуса суміщають нейропровід- 
никові та секреторні функції. У щурів головним 
показником синтезу і секреції глюкокортикоїдів 
кори надниркових залоз є кортикостерон. За 
умов стресу гіпоталамо-гіпофізарно-наднирко- 
возалозна система (ГГНС) через кортикотропін- 
рилізинг фактор і кортикотропін швидко (вже 
через 2 хв) підсилює синтез кортикостерону в 
корі надниркових залоз.

Таблиця 1 -  Глюкокортикої дна функція кори надниркових залоз та показники стресорного 
ушкодження слизової оболонки шлунка у щурів з різними типами реагування (М ± т )

Г рупа тварин

Показник стресостійкі стресонестійкі

контроль
(п=8)

гострий стрес 
(п=8)

контроль
(п=8)

гострий стрес 
(п=8)

Вміст кортикостерону 
в сироватці крові, нмоль/л

339,31 + 10,16 401,01+5,50
р<0,001*

395,11+3,00 418,56+2,58**
р<0,001*

Відносна маса тимуса, 
м г/100 г маси тіла

76,51 ±3,22 57,75+1,75
р<0,001*

64,92+1,41 51,45+2,13
р<0,001*

Наднирковозалозний 
коефіцієнт, м г/100 г маси тіла

25,7±0,98 31,4+1,32
р<0,01*

28,45+1,2 35,86+1,96
р<0,01*

1. Виразки шлунка:
-  частота, %
-  множинність

- 75
1,77+0,32

- 100
3,66+0,4 (р<0,01*)

-  площа, мм2 - 2,66+0,58 - 9,33+1,72
(р<0,01*)

2. Вміст
N - а цетилнейра м інової 
кислоти, мкмоль/г
3. Вміст фукози, не зв ’язаної 
з білками, мкмоль/г

43,81+2,05

1,77+0,36

59,12+3,2
(р<0,01*)

2,85+0,27
(р<0,05*)

51,75+2,38

1,98+0,3

73,75+4,55
(р<0,01*)

3,74+0,49
(р<0,01*)

П рим ітка . * -  порівняно з контролем відповідного  ти пу  реагування; * *  -  в даній  досл ідн ій  п ід груп і на 
в ід м іну  в ід  інш их п = 10.

Таким чином, гіпоталамічні механізми за
безпечують тісний зв’язок фізіологічних, ве
гетативних і гормональних реакцій з певни
ми типами поведінки, що обґрунтовує високу 
інформативність вмісту кортикостерону в крові 
щурів для оцінки стресостійкості організму.

Активація ГГНС -  провідного ланцюга 
стрес-системи -  обґрунтовує використання 
тесту “відкрите поле” та рівня кортикостерону 
як об’єктивних критеріїв стресостійкості орга
нізму. Найбільш чутливими проявами реактив
ності щурів до стресогенних впливів варто 
назвати груминг, кількість уринацій та дефе
кацій, які найтісніше корелюють з рівнем кор- 
тикостерону в сироватці крові щурів.

Досить чутливим показником розвитку 
стрес-синдрому є утворення виразок шлунка.

_________________________ •

Вважають, що в основі їх патогенезу лежать 
ішемія СОШ та зниження резистентності сли
зової оболонки [9]. Як відомо, одним із важ
ливих механізмів зниження захисної функції 
СОШ за умов стресу є підвищення катаболіз
му глікопротеїнів [7]. Наведені в таблиці 1 дані 
свідчать про тісний зв’язок між типом реагу
вання щурів і станом слизового бар’єру шлун
ка. У тварин стресонестійкого типу спостері
гається більш підвищений катаболізм ГП по
рівняно зі щурами стресостійкого типу.

ВИСНОВОК. Соматичні пошкодження за 
умов гострого стресу тісно пов’язані з типом 
реагування організму, тобто з характером по- 
ведінкових реакцій та глюкортикоїдною фун
кцією кори надниркових залоз.

» т т »  « м * • м* т м» •  •  •
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ГЛЮКОКОРТИКОИДНАЯ ФУНКЦИЯ НАДПОЧЕЧНИКОВ И СОСТОЯНИЕ 
СЛИЗИСТОГО БАРЬЕРА ЖЕЛУДКА В УСЛОВИЯХ ОСТРОГО СТРЕССА У  
КРЫС С РАЗНЫМИ ТИПАМИ РЕАГИРОВАНИЯ

Л .М . Тарасенко, А.Е. Омельченко
УКРАИНСКАЯ МЕДИЦИНСКАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ, ПОЛТАВА

Резюме
В экспериментах на крысах-самцах линии  Вистар доказано, что язвенные повреждения, защитный 

барьер слизистой оболочки желудка и глюкокортикоидная функция коры надпочечников в условиях острого 
стресса тесно связаны с типом реагирования и стрессоустойчивостью организма.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: острый стресс, тест “открытое поле” , тип реагирования, кортикостерон, 
язвы желудка.

GLUCOCORTICOID FUNCTION OF ADRENAL GLANDS AND CONDITION OF 
STOMASH MUCOUS BARRIER DURING ACUTE STRESS IN RATS WITH 
DIFFERENT REACTING TYPE

L.M . Tarasenko, O.Ye. Omelchenko
UKRAINIAN MEDICAL STOMATOLOGICAL ACADEMY, POLTAVA

S um m ary
It was proved on ma le Vistar rats that ulcer damages, protective mucous barrier o f the stomach and glucocorticoid 

function o f the adrenal glands cortex during acute stress are closely connected w ith the reacting type and the 
level o f organism stress resistance.
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