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РАДІОПРОТЕКТОРНИЙ ВПЛИВ НА ДНК МИШЕЙ
КОМПЛЕКСІВ БІОПОЛІМЕРІВ З ТРУТОВИКА FOMES FOMENTARIUS
ЗА ДІЇ ІОНІЗУЮЧИХ ВИПРОМІНЮВАНЬ У МАЛИХ ДОЗАХ
Обговорюються ефекти близьких за значеннями доз зовнішнього загального опромінення (0,19 Гр/4 год і
0,24 Гр/6 міс) на однониткові розриви ДНК і рівні водневих зв’язків у цій молекулі в різних видах клітин (лімфоцитах, спленоцитах і гепатоцитах) лінійних мишей СС57W/mv, що експонувались у γ-полях, створюваних
«гарячими» частинками з аварійного 4-го блока ЧАЕС, які містили однакові радіонукліди в однакових співвідношеннях. Показано можливість нівелювання цих радіаційних ефектів за допомогою комплексів біополімерів з
трутовика Fomes fomentarius. У модельній системі на основі чистої ДНК фага λ показано здатність меланінглюканового комплексу безпосередньо протидіяти фрагментації цієї макромолекули продуктами окиснення
бензидину, а також нівелювати мутагенний ефект у штамах Salmonella typhimurium в класичному тесті Еймса.
Ключові слова: іонізуючі випромінювання, гостра і хронічна дія, ДНК, грибні біополімери.

Іонізуючі випромінювання ушкоджують ДНК
(безпосередньо або опосередковано через продукти радіолізу води біологічних середовищ) і призводять до множинних ефектів пошкодження, починаючи від некрозу та апоптозу клітин і закінчуючи метаболічним синдромом, системним запаленням, імунологічними розладами. Перелічені
зміни в гомеостазі є визначальними для появи і
розвитку новоутворень, змін у перебігу соматичних захворювань, зростанню ментальних розладів
і передчасної смерті. Для вивчення закономірностей впливу іонізуючих випромінювань за різних
режимів опромінення принципово важливим є
дослідження пострадіаційних змін в ядерній ДНК.
Однониткові розриви ДНК (ОНР) є одним з головних пострадіаційних структурних уражень ДНК,
переважна більшість яких виникає в результаті
пошкодження фосфодиефірного скелета основ і,
значною мірою, після окиснення вільними радикалами вуглецевих атомів (С1’ і С4’) дезоксирибози. Порівняльний аналіз природи кінцевих груп
ОНР ДНК, індукованих іонізуючими випромінюваннями з низькою лінійною щільністю енергії і
ОН-радикалами, що утворюються з перекису водню, указує на подібність кінцевих груп, утворюваних ОНР ДНК [1], і дає змогу припустити, що у
формуванні цих структурних ушкоджень провідна
роль належить гідроксильним радикалам та іншим активним формам кисню.
Головною ознакою радіаційного впливу є накопичення множинних уражень ДНК, які включають скупчення поодиноких ушкоджень (ОНР,
ДНР, модифікацію і заміну пар основ, зсув рамки
зчитування, міжмолекулярні зшивки ДНК–ДНК і
ДНК–білок, генні мутації та ін.) у локальній ділянці ДНК, а також хромосомні ушкодження –
різноманітні аберації і фрагментації хромосом.

Пострадіаційні множинні генні мутації і злоякісна трансформація клітин є домінуючими причинами загибелі клітин, виникнення хромосомних і
генних мутацій та злоякісної трансформації клітин [2, 3]. Згідно з даними [2, 4 - 7] при опроміненні дозою 1 Гр у клітинній ДНК утворюється
ДНР з частотою в межах від в 6 · 10-9 до
10 · 10-9 ДНР/Гр пар основ, що відповідає 20 - 60
розривам на клітинний геном людини (3,4 · 109
пар основ). Атака ОН-радикалів і пряма іонізація
локальних сайтів ДНК посилює цей процес.
Стрімке зростання кількості ОНР асоціюється із
прогресуючим збільшенням ДНР ДНК. При цьому співвідношення кількості ОНР і ДНР ДНК
може відповідати значенням від 10 до 50 залежно
від умов опромінення та виду клітин [1].
Переважна кількість повідомлень щодо радіаційних ушкоджень ДНК отримано після опромінення клітин чи багатоклітинних організмів у
дозах, що перевищують 0,5 - 1,0 Гр.
Мета дослідження полягала у вивченні структурних змін у клітинній ДНК in vivo (рівнів ОНР
і стану об’ємної структури ДНК) під впливом
малих доз іонізуючих випромінювань та апробації в якості засобів протидії радіаційним ефектам
комплексів біополімерів із трутового гриба
Fomes fomentarius.
Матеріали та методи
Гостре опромінення дослідних мишей (34 самки мишей лінії CC57W/mv, віком від 5 до 9 міс,
масою 20 - 24 г) упродовж 4 год було здійснене у
відділі матеріалознавства відділення радіотехнологій, матеріалознавства та екологічних досліджень ІПБ АЕС НАН України шляхом розміщення кліток із тваринами на атестованих джере-
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лах. Останні є зразками паливовмісних лавоподібних матеріалів, добутих із зруйнованої реакторної
зони, що еманують жорсткі β- і γ-випромінювання,
99 % яких пов’язані з 137Cs [8]. Залучені в дослід
радіоактивні матеріали створювали ПЕД (потужність експозиційної дози) ~0,047 Гр/год. При
цьому загальна доза зовнішнього γ-опромінення
експонованих мишей становила ~ 0,19 Гр.
Для дослідження ефектів тривалого зовнішнього опромінення на клітинну ДНК в роботі
використали 38 самок СC57W/mv мишей віком
від 5 до 9 міс, масою 20 - 24 г. Група контролю
(неопромінюваних мишей цієї ж лінії) налічувала
24 тварини.
З метою дослідження хронічного впливу малих доз іонізуючих випромінювань були виготовлені спеціальні пласкі бетонні брикети (розмір
дна кліток 285 × 185 × 35 мм), на які встановлювали клітки з тваринами. Для цього в суміші цементу з водою максимально рівномірно розмішували попередньо відпалений у муфельній печі
грунт з паливними «гарячими» частинками [9].
Зразки цього ґрунту були зібрані на території
«Рудого лісу», характеризувались питомою активністю на рівні 38 кБк і створювали ПЕД близько
55,0 мкГр/год, що зумовило накопичення дослідними мишами за весь час експозиції (півроку)
загальної дози опромінення 0,24 Гр. Спектральний склад і співвідношення радіоактивних ізотопів в атестованих джерелах, використаних для
гострого опромінення, був аналогічний таким у
бетонних брикетах, на яких півроку експонували
дослідних мишей.
Для отримання біологічного матеріалу мишей
умертвляли шляхом цервікальної дислокації з
дотриманням міжнародних рекомендацій щодо
виконання медико-біологічних досліджень згідно
з Європейською конвенцією про захист хребетних тварин, що використовуються для дослідів
чи в інших наукових цілях від 18 березня 1986 р.
Клітинні суспензії із селезінок та печінок дослідних тварин отримували в умовах льодяної
бані в кілька кроків – механічне подрібнення
тканини органа з промиванням фізіологічним
розчином, переміщення біологічного матеріалу у
фосфатно-сольовий буфер (рН 7,4) і вилучення
клітин із строми органа за допомогою магнітного
перемішувача впродовж двох годин; центрифугування клітинних суспензій на градієнтах густини гістопаку (1,076 - 1,078); лімфоцити седиментували з периферичної крові на тих же градієнтах [10, 11].
Для визначення рівнів ОНР ДНК було використано метод розкручування ДНК у лужному
середовищі з одночасним міченням флюоресцентним
барвником
пікогріном
(Leiden,
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Netherland), який зв’язується лише з двонитковою ДНК [12]. Тест базується на більш швидшому розкручуванні ДНК, в якій утворилась більша
кількість ОНР. Величину флюоресценції оцінювали впродовж однієї години при 480 нм екситації і 520 нм емісії за допомогою спеціального
рідера (Fluoroskan Tecan, Austria). Результати
представляли у вигляді коефіцієнта розчеплення
подвійної спіралі (КРС), який розраховували на
20-й хвилині розкручування спіралі ДНК
(дсДНК) за формулою
КРС = log

% дс DNA в пробі
.
% дс DNA в контролі

Отримані результати опрацьовували методами варіаційної статистики, за достовірні приймали відмінності при P < 0,05 [13].
Ушкодженість ДНК визначали за допомогою
флюориметричного методу [9], який заснований
на зворотному пропорційному зв’язку між кількістю ОНР у ДНК, що призводять до деспіралізації молекул, і інтенсивністю флуоресценції
комплексу броміду етидію з ДНК. Максимальна
флуоресценція відповідає нативній ДНК. Ушкодженість ДНК представляли як відсоток (%)
втрати нативності. Джерелом ДНК слугували
лімфоцити периферичної крові, клітини селезінок і печінок дослідних мишей (по 5x105 в одній
лунці планшета).
В якості потенційних модифікаторів радіологічних ефектів на ДНК досліджували комплекси
грибних біополімерів із трутовика звичайного
Fomes fomentarius, які одночасно проявляють
радіосорбційні, антиоксидантні, генопротекторні, антиканцерогенні, імуномодулюючі, антиінфекційні та адаптогенні властивості. Це хітинглюкан-меланіновий комплекс (ХГМК-F), який
містить хітин у мікрофібрилярній формі – 70 %,
β-глюкани в аморфній формі – 20 %, меланінові
пігменти в аморфній формі – 10 %, і є порошком
коричневого кольору без запаху і смаку. ХМГКF застосовували «per os» з розрахунку 2 г/кг маси
щоденно. Інший комплекс меланін-глюкановий
(МГК-F) містить 90 % меланінів і 10 % βглюканів, легко розчиняється у воді, має нейтральну реакцію, у сухому вигляді є смолянистою
речовиною чорно-коричневого кольору із специфічним грибним запахом, що містить від 15 до
30 % вологи [14]. МГК-F апробували при гострому опроміненні мишей у вигляді внутрішньочеревної ін’єкції по 1,5 г/л в ізотонічному розчині, що дає змогу досягти в крові концентрації
1 · 102 мкг/мл. До недавнього часу у вітчизняній
фармакології використовувався лише меланіновий пігмент із трутовика скошеного Inonotus
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рівнів ОНР
Р ДНК у різних видах клітин,
к
ефекктивність гостррого за 4 год
г
і хроніч
чного упрод
довж
півроку реж
жимів зовніішнього загаального опрромінення миш
шей СС57W
W/mv, реаліззованого бллизькими за зн
наченнями дозами
д
(0,199 і 0,24 Гр), виявилась сп
півставною. Достовірнее зростання рів-

нів ОНР
О
ДНК як
я в імунокоомпетентних
х (лімфоци-тах – на 113 % і спленоциттах – на 122
2 %), так і в
кліттинах паренххіматозних органів (геп
патоцитах –
на 154
1 %) булоо зареєстроввано за умовв кількаго-динн
ної експозиції у змішан
них β- та γ-п
полях, ство-рювваних «гаряячими» пааливними частинками.
ч
.
Вод
дночас зростання рівніів ОНР ДН
НК за умовв
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й зростали на 14, 23 і 32
3 % відпо-нювваних мишей
відн
но в лімфоци
итах, спленооцитах і геп
патоцитах.
Дослідження
Д
я ушкоджееності стан
ну молекулл
ДНК
К у клітинаах, опромінеених близьккими за ве-личи
иною дозам
ми радіації, що були досягнуті
д
в
резу
ультаті різни
их режимів опроміненн
ня (гострогоо
і хр
ронічного), засвідчилоо про зміну
у кількостіі
вбуд
довуваного в цю молеккулу інтерккалятора пі-когр
ріна. Відповвідні дані нааведено на рис.
р 2.

Втрата нативності, %

піврічної експозиції
е
було менш
ш значимим
м. У
цьому випаадку в лімфооцитах і сплленоцитах зміни
були достоовірними, дее зростання показника ОНР
ДНК станоовило 78 і 444 % відповід
дно. Водноч
час у
печінковихх клітинах зростання
з
аналогічногоо показника бууло недостоввірним (при
иріст його через
ч
півроку стаановив лиш
ше 26 %). Слід
С
наголоссити,
що свій внесок у зростання вихід
дних рівнів ОНР
ДНК здійсснили і прооцеси старін
ння тварин – за
півроку поочаткові ріввні ОНР ДН
НК у неопрромі-

Рис. 2. Ефеккти гострогоо (упродовж 4 год) і хрон
нічного (півр
року) опромін
нення у близзьких за знач
ченням дозахх
(0,19 і 0,24 Гр
Г відповідноо) на показни
ик нативностіі ДНК у різни
их видах кліттин мишей СС
С57W/mv.

Отриман
ні результатти також свіідчать, що виков
ристання гострого
г
реж
жиму опром
мінення є більш
б
ефективним
м у порівнян
нні з довготтривалою еккспозицією. Піссля нього раадіаційний вплив на об’єємну
структуру в кількісном
му вираженн
ні більший і досягає -34,22, -27,2 і -15,1 % втратти нативноссті в
лімфоцитахх, спленоци
итах і печін
нкових кліттинах
відповідно,, коли після піврічної еккспозиції ми
ишей
ефекти опрромінення наа цей показн
ник є нижчи
ими і
становлять -15,6, -16,33 і -11,1 % для лімфоц
цитів,
спленоцитіів і гепатоци
итів відповід
дно.
Пікогрін
н, фіксуючись водневвими зв’язкками,
вбудовуєтьься в ДНК лише
л
між паарами основв подвійної сп
піралі. Томуу зміни в кількості цього
ц
інтеркалятоора, вбудовваного в ДН
НК, може оп
посередковано свідчити прро зміну кількості водневих
зв’язків у цій
ц молекуллі. Від стануу останніх залез
жить лабілльність вторинної струкктури ДНК і можливість її
ї широкої мінливостті та суттєєвого
впливу на перебіг склладних і тон
нких фізіолоогічних процесів [17], що
щ має викллючне значення
для феномену життя. Так, у біли
их лабораторрних
щурів, які споживали
и радіонуклліди з корм
мами,
було виявллено значнуу деградацію
ю макромоллекул
ДНК, збілььшення в ній одно- і дввониткових розривів і, як наслідок, – зменшенн
ня середньоїї мо-
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улярної маси ДНК та п
поява в ткан
нинах печін-леку
ки і селезінки значної
з
кільькості низьккомолекуля-х фракцій. Ці
Ц ефекти посилювалиссь з віком, а
рних
тако
ож у низці поколінь
п
тваарин, і вже в шостому і
особ
бливо в сьом
мому поколлінні ДНК з клітин щу-рів старшого
с
вііку на 90 % була представлена ни-зько
омолекулярн
ною фракцієєю [18].
Об’ємна
О
стрруктура моллекули ДНК
К у фізіоло-гічн
них умовах є результатом дуже незначнихх
зруш
шень рівновваги і дії протилежно направлених
н
х
сил,, що викли
икають спіралізацію аб
бо безладнее
згор
ртання довггих гнучкихх ланцюгови
их молекул,,
визн
начаючи ви
исоку лабілььність об’єм
мної струк-тури
и. Іонізуюч
чі випромін
нювання чеерез ушко-дження мембраан і відповід
дно зміну по
отоків іонівв
і вн
нутріклітинн
ного рН здаатні неспеци
ифічно змі-нюввати об’ємн
ні взаємодії хромосом, індукуючи
и
фазо
ові переход
ди. Синхрон
нні зміни в первинній
п
і
втор
ринній струуктурі молеккул ДНК мо
ожуть спри-яти зростанню ефективноссті радіаційн
ного впливуу
на рівні
р
генети
ичного апаррату клітин
ни і, як ре-зулььтат, виникаають законоомірні насл
лідки ушко-дження унікалььних генети
ичних струкктур клітин-ного
о ядра і мітоохондрій, щ
що полягаютьь у загибеліі
кліттин, виникненні мутаціій і розвиткку геномноїї
несттабільності з порушен
нням нормальної регу-ляціії життєво важливих фуункцій.

РАДІОПРОТЕКТОРНИЙ ВПЛИВ НА ДНК МИШЕЙ

Одним із пояснень високої ефективності тривалої дії малих доз радіації є те, що інформаційні
сигнали, носіями яких є кванти променистої
енергії, з великою ймовірністю транслюються в
попередньо ушкоджений геном [19]. У тканинах,
що швидко відновлюються, уражені опроміненням клітини елімінуються, і лише стабільні мутації стовбурових клітин здатні викликати віддаленні наслідки – лейкози та раки. У тканинах, що
відновлюються повільно, клітинні ушкодження
накопичуються, зменшуючи функціональні потенції органів – скоротливу здатність міокарду,
специфічні функції центральної нервової системи, ендокринних залоз, печінки тощо, створюючи основу для трансформації функціональних
змін в органічні.
Раніше нами було показано, що 100-добова
експозиція мишей Balb/c на бетонних брикетах з
«гарячими» паливними частинками з досягненням загальної дози опромінення на рівні 10 сГр є
достатньо ефективною стосовно сироваткових
рівнів внутріклітинного ферменту аланінамінотрансферази (АЛТ), який вважається маркером
запального процесу в печінці і є непрямим підтвердженням загибелі печінкових клітин in vivo.
Достовірне збільшення АЛТ має місце вже наприкінці першого місяця спостереження. У тварин, опромінюваних малими дозами, також виявлялась позитивна динаміка сироваткових рівнів аутоантитіл до печінково-специфічного ліпопротеіну – високоспецифічного антигену печінки
[20], що є сумішшю антигенних детермінант із
мембран гепатоцитів. При цьому аутоімунний
процес протікав в’яло, без зовнішніх клінічних
проявів і корелював з динамікою змін у патоморфологічній картині печінкової тканини. На
зміну ознакам запалення, яке ще неможливо диференціювати як аутоімунний процес, з часом
з’являлись ознаки дистрофічних процесів у паренхімі. У місцях інфільтрації поруч з лімфоцитами з’являлись гістиоцити, що свідчило про початок колагенового заміщення ураженої паренхіми. У деяких випадках мали місце глибокі некротичні ураження паренхіми. Аналогічна патоморфологічна картина спостерігалась після введення здоровим мишам сироватки крові опромінених тварин.
Перелік наведених ознак, фактично є ілюстрацією послідовних змін, пов’язаних із впливом
іонізуючих випромінювань на печінкові клітини
експонованих мишей, починаючи з молекулярногенетичного рівня і закінчуючи органотканинним. Пострадіаційні структурні ушкодження
ДНК гепатоцитів асоціювались з набуттям опроміненими клітинами здатності продукувати сигнали, що індукують пошкодження структури

ДНК, із зменшенням ефективності репараційних
процесів, зростанням втрат у клітинних популяціях печінки, опосередкованих некрозом та апоптозом клітин, з подальшим демаскуванням антигенів і відміною імунної толерантності, що на
тканинному рівні з часом призводить до появи
всіх типових ознак загальнозапальної та імунної
реакції проти власних антигенів печінки з формуванням аутоімунного гепатиту [21]. Таким чином, нелінійні ефекти після опромінення малими
дозами не є артефактом. Вони віддзеркалюють
роботу механізмів, що забезпечують стійкість і
адаптацію біосистем до мінливих умов довкілля.
На молекулярно-генетичному рівні структурної організації живої системи в ролі біологічних
посилювачів радіаційних ефектів, власне сигналів про дію іонізуючих випромінювань, виступають оксирадикали та вільнорадикальні молекули з різною тривалістю життя (продукти перекисного окиснення ліпідів та вільні радикали
білкової природи). Ось чому в роботі було зроблено спробу в якості ДНК-протекторного засобу
апробувати природні меланіни в складі хітинмеланін-глюканового та меланін-глюканового
комплексів з Fomes fomentarius, апелюючи до
їхніх потужних антиоксидантних властивостей.
Як свідчать дані, що містяться на рис. 1, як
внутрішньочеревне введення мишам СС57W/mv
розчину МГК-F напередодні гострого опромінення дозою 0,19 Гр/4 год, так і тривале згодовування їм ХМГК-F з кормами впродовж усього
терміну експозиції (півроку) чинить однонаправлену нормалізуючу дію на рівні ОНР ДНК і показника її нативності. У групах опромінених
мишей, які отримали напередодні процедури гострого опромінення ін’єкцію розчину МГК-F
внутрішньочеревно, так само як і у тварин, які
впродовж півроку експонувались на пробах грунтів з «гарячими» паливними частинками і вживали ХМГК-F з кормами, ефективність опромінення стосовно показника ОНР ДНК і нативності
ДНК у різних видах клітин була мінімальною.
При цьому рівні вказаного показника в захищених тварин зростали недостовірно, і приріст рівнів ОНР ДНК становив 31, 19 і 59 % відповідно
для лімфоцитів, спленоцитів і печінкових клітин,
при цьому показник втрати нативності був вдвічі
нижчим за цей показник в опромінених мишей,
які не були захищені ін’єкцією МГК-F перед
опроміненням. Аналогічні тенденції у змінах показника ОНР ДНК було виявлено і за умов хронічної експозиції мишей СС57W/mv. В опромінюваних тварин, яким згодовували ХМГК-F,
зростання рівнів ОНР ДНК було також незначним – на 38 % в лімфоцитах крові і на 10 % у гепатоцитах, а втрати показника нативності спо-
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стерігалисьь лише у спленоцитах
с
х і гепатоци
итах,
не спускаю
ючись нижчее 3,8 %.
Для з’яссування мехханізму ДН
НК-протектоорної
дії грибнихх меланінів у складі МГК-F
М
було досліджено йоого ефективн
ність відноссно ДНК фаага λ,
інкубованоого з бензи
идином і вільнорадик
в
кальними прод
дуктами йогго окисленн
ня, що утвоорюються в присутності H2O2. Отрим
мані дані навведено на рис. 3. Як свідчаать дані, навведені на цььому

рису
унку, інкуб
бація ДНК фага λ з продуктами
п
и
окисснення бенззидину при
изводить до
о сильної їїї
фраггментації, про
п що свід
дчить рухли
ивість ДНК
К
на електрофорреграмах. К
Концентрац
ція МГК-F,,
внессеного в куультуральнее середовищ
ще, колива-ласьь від 0,034 до
д 10,0 мкг//мл. При введенні в ін-кубааційне сереедовище роозчинних МГК-F
М
маєє
місц
це нейтраліззація дії цихх продуктів бензидину.
б

На дорріжках:
1. ДНК
Д
2. ДНК,
Д
ПХ, H2O2
3. ДНК,
Д
ПХ, H2O2, БД
Д
4. ДНК,
Д
ПХ, H2O2, БД
Д,
5. ДНК,
Д
ПХ, H2O2, БД
Д,
6. ДНК,
Д
ПХ, H2O2, БД
Д,
7. ДНК,
Д
ПХ, H2O2, БД
Д,
8. ДНК,
Д
ПХ, H2O2, БД
Д,
9. ДНК,
Д
ПХ, H2O2, БД
Д,
10.Д
ДНК, ПХ, H2O2, БД
Д,
11.Д
ДНК, ПХ, H2O2, БД
Д,
12.Д
ДНК, ПХ, H2O2, БД
Д,
13.Д
ДНК, ПХ, H2O2, БД
Д,
14.Д
ДНК, ПХ, H2O2, БД
Д,
15.Д
ДНК, ПХ, H2O2, БД
Д,
16.Д
ДНК, ПХ, H2O2, БД
Д,
17.Д
ДНК, ПХ, H2O2, БД
Д,
18.Д
ДНК, ПХ, H2O2, БД
Д,

МГК-F 0,034 мкг/мл
м
МГК-F 0,051 мкг/мл
м
МГK-F 0,077 мкг/мл
м
МГK-F 0,120 мкг/мл
м
МГK-F 0,170 мкг/мл
м
МГK-F 0,260 мкг/мл
м
МГK-F 0,390 мкг/мл
м
МГK-F 0,590 мкг/мл
м
МГ K-F 0,88 0м
мкг/мл
МГK-F 1,3 00м
мкг/мл
МГK-F 2,000 мкг/мл
м
МГK-F 3,000 мкг/мл
м
МГK-F 4,400 мкг/мл
м
МГK-F 6,700 мкг/мл
м
МГK-F 10,000 мкг/ мл

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Номери доріжок
д

Рис. 3. Приггнічення вини
икнення ушкооджень ДНК
К фага λ продууктами перокксидазного
окиснен
ння бензидин
ну меланінам
ми з F. fomenttarius.

Ефект стає
с
добре помітним
п
прри концентррації
ДНК-протеектора 2 мккг/мл, а при
и 10 мкг/млл дія
вільноради
икальних прродуктів оккислення беензидину повніістю нейтраллізується. У цьому вип
падку
матмеланін з МГК-F викконує роль полімерної
п
риці для коовалентної модифікації пероксидаазни-

ми оксидантам
о
и бензидин
ну і є ефекттивним інгі-біто
ором реакцій
й окиснення амінобіфеенілів. Оче-видн
но, механізм
м його ДНК
К-захисної дії
д зумовле-ний більш ефеективною вззаємодією канцерогенк
них продуктів окиснення
о
б
бензидину з електрофі-льни
ими центрам
ми меланінуу, ніж з ДНК
К.

Кількість колоній

*
*
*

*

*

*Р<0,05
Рис. 4. Вплив
В
МГК з F. fomentariius на індукціію продуктам
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шувати рівні ОН
НР ДНК в опромінюва
о
аних клітинаах та
упереджувати фрагмен
нтацію ДНК
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78

насттупний крокк у дослідженні меланіін-залежнихх
мехаанізмів захи
исту молекуули ДНК, а саме пере-конаатись у здаатності МГ
ГК-F реалізу
увати гено-проттекторний ефект.
е
Для цього було використа--
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но класичну модельну систему на основі музейних штамів Salmonella typhimurium ТА-98 і
ТА-100, які в присутності мутагенів є джерелами
для ревертантних штамів. Отримані результати
представлено на рис. 4.
Як свідчать дані, наведені на рис. 4, продукти
окиснення бензидину, що були додані в культуральне середовище в концентрації 10-5 М, достовірно стимулювали ріст ревертантів у штамах
досліджуваної бактерії. Відповідно для штаму
TA-100 це зростання становило 7,3 рази, а для
штаму TA-98 – 7,9 разів. Установлено, що
МГК-F в концентрації 0,2 мг/мл достовірно
зменшує кількість ревертантів, індукованих мутагенними продуктами окислення бензидину, в
4,5 рази в штамі TA-100 та понад два рази у
штамі TA-98. Механізм виникнення таких мутацій у досліджуваних штамах бактерій може бути
пов’язаний з пошкодженням ДНК електрофільними продуктами пероксидазного окиснення
бензидину, основна кількість яких припадає на
диіміни. Останні є біфункціональними реагентами, що потенційно здатні викликати міжниткові
зшивки ДНК та перехресні зшивки ДНК - ДНК.
У штаму S. typhimurium TA-100 після впливу мутагену ревертанти з’являються в результаті заміни пар основ, коли у випадку S. typhimurium TA98 мутагени викликають пошкодження ДНК типу зсуву рамки зчитування генетичного коду.
Аналізуючи антимутагенний вплив МГК-F на
бактерії вказаних штамів S. typhimurium, можна
зробити висновок про те, що цей субстрат більшою мірою запобігає появі мутацій шляхом заміни пар основ (S. typhimurium TA-100) та дещо
меншою – появі мутацій за типом зсуву рамки
зчитування (S. typhimurium TA-98). Він є потужним окиснювачем, який суттєво знижує мутагену

активність та виникнення обумовлених нею мутацій. Таким чином, ушкодження ДНК продуктами пероксидазного окиснення амінобіфенілів є
мірою їхньої генотоксичності [22, 23]. Продукти
окиснення бензидину викликають збільшення
точкових мутацій на кшталт заміни пар основ і
зсуву рамки зчитування.
Висновки
1. При використанні гострого (0,19 Гр упродовж 4 год) і хронічного (0,24 Гр за піврічну експозицію) режимів зовнішнього опромінення мишей лінії СС57W/mv від радіонуклідів, що містяться в «гарячих» паливних частинках, виявлено співставну ефективність близьких доз загального гострого і хронічного опромінення стосовно
рівнів ОНР ДНК в різних видах клітин.
2. Відносно високу ефективність хронічного
опромінення малими дозами можна логічно пояснити, лише припустивши більш інтенсивне
формування дефектів у репараційних процесах у
випадку тривалого опромінення.
3. Здатність меланінових пігментів у складі
МГК з F. fomentarius упереджувати пошкодження ДНК у процесі метаболічної активації амінобіфенілів пероксидазним шляхом окиснення
можна розглядати як прояв ДНК-протекторної і
антимутагенної дії цих пігментів.
4. Отримані дані дають змогу припустити, що
дослвджувані комплекси біополімерів з F.
fomentarius можуть бути основою для створення
ефективних засобів протидії несприятливим радіаційним ефектам у ссавців при хронічному та
гострому опроміненні в діапазоні малих і середніх доз.
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РАДИОПРОТЕКТОРНОЕ ВЛИЯНИЕ НА ДНК МЫШЕЙ БИОПОЛИМЕРНЫХ КОМПЛЕКСОВ
ИЗ ТРУТОВИКА FOMES FOMENTARIUS ПРИ ДЕЙСТВИИ ИОНИЗИРУЮЩИХ
ИЗЛУЧЕНИЙ В МАЛЫХ ДОЗАХ
Обсуждаются эффекты близких по значениям доз внешнего общего облучения (0,19 Гр/4 ч и 0,24 Гр/6 мес)
на однонитевые разрывы ДНК и уровни водородных связей в этой молекуле в разных видах клеток (лифмоцитах, спленоцитах и гепатоцитах) линейных мышей СС57W/mv, которые экспонировались в γ-полях, создаваемых «горячими» частицами из аварийного 4-го блока ЧАЭС, содержащих одинаковые радионуклиды в одинаковых соотношениях. Показана возможность нивелирования этих радиационных эффектов при помощи комплексов биополимеров из трутовика Fomes fomentarius. В модельной системе на основе чистой ДНК фага λ показана способность меланин-глюканового комплекса непосредственно противодействовать фрагментации этой
макромолекулы продуктами окисления бензидина, а также нивелировать мутагенный эффект в штаммах
Salmonella typhimurium в классическом тесте Эймса.
Ключевые слова: ионизирующие излучения, острое и хроническое воздействие, ДНК, грибные биополимеры.
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RADIOPROTECTIVE INFLUENCE ON MICE DNA OF BIOPOLYMER COMPLEXES
FROM TINDER FOMES FOMENTARIUS UNDER IONIZING RADIATION IN SMALL DOSES
The effects of similar doses of the values of common external irradiation (0,19 Gy/4hours and 0,24 Gy/6 months) at
single-strand DNA breaks and the level of the hydrogen bonds in this molecule in different cell types (lymphocytes,
hepatocytes and splenocytes) linear mice CC57W/mv are discussed. Mice were exposed to γ-fields produced by “hot”
particles of emergency 4-th Chernobyl Unit containing the same radionuclides in the proportions. The possibility of
leveling the radiation effects using complex biopolymers from Fomes fomentarius was shown. The ability of melaninglucan complex to directly counteract the fragmentation of DNA in a model system with lambda phage this macromolecule oxidation products of benzidine and neutralize mutagenic effect in Salmonella typhimurium strains in the classical
Ames test was studied.
Keywords: ionizing radiation, acute and chronic effects, DNA, fungal biopolymers.
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