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РАДІОЗАХИСНІ ЕФЕКТИ МЕЛАНІН-ГЛЮКАНОВОГО КОМПЛЕКСУ
З FOMES FOMENTARIUS ТА ІНДРАЛІНУ
ПРИ ОПРОМІНЕННІ МИШЕЙ BALB/С ДОЗОЮ 5,95 Гр/8,5 хв
Порівнюється захисний ефект меланін-глюканового комплексу з F. fomеntarius (МГК) і радіопротектора
російських збройних сил індраліна на моделі гострого зовнішнього радіаційного опромінення дозою
5,95 Гр/8,5 хв. Отримані результати свідчать про наявність у МГК та індраліну одночасно прямих і опосередкованих «ефектом свідка» ДНК-протекторних властивостей, а також вираженої анксиолітичної активності. При
цьому для індраліну коефіцієнт захисту становив 0,33, коли у МГК він був у 2,3 рази вищим (0,75).
Ключові слова: іонізуючі випромінювання, гостра дія, коефіцієнт захисту, однониткові розриви ДНК, грибні
біополімери, індралін, «ефект свідка», поведінкові реакції.

До радіопротекторів належать речовини (препарати чи рецептури), які за умов профілактичного застосування здатні виявляти захисну дію –
зберігають життя опроміненого організму чи послаблюють ступінь важкості променевого ураження з пролонгацією стану дієздатності і термінів життя. Вони не є лікарськими засобами. На
відміну від інших радіозахисних засобів для радіопротекторів протипроменевий ефект є визначальним [1]. Головною метою їхнього застосування є упередження виникнення детерміністичних ефектів [2 - 4]. Дія радіопротекторів направлена, перш за все, на захист кісткового мозку та
інших гемопоетичних тканин. Найефективніші з
них характеризуються захисною активністю, вираженою в одиницях фактора зменшення дози,
який у дослідах на лабораторних тваринах свідчить про кратність зниження ступеня ураження
від 1,5 до 2,7. Ці субстанції доцільно застосовувати для попередження уражень при опроміненні
в «кістковомозковому» діапазоні доз від 1 до
10 Гр [1]. Механізми їх радіозахисної дії залежно
від хімічної структури пов’язані з їхньою здатністю знижувати напругу кисню у кровотворних
тканинах, перехоплювати вільні радикали чи
гальмувати нуклеопротеідний обмін і процеси
мітотичного поділу тощо.
Застосування радіопротекторів в експериментах на великих лабораторних тваринах, а також у
клініці супроводжується побічними ефектами,
зумовленими дією цих речовин на центральну
нервову і серцево-судинну систему, а також на
шлунково-кишковий тракт [5]. Сьогодні засоби
для протидії наслідкам зовнішнього опромінення
поділяють на такі групи [1, 5]:

1) власне радіопротектори;
2) засоби довготривалого підтримання підвищеної радіорезистентності організму;
3) засоби для тимчасового збереження дієздатності опромінених спецконтингентів.
Такого типу препарати, а саме цистамін (препарат РС-1) і індралін (препарат Б-190), а також
нейролептик етаперазин застосовувались упродовж ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи. Цистамін був основним медичним засобом захисту від високоінтенсивного γ- чи γ-нейтронного випромінювання. Одночасно він був
спроможний попереджувати розвиток чи послабляти важкість місцевих променевих уражень
шкіри. На жаль, застосування цистаміну супроводжувалось низкою побічних ефектів – диспептичними явищами (дискомфортні відчуття і печія
в області епігастру, нудота) і пониженням артеріального тиску. Індралін мав менш виражені
побічні ефекти, серед яких було тимчасове підвищення артеріального тиску і зниження частоти
серцевих скорочень. Як і інші нейролептики,
етаперазин знижував м’язевий тонус і рухову
активність, викликав екстрапірамідні порушення,
що в кінцевому результаті призводило до зменшення інтенсивності розумової і фізичної працездатності. Побічні ефекти суттєво обмежили застосування етаперазина при ліквідації наслідків
катастрофи на ЧАЕС [5].
Зауважимо, що високоефективні радіопротектори було знайдено серед різних класів сполук,
що мають у своєму складі сульфгідрильні групи,
а також серед індоліл-алкіламінів, жироароматичних кетонів, четвертинних амонієвих сполук,
імідазолів, дитіазинів, бензотіадіазолів, феніл© О. Ф. Сенюк, О. В. Ковальов, Л. А. Паламар,
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тіазолів, гормональних препаратів стероідної
природи та їхніх синтетичних аналогів. Широкий
спектр указаних речовин дає змогу зробити висновок про відсутність спільної хімічної структури, що беззаперечно визначає радіозахисні
властивості речовини.
Піввікове дослідження радіопротекторів призвело до створення лише кількох медичних препаратів – сполук індольного ряду, цистеїна і його
похідних. Це так звані класичні синтетичні радіопротектори призначені для використання в
армії з метою забезпечення виживання особового
складу в умовах опромінення високими дозами
на час, необхідний для виконання бойового завдання. Вони застосовуються в різні терміни до
опромінення (від 5 хв до 1 год) і є ефективними
при використанні в максимальній і субтоксичній
дозах. Стан підвищеної радіостійкості організму,
індукований цими речовинами, триває від 30 хв –
1 год (у випадку амінотіолів і індолілалкіламінів)
до 6 год (при застосуванні цистаміну і його
похідних).
Під поняттям захисту організму від негативного радіаційного впливу зазвичай мається на
увазі захист клітинних структур, зокрема її ДНКапарату, і опромінюваної клітини в цілому, тому
що у свідомості фахівців глибоко укорінилась
парадигма, згідно з якою захист від іонізуючої
радіації власне клітинних структур сприймається
як захист усього багатоклітинного організму.
Про її відносну справедливість свідчать аналіз і
узагальнення основних результатів наукових досліджень за минулі 25 років після Чорнобильської катастрофи. Вони показали, що незважаючи
на те, що зріла нервова тканина традиційно розглядається як винятковий приклад «закритої статичної популяції» з фіксованим постмітотичним
станом і тому найбільш «радіостійкої клітинної
популяції» [6], тонкі показники інтегрального
функціонування центральної нервової системи
(ЦНС) виявляють високу чутливість до дії іонізуючих випромінювань, що проявляється в порушенні показників електроенцефалограми [7],
достовірному зростанні ментальних розладів у
ліквідаторів [8], а також захворюваності шизофренією [9]. Отже, окрім клітинних параметрів,
які поза всілякими сумнівами мають надзвичайно велике значення, для глибокого розуміння
механізмів розвитку радіобіологічного ефекту в
багатоклітинному і багаторівневому по складності організації організмі ссавців і людини, необхідно приймати до уваги певні ключові позаклітинні фактори, що здійснюють комунікації між
опроміненими і неопроміненими структурами
організму, інтегральна активність яких може бути зафіксована як «ефект свідка». З іншого боку,

особливої ваги набуває дослідження системних
радіаційних ефектів, зокрема поведінкових реакцій, що характеризують інтегральну відповідь
ЦНС організму на іонізуючі випромінювання.
Цей фізичний фактор є причиною виникнення в
біологічних середовищах організму потужного
окисного стресу, протидія якому є найважливішим аспектом захисту від дії іонізуючої радіації.
Тому дослідникам у цій предметній області доцільно спрямувати зусилля на пошук модифікаторів радіаційних ефектів серед сполук, що здатні
контролювати стан системи оксидативного гомеостазу. Перспективними в цьому сенсі є меланіни грибного походження, які легко взаємодіють з
вільними радикалами та іншими активними сполуками завдяки наявності в їхніх молекулах неспарених електронів. Їхні окиснювально-відновні
властивості обумовлені здатністю існувати в
окисненій (хіноновій) та у відновленій (гідрохіноновій) формах, що дозволяє меланінам виступати в біохімічних процесах в якості напівпровідників, обумовлюючи антиоксидантні, радіо- і
фотопротекторні та електронно-іонообмінні властивості [10 - 14]. Вони мають велику кількість
парамагнітних центрів і є потужними природними антиоксидантами з біопротекторною функцією. У природних умовах ці біополімери виконують роль фотоекрана для живої клітини і
нейтралізатора індукованих ультрафіолетом
вільних радикалів [15].
Матеріали та методи
Опромінювані тварини. Радіаційні ефекти
досліджували на самках Balb/c мишей, яким
притаманна висока чутливість до дії радіації
(ЛД50/30 = 5,85 Гр) [16]. Для досліду відбирали
статевозрілих тварин, вік яких коливався від 4 до
6 міс, маса – від 20 до 23 г. Мишей утримували
згідно з рекомендаціями [17] у віварії Інституту
проблем безпеки АЕС НАН України, що знаходиться в 30-кілометровій зоні відчуження ЧАЕС
у вахтовому місті Чорнобиль.
Методика опромінення мишей Balb/с. Дослідних мишей опромінювали γ-квантами в спеціальному каналі (СК) сховища відпрацьованого
ядерного палива (СВЯП) ядерного реактора
ВВР-М Інституту ядерних досліджень НАН
України. Джерело опромінення – γ-кванти продуктів поділу 235U із середньою енергією
γ-квантів продуктів поділу 235U в СК СВЯП
для тепловиділяючих збірок (ТВЗ) типу
ВВР-М2 740 кеВ для середини висоти ТВЗ. Спеціальний канал сховища складається з центрального каналу (ЦК) й опромінювача висотою 700 мм,
(і) розділеного на шість секторів з 18 тепловиділяючими збірками в кожному. Для спускання в
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цей канал мишей були виготовленні спеціальні
дротяні ємності (рис. 1), які розміщували в ЦК
СВЯП з визначеною (максимальною) величиною
потужності дози γ-випромінювання.

Рис. 1. Ємності для переміщення мишей у СВЯП.

Зріз центрального каналу, який має висоту
4 м, знаходиться над рівнем води, але під кришкою СВЯП. Поглинута потужність дози (ППД)
γ-випромінювання вимірювалась по висоті та
діаметру ЦК за допомогою дозиметра 2712 (Німеччина) з блоком детектування 70108 на базі
наперсткової іонізаційної камери. Середня температура в центрі СК не перевищувала 20 °С.
Дозу опромінення розраховували виходячи з
ППД γ-випромінювання, яка в центрі СК становила 0,7 Гр/хв, та часу опромінення (8,5 хв), вона
була оцінена на рівні 5,95 Гр.
Визначення коефіцієнта захисту (КЗ). КЗ є
кількісною характеристикою радіозахисного
ефекту, передбачає протидію гострому опроміненню високою дозою, зазвичай на рівні ЛД50, і
обчислюється як відношення різниці показників
пошкодження системи без захисного фактора (Е-)
та з ним (Е+) до значення ефекту без захисту за
формулою: КЗ = (Е- - Е+)/Е-.
Здатність модифікувати радіаційні ефекти за
допомогою МГК та індраліну досліджували на
різних рівнях організму ссавців (мишей лінії
Balb/c) через тиждень після процедури опромінення на моделі ушкодження структури клітинної ДНК (молекулярно-генетичний рівень), міжклітинної передачі сигналів від опромінених до
неопромінених клітин («ефект свідка») і системному рівні (вплив на поведінкові реакції на моделі оцінки тривожності за допомогою хрестоподібного припіднятого лабіринту).
Отримання біологічного матеріалу. Задіяних у дослідженні Balb/с мишей умертвляли
шляхом цервікальної дислокації через тиждень
після процедури опромінення з дотриманням міжнародних рекомендацій щодо виконання медико-біологічних досліджень згідно з Європейською конвенцією від 18 березня 1986 р. про захист хребетних тварин, які використовуються
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для дослідів чи в інших наукових цілях.
Клітинні суспензії із селезінок та печінок
Balb/с мишей дослідних тварин отримували в
умовах льодяної бані в кілька кроків – механічне
подрібнення тканини органу з промиванням фізіологічним розчином, переміщення біологічного
матеріалу у фосфатно-сольовий буфер (рН 7,4) і
вилучення клітин із строми органу за допомогою
магнітного перемішувача впродовж 2 год;
центрифугування клітинних суспензій на градієнтах густини гістопаку (1,076 - 1,078), лімфоцити
седиментували з периферичної крові на тих же
градієнтах [18, 19]. Для отримання пулу клітин
кісткового мозку вміст стегнової кістки за допомогою голки і шприца вимивали середовищем
199 з 50 Од/мл гепарину. Матеріали ресуспендували у вказаному живильному середовищі шляхом пропускання крізь шприц із набором голок із
діаметрами, що зменшуються.
Оцінка рівнів однониткових розривів ДНК
(ОНР ДНК). ОНР ДНК є одним з головних пострадіаційних структурних ушкоджень ДНК, переважна більшість яких є наслідком пошкодження
фосфодиефірного скелета основ і в значній мірі
окиснення вуглецевих атомів (С1’ та С4’) дезоксирибози вільними радикалами. Порівняння
ефективності іонізуючих випромінювань з малою
лінійною передачею енергії та ОН-радикалів, що
утворюються з перекису водню свідчить про те,
що обидва ушкоджуючи агенти викликають ОНР
з подібними кінцевими групами [20]. Відомо, що
при обробці клітин ссавців Н2О2 співвідношення
двониткових розривів (ДНР ДНК) до ОНР становить 1/10 • 104 [21], тоді як при дії іонізуючих випромінювань воно значно більше – 1/20 [22]. Ці
спостереження дають змогу припустити, що у
формуванні ОНР ДНК в опромінених клітинах
визначальне значення мають гідроксильні радикали та інші активні форми кисню. Для обліку
рівнів ОНР ДНК був використаний метод
розкручування ДНК у лужному середовищі з
одночасним міченням флюоресцентним барвником пікогріном (Leiden, Netherland), який
зв’язується лише з двонитковою ДНК [23]. Тест
базується на більш швидшому розкручуванні
ДНК, що містить більшу кількість ОНР. Величину
флюоресценції оцінювали впродовж 1 год 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 (% дсDNA в пробі/% дс DNA в контролі).

РАДІОЗАХИСНІ ЕФЕКТИ МЕЛАНІН-ГЛЮКАНОВОГО КОМПЛЕКСУ

Модифікація радіаційних ефектів. В якості
радіозахисних засобів апробували меланін-глюкановий комплекс із трутовика Fomes fomentarius
та індралін (препарат Б-190 належить до групи
біогенних амінів, входить до складу аптечок людей, що працюють на АЕС Російської Федерації,
є табельним радіопротектором російської армії).
Указані субстанції, розчинені в 0,2 мл фізіологічного розчину, вводили мишам у черевну порожнину за 30 хв до опромінення. При цьому
концентрація МГК становила 100 мкг/мл, а
індраліну – 750 мкг/мл.
Дослідження поведінкових реакцій. Тривожність є своєрідним повідомленням про реакції
ЦНС на стресор, зокрема гостре зовнішнє опромінення високими дозами, а хрестоподібний
припіднятий лабіринт (ХПЛ) (рис. 2) – одна з
найбільш адекватних, етологічно «багатих» і
чутливих моделей тривожності [24], він заснований на тих же природних стимулах, які здатні
викликати тривожність і у людей [25]. У ньому
використовується баланс між природним страхом тварин перед відкритим простором, висотою, новизною і одночасним прагненням досліджувати невідомі умови. S. Handley і S. Mitthani
в 1984 р. [26] уперше описали й застосували чотирипроменевий ХПЛ. Дієвість цього тесту була
доведена S. E. File у 1993 р. [27]. Аналогічний
пристрій [28] ми використали для оцінки стресової реакції у мишей Balb/c. Наш апарат складався
з чотирьох однакових тупикових камер (відсіків),
сполучених між собою через центральну платформу. Кожна камера – прямокутник із ребром
15 см, шириною і висотою 7 см, без стелі. Стінки
з боку центрального майданчика немає. По дну
камери проведено лінії, що роз’єднують кожний
відсік з центральним майданчиком. Конструкція
опирається на стійку висотою 40 см. Дослідну
мишу спочатку садили на центральний майданчик, з якого вона починала обстежувати ХПЛ.
Усі рухи тварин фіксувались упродовж 5 хв.

Рис. 2. Хрестоподібний припіднятий лабіринт.

Серед традиційних показників рівня тривожності досліджували три кластери параметрів: загальну рухову активність (кількість виходів у
закриті й відкриті рукави, співвідношення виходів у відкриті й закриті рукави, час перебування
у відкритих і закритих рукавах у секундах), тривожно-фобічний та емоційний стан (заглядання
вниз – звисання, кількість стійок з опорою у відкритих рукавах і центральному майданчику, орієнтовно-дослідницькі реакції (заглядання вниз із
закритих рукавів, повторні заходи, кількість виходів на центральний майданчик) [29, 30].
Отримані результати опрацьовували методами варіаційної статистики, за достовірні приймали відмінності при p < 0,05 [31].
Результати та обговорення
З метою кількісної інтегральної оцінки захисного ефекту МГК та індраліну на мишей Balb/c
від гострого опромінення високою дозою на рівні ЛД50 визначали коефіцієнт захисту як відношення різниці показників смертності цих мишей
без захисного фактора та з ним. Порівнювали
кількість загиблих мишей упродовж одного місяця після опромінення в контрольній (неопромінюваній групі) з аналогічним показником у
групах, що за 30 хв до опромінення отримали
ін’єкцію МГК чи індраліну.
Коефіцієнт захисту було обчислено в модельній системі гострого (упродовж 8,5 хв) загального рівномірного зовнішнього опромінення Balb/c
мишей в ізоморфних полях, які отримали загальну дозу зовнішнього опромінення 5,95 Гр, близьку до ЛД50/30. Для індраліну коефіцієнт захисту
становив 0,33, коли у МГК він був у 2,3 рази вищим (0,75).
Особливість меланінів, що входять до складу
МГК полягає в наявності високої концентрації
парамагнітних центрів від 3,5 до 8,7 • 1017спін/г
[32] і потужної антиоксидантної активності. Меланіни захищають клітину, зв’язуючи вільні радикали і зменшуючи рівень окиснення поліненасичених жирних кислот, упереджуючи ушкодження клітинних мембран і руйнування низки
вітамінів. Результати численних досліджень in
vitro і на лабораторних тваринах свідчать про
наявність у цих речовинах генопротекторних
властивостей уже на рівні захисту ДНК [33, 34.]
Індралін є прямим α-адреноміметиком, механізм радіозахисної дії якого пов’язанний зі спазмом судин і циркуляторними змінами кровопостачання в радіочутливих органах і тканинах з
наступним розвитком гіпоксії, яка є визначальною для захисту цих тканин. Індралін у порівнянні з іншими класичними радіопротекторами є
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Загальне зовнішнє гостре опромінення дозою
близькою до ЛД50/30, через тиждень після експозиції у Balb/c мишей асоціювалось з достовірним
збільшенням рівнів ОНР у ДНК різних типів клітин, про що свідчать дані, наведені на рис. 3. При
цьому модифікуючий ефект був більш потужним
у меланін-глюканового комплексу, ін’єкція якого
призводила до достовірного зменшення показників ОНР ДНК у клітинах опромінених тварин у
порівнянні з клітинами мишей, яким не вводили
МГК перед експозицією. Індраліну також була
притаманна подібна здатність, проте його вплив
був менш вираженим, достовірне зменшення рівнів ОНР мало місце лише в ДНК спленоцитів і
гепатоцитів. Можливо, у цьому випадку має значення висока гетерогенність проліферативного
потенціалу клітин у популяціях лімфоцитів периферичної крові й у кістковому мозку.

малотоксичним засобом, його можна приймати 5
- 6 разів, він забезпечує збереження життя 9 особам з 10, що отримали смертельну дозу. Фактор
зменшення дози при застосуванні індраліну за
умов γ-нейтронного опромінення досягає 1,3 1,5. Препарат приймають у кількості 0,45 г (3
таблетки по 0,15 г) за 5 - 10 хв до передбачуваного опромінення, захисна дія триває протягом години. При цьому можливе підвищення артеріального тиску, падіння пульсу до 38 - 40 ударів
на хвилину, а також атріовентрикулярна дисоціація та атріовентрикулярна блокада.
Вищі значення КЗ, обчислені для МГК, найімовірніше пояснити тим, що у використаній моделі антиоксидантна активність МГК виявилась
ефективнішою в радіаційному захисті тканин
опромінених мишей за індуковану індраліном
гіпоксію.
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Рис. 3. Рівні ОНР ДНК у різних типах клітин мишей Balb/c через тиждень після процедури зовнішнього загального опромінення дозою, близькою до 5,95 Гр/8,5 хв. * p < 0,05 при порівнянні впливу опромінення; ** p < 0,05
при порівнянні модифікуючих ефектів МГК та індраліну.

Енергія іонізуючих випромінювань з низькою
лінійною передачею енергії, зокрема γ-випромінювання, депонується у воді навколо молекули
ДНК з наступною генерацією 2 - 5 пар радикалів
у радіусі від 1 до 4 нм. У результаті в ДНК можуть сформуватись множинні одинарні ушкодження, такі як окиснення пуринових і піримідинових основ та ОНР [34, 35].
Кількісний аналіз пошкоджень ДНК в одній
клітині ссавців відразу після дії іонізуючих випромінювань із низькою лінійною передачею енергії в дозі 1 Гр показує, що в ній утворюється до
40 ДНР ДНК і міжниткових перехресних зшивок
(МПЗ), 150 ДНК-білкових зшивок, близько 2 · 103
модифікацій основ і 3 · 103 апуринових сайтів, пошкоджених залишків дезоксирибози, ОНР і лужно-лабільних сайтів [37, 38]. При цьому ДНР ДНК
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і МПЗ повільно й недостатньо ефективно відновлюються, обумовлюючи різні кінцеві ефекти – від
радіаційної загибелі клітини до виникнення хромосомних, генних мутацій і неопластичної трансформації [39]. Вважається, що різке зростання
ОНР прямо корелює зі збільшенням кількості
ДНР, відношення кількості ОНР до ДНР ДНК при
дії іонізуючих випромінювань може відповідати
значенням від 10 до 50 залежно від умов опромінення клітин і типу випромінювання [20 - 22].
Оскільки найбільш поширені методи визначення
ОНР ДНК базуються на розділенні ниток ДНК у
лужних умовах, то неможливо визначити співвідношення між різними типами ушкоджень ДНК,
і показник ОНР ДНК був нами використаний в
якості інтегрального маркера радіаційного ушкодження структури молекул ДНК. Тому виявлений
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ючи час зна-ходж
ження в нихх відповідноо у 2,5 і 2,4
4 рази у ми-шей
й, які отримаали МГК та індралін.
Слід
С
наголоссити, що ін’’єкційне ввеедення МГК
К
або індраліну також
т
достоовірно збілььшує і кіль-кістть виходів мишей
м
у відккриті рукави
и і зменшуєє
співввідношенняя виходів у закриті/від
дкриті рука-ви відповідно
в
д 1,2 і 1,4 в групах ми
до
ишей, яким
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Рис. 5.
5 Показники загальної руххової активності в різних груп мишей Balb/c
у звв’язку з гостррим опромінеенням (5,95 Гр/8,5
Г
хв) та ін’єкцією
і
МГ
ГК та індралін
ну до експози
иції.
Кон
нтроль

Опрромінення

Опрромінення+М
МГК

Опрромінення+ін
ндралін

16
14
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**
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*

6

2

**
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4

*

0

Заглядан
ння вниз із
відкритихх рукавів і
центральногоо майданчикуу

Стійки
и з опорою

Рис. 6.
6 Вплив на тривожно-фо
т
бічний та емоційний стан
н мишей Balbb/c опромінен
ння (5,95 Гр/8
8,5 хв)
та ін
н’єкції МГК або індралінуу. * p < 0,05 вплив
в
опроміінення; ** p < 0,05 вплив МГК і індрал
ліну.

водили МГ
ГК або індрралін. При цьому кільккість
виходів у відкриті руукави мишей
й, які отрим
мали
МГК або індралін, доостовірно відрізняєтьс
в
ся не
тільки в порівнянні з групою оп
промінених тварин, але й відносно контрольної
к
ї групи мишей.
Показники тривожно-фобічниогго емоцій
йного
стану дослліджуваних груп мишеей наведеноо на
рис. 6, з яккого видно, що тижденьь поспіль гоостре
опроміненн
ня супровод
джується доостовірно зменз
шеною кіллькістю загллядань миш
шей із відкри
итих
рукавів і центральног
ц
го майданчи
ика ХПЛ і, найімовірнішее, є проявом
м депресії заагальної руххової
активності цих миш
шей. Відомоо, що стреесові
впливи збіільшують у ХПЛ кількість стійок з
опорою доссліджуванихх тварин [244, 44].
Підтверрдженням сааме такого характеру
х
в
впли184

ву гострого
г
опрромінення н
на мишей Balb/c
B
є збе-реж
ження у них через тижд
день після її здійсненняя
білььшої кількоссті стійок з оопорою. Дані, предста-влен
ні на рис. 6,
6 також сввідчать про переважнее
змен
ншення паттологічних ззмін у покаазниках, щоо
описсують тривожний стан
н у дослідж
жуваних ми-шей
й, під впливвом ін’єкціії МГК або
о індраліну..
Про
оте слід зверрнути увагуу на ту обстаавину, що в
експ
понованих мишей інд
дралін, на відміну
в
від
д
МГК
К, з яким аввтори схилььні пов’язуввати норма-лізацію кількоссті стійок беез опори, зб
більшує цей
й
покаазник тривоожно-фобічн
ного і емоц
ційного ста-ну. Вплив
В
ін’єккції МГК абоо індраліну на орієнто-вно--дослідницьькі реакції у опромінених мишей
й
Balb
b/c показаноо на рис. 7, з якого вид
дно, що цей
й
класстер парамеетрів тривож
жності, які пов’язані з

РАДІОЗАХ
ХИСНІ ЕФЕКТИ
И МЕЛАНІН-ГЛ
ЛЮКАНОВОГО
О КОМПЛЕКСУ
У

Кількість актів в перерахунку
на одну мишу

руховою акктивністю, є високочуттливим до опроо
мінення доозою 5,95 Грр/8,5 хв. Черрез тижденьь після отриман
ння цієї доози їхні кіллькісні вираази є
достовірноо зниженими
и в порівняянні з аналоогічними параметрами мишей груупи контролю.

Одн
ночасно в опроміненихх мишей, яккі отримали
и
ін’єккції МГК аб
бо індралінуу, має місцее достовірнее
збіл
льшення їхньої величин
ни, а такі по
оказники, якк
вихо
оди на центтральний маайданчик, навіть
н
дося-гаютть нижньої межі нормаального діап
пазону.

Кон
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Рис. 7. Покказники орієн
нтовно-досліідницьких реаакцій у мишеей Balb/c у звв’зку з опроміненням (5,95
5 Гр/8,5 хв)
та ін’єкцією МГК
К або індралін
ну. * p < 0,055 вплив опром
мінення; ** p < 0,05 впливв МГК і індрааліну.

Таким чином,
ч
отримані резулльтати свід
дчать
про наявніість у МГК
К та індралліну одноч
часно
прямих і опосередкоованих «еф
фектом свіідка»
ДНК-протеекторних влластивостей, а також вирав
женої анкссиолітичної активності. Указані еф
фекти
досліджувааних субстаанцій роблятть свій внессок у
феномен сттійкості оргганізму до впливу
в
іонізуючих випром
мінювань, при
п цьому кооефіцієнт заахисту у мелан
нін-глюканоового комп
плексу є ви
ищим
порівняно з цим покаазником, ви
ирахуваним для
індраліну.
Ви
исновки
1. Іонізаація викликаає не тільки
и структурнуу деструкцію біологічно важливих макромолеекул,
але й зміню
ює метаболіізм таким чином,
ч
що опроо
мінені кліттини набувають здатності генеруувати
токсичні прродукти й посилювати
п
радіаційні ефекти за рахуунок негати
ивного впливу на неопрромінені клітин
ни.

2.
2 Радіаційни
ий вплив з молекуляр
рного і клі-тинн
ного рівня поширюєтьс
п
ся і на систеемні реакції,,
негаативно впли
иваючи на п
показники ін
нтегрально-го функціонув
ф
вання ЦНС,, зокрема поведінкові
п
і
реаккції.
3.
3 Меланін-гглюкановий
й комплекс з F. fomen-tariu
us, як і відоомий радіоп
протектор ін
ндралін, де-мон
нструє здатн
ність захищ
щати організзми опромі-нени
их мишей від гостроого опромін
нення, при
и
цьом
му його коеефіцієнт заххисту в 2,3 рази є ви-щим
м.
4.
4 МГК та ін
ндраліну при
итаманні ан
нксіолітичніі
власстивості.
5.
5 Радіопроттекторний вплив МГК, на відмінуу
від індраліну, не
н прив’язааний до мом
менту опро-б часовихх
мінеення, можее використоовуватися без
обмежень і не має
м побічни
их дій, тому
у МГК мож-на розглядати
р
як перспекктивну субсстанцію дляя
ство
орення меди
икаментозни
их засобів захисту від
д
радііаційного вп
пливу.
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РАДИОЗАЩИТНЫЕ ЭФФЕКТЫ МЕЛАНИН-ГЛЮКАНОВОГО КОМПЛЕКСА
ИЗ FOMES FOMENTARIUS И ИНДРАЛИНА ПРИ ОБЛУЧЕНИИ МЫШЕЙ BALB/С
ДОЗОЙ 5,95 Гр/8,5 мин
Сравнивается защитный эффект меланин-глюканового комплекса из F. fomеntarius (МГК) и радиопротектора российских вооруженных сил индралина на модели острого внешнего радиационного облучения дозой
5,95 Гр/8,5 мин. Полученные результаты свидетельствуют о наличии в МГК и индралина одновременно прямых
и опосредованных «эффектом свидетеля» ДНК-протекторных свойств, а также выраженной анксиолитической
активности. При этом для индралина коэффициент защиты составил 0,33, когда в МГК он был в 2,3 раза выше
(0,75).
Ключевые слова: ионизирующие излучения, острое воздействие, коэффициент защиты, однонитевые разрывы ДНК, грибные биополимеры, индралин, «эффект свидетеля», поведенческие реакции.
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RADIOPROTECTIVE EFFECTS OF MELANIN-GLUCAN COMPLEX FROM FOMES FOMENTARIUS
AND INDRALIN AT IRRADIATION OF MICE BALB/C BY DOSE OF 5,95 Gy/8,5 min
Protective effect of melanin-glucan complex from F. fomentarius (MGC) and Russian armed forces radioprotector
indralin in the model of acute exposure by dose of 5.95 Gy/8.5min care is compared. Obtained results indicate availability at MGC and indralin both direct and indirect "bystander effect” of DNA-protective properties, as well as severe
anxiolytic activity. Thus for indralin protection factor was 0.33 when in MGC it was 2.3 times higher (0.75).
Keywords: ionizing radiation, acute exposure, protection coefficient, DNA single-strand breaks, mushroom biopolymers, indralin, "bystander effect", behavioral responses.
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