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Աշխատանքի նպատակն ու խնդիրները
Աշխատանքի նպատակն է'

Համեմատել նյարդաակտիվ ամինաթթուների նյութափոխանակության որոշ 
գործընթացները ուղեղում և ենթաստամոքսային գեղձում նորմայում; 
Ուսումնասիրել շաքարախտի փորձարարական մոդելներում 
հիպերգլիկեմիայի վրա ԳԱԿԹ-գեներացնող գլուտամինի (ԳՆ) Ա 
էթանոլամին-Օ-սուլֆատի (ԷՕՍ) ազդեցությունը:

Այդ նպատակին հասնելու համար մեր առաջ դրվել են հետևյալ խնդիրները'
Ուսումնասիրել ասպարագինի, որպես գլուտամինի հնարավոր աղբյուր, 
յուրացումը գլխուղեղի և ենթաստամոքսային գեղձի հոմոգենատներում և 
միտոքոնդրիալ ֆրակցիաներում:

Ուսումնասիրել գլուտամինի յուրացումը ենթաստամոքսային գեղձի 
հոմոգենատում և միտոքնդրիալ ֆրակցիայում:

Ուսումնասիրել ստրեպտոզոտոցինով ինդուկցված շաքարախտի 
փորձարարական մոդելում գլուտամինի և ԷՕՍ-ի ազդեցությունը արյան 
գլյուկոզի և նյարդակտիվ ամինաթթուների մակարդակների վրա' ուղեղում, 
ենթաստամոքսային գեղձում և յարդում:

Ուսումնասիրել ալոքսանով ինդուկցված շաքարախտի փորձարարական 
մոդելում ԷՕՍ-ի ազդեցությունը արյան գլուկոզի և նյարդակտիվ 
ամինաթթուների մակարդակների վրա' ուղեղում և ենթաստամոքսային 
գեղձում:

Ուսումնասիրել թ-բջիջների կուլտուրայում ստրեպտոզոտոցինի և ԳԱԿԹ 
գեներացնող գործոնների ազդեցությունը ինսուլինի արտադրման վրա:
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Գիտակիրառական նշանակությունը: Ստացված արդյունքները ընդլայնում են 
պատկերացումները շաքարախտի պաթոգենեզի վերաբերյալ և առաջարկում են նոր 
մոտեցումներ այդ հիվանդության բուժման համար:

Շաքարախտի ժամանակ ԳԱԿԹ գեներացնող միացությունները կարող են 
էական դեր խաղալ ենթաստամոքսային գեղձի կղգյակային թ-բջիջների 
պահպանման, ինսուլինի սինթեզի և արտազատման համար: Հաշվի առնելով ԳԱԿԹ- 
ի կարգավորիչ դերը ինսուլինի սինթեզում և սեկրեցիայում, գլուտամինի և ԷՕՍ-ի 
միասնական օգտագործումը կարող է էական լինել շաքարախտի բուժման հարցում: 
Ուստի շաքարատի բուժման նպատակով գերադասելի է օգտագործել գլուտամինը, 
որը հաղթահարում է արյուն-ուղեղային պատնեշը և ուղեղում Փոխարկվում արյան 
գլյուկոզը կարգավորող և կենտրոնական ԳԱԿԹ-էրգիկ մեխանիզմները խթանող 
ԳԱԿԹ-ի:

Ատենախոսության նախնական փորձարկումը: Ատենախոսության նյութը և 
հիմնական բովանդակությունը ներկայացվել են գիտաժողովներում.

Инновационное Развитие и Востребованность Науки в Современном 
Казахстане, VI Международная научная конференция, Алмааты, 2012; ААВ Young 
scientists Conference New aspects in molecular biotechnology and biochemistry.Yerevan, 
RA, June 27-28, 2013; " NEW TRENDS IN LIFE SCIENCE". Yerevan Armenia, 26-28 
SEPTEMBER 2016; "THE PAST, PRESENT AND FUTURE OF BIOCHEMISTRY" 
INTERNATIONAL YOUNG SCIENTISTS CONFERENCE dedicated to the 110th anniversaty of 
H. Buniatian 2-3 November 2017, Yerevan; Международная конференция 
«Современные тенденции биохимии, радиационной и космической биологии: Великий 
Сисакян и занчение его исследований». Ереванский государственный университет, 
Российский центр науки и культуры в Ереване., 11-13 ноябрь 2019, ст.85-88; 
INTERNATIONAL ONLINE CONFERENCE DEDICATED TO THE 90TH ANNIVERSARY OF 
ACADEMICIAN ARMEN GALOYAN "NEUROBIOLOGY IN THE 21ST CENTURY", 16-17 
December 2020 ARMENIA, YEREVAN. Քննարկվել են ՀՀ ԳԱԱ Հ. Բունիաթյանի անվան 
կենսաքիմիայի ինստիտուտի գիտական խորհրդի նիստերում, տարեկան 
հաշվետվություններում, Ադենիլային միացությունների նյութափոխանակության 
լաբորատորիայի սեմինարներում:

Հրատարակված գիտական աշխատանքները: Ատենախոսության
աշխատանքի թեմայով հրատարակվել է 6 գիտական հոդված և 5 աշխատություն' 
միջազգային և տեղական գիտաժողովներում:

Ատենախոսության ծավալը և կառուցվածքը: Ատենախոսությունը
շարադրված է տպագրական 108 էջի վրա, բաղկացած է հետևյալ բաժիններից' 
ներածություն, գրական ակնարկ, հետազոտության նյութեր և մեթոդներ, կատարած 
հետազոտության արդյունքներ և դրանց քննարկում, ամփոփում, եզրակացություններ 
և գրականության ցանկ: Աշխատանքը ներառում է 13 աղյուսակ և 4 նկար: 
Գրականության ցանկը ներառում է անգլերեն և ռուսերեն լեզուներով 272 անվանում:
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Canon միջոցով: Արդյունքների վիճակագրական վերլուծությունը կատարվել է Graph 
Pad InStat համակարգչային ծրագրի միջոցով: Տվյալները ներկայացվել են միջին ± 
ստանդարտ սխալի միջինը (M± SEM): Հավաստիության չափանիշը ընդունվել է p <
0.05:

ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ՔՆՆԱՐԿՈՒՄԸ

Նմուշ ԳԹ ԳՆ ԱԹ Ամոնիակ

1 ԳԹ  առանց 
ինկուբաց. (ստուգ.)

7.2±0.5 չ.հ. չ.հ. 1.7±0.2

2 Ինկուբացում առանց հավելում. 0.1±0.02*** 1.6±0.01* 1.8±0.02 * 1.5±0.2

3 Ինկուբացում + a-ԿԳ 0.3±0.03*** 2.6±0,03** 2.7±0,03** օ±օ***

p < 0.05; **-p<  0.01; *- p < 0.001 ստուգիչի նկատմամբ; "չ.հ." ֊չի 
հայտնաբերվել
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և օւ-կետոգլուտարաթթվի հետ տրանսամինացման ու գլուտամինաթթվի հետագա 
ռեամիդացման ճանապարհներով: Այս փորձում գրանցվում է էնդոգեն ամոնիակի 
լրիվ յուրացում (տողՅ): ԱՆ պարունակող զուգահեռ փորձերում ավելացված ԱԵՖ-ի և 
ճ-ԿԳ-ի առկայությամբ դիտվել է էկզոգեն ԳԹ-ի յուրացման ճնշում:

Գլխուղեղի միտոքոնդրիումների դեպքում ԱՆ-ի հետ ինկուբացման 
արդյունքները մի փոքր այլ են (աղյուսակ 2):

Աղյուսակ 2

Գլխուղեղի միտոքոնդրիումներում ասպարագինից առաջացած գլուտամինաթթվի և

ԱՆ + հավե|ում ԳԹ Ամոնիակ
1 ԳԹ  առանց ինկուբացման (ստուգ.) 8.5±0.6 0.17 ±0.02
2 Ինկուբացում առանց հավելումների 2.0±0,03 0.17 ±0.03
3 ԳԹ 7.2+0.5* 0.68±0.04***
4 ԳԹ+ ԱԵՖ 6.0±0.4* ]ձ5±0.22***
5 ՕԼ-ԿԳ 0.2±0.04*** 0.44±0.05**

6 ռ֊ԿԳ +ԱԵՖ 0.5±0.04*** 0.85±0.09***
7 ԳԹ+ նԼ-ԿԳ 8.6±0.9 0.34±0.05*
8 ԳԹ+ ռ֊ԿԳ +ԱԵՖ 9.7±1.1 0.34±0.04*

- բ < 0.05; ** - բ < 0.01; *** բ < 0.001 ստուգիչի նկատմամբ
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բերված առնետի գլխուղեղի արդյունքներին (աղյուսակ 1): Ստացված տվյալները 
վկայում են նյարդաակտիվ ամինաթթուների և դրանց ամիդների Փոխանակության 
նմանության մասին' նյարդային հյուսվածքի և ենթաստամոքսային գեղձի բջիջներում: 
ԱԵՖ-ի ավելացումը Գ Թ  և օւ-ԿԳ պարունակող նմուշին արգելակում է ամոնիակի 
կոնցենտրացիայի բարձրացումը:

Աղյուսակ 3
Ենթաստամոքսային գեղձի հոմոգենատում նյարդաակտիվ ամինաթթուների և 

ամոնիակի քանակները ասպարագինի ինկուբացման ժամանակ (մկմոլ/50մգ թարմ
հյուսվածք, ո=5, N/1 ± ՏԵ1\/1,)

Նմուշ ԳԹ ԳՆ ԱԹ Ամոնիակ

1 ԳԹ  առանց ինկուբաց. (ստուգ.) 9.8±1.1 չ.հ չ.հ 0.9±0.08

2 Ինկուբ. առանց հավելումների 0.1 ±0.02*** 1.5±0.02* 2.1 ±0.02* 0.9±0.03

3 օւ-ԿԳ 0.5±0.04*** 2.1 ±0.07** 2.2±0.3* 0.08±0.01***

4 ԳԹ+ԱԵՖ 8.9±0.8 2.3±0.3** չ.հ 0.7±0.08

- թ < 0.05; **- թ < 0.01; - ր < 0.001 ստուգիչի նկատմամբ; "չ.հ." - չի 
հայտնաբերվել

Աղյուսակ 4-ում ներկայացված տվյալները ցույց են տալիս, որ 
ենթաստամոքսաին գեղձի միտոքոնդրիումները պարունակում են ՖԱԳ, որը 
ակտիվանում է ոչ միայն ԱԵՖ-ով այլ նաև օւ-ԿԳ-ով: Ենթաստամոքսաին գեղձի 
հոմոգենատի ինկուբացիան ԱՆ-ի հետ ԱԵՖ-ի կամ օւ-ԿԳ-ի առկայությամբ 
ուղեկցվում է ԳՆ-ի մակարդակի հավաստի բարձրացմամբ: Ստացված տվյալները 
խոսում են առնետի ուղեղում և ենթաստամոքսային գեղձում ԱՆ-ից ԳՆ-ի 
առաջացման հնարավորության մասին:

Աղյուսակ 4
Ենթաստամոքսային գեղձի միտոքոնդրիալ ֆրակցիայում նյարդաակտիվ 

ամինաթթուների և ամոնիակի քանակները գլուտամինի առկայությամբ ինկուբացման

Նմուշ ԳՆ ԳԹ ԱԹ ԳԱԿԹ Ամոնիակ
Առանց ինկուբաց.(ստ.) 10.1 ±0.7 0.7+0.08 0.25±0.03 0.18±0.02 0.6±0.04

Առանց հավելունմերի 9.5±1.0 0.9±0.1 0.35±0.05 0.25±0.04* 0.9±0.1*

№Ւ12Ր04 7.1 ±0.5* 1.65±0.2** 0.35±0.03 0.25±0.06 1.8±0.2**

ԱԵՖ 8.6±0.6 1.25±0.15* 0.55±0.05* 0.2±0.02 1.75±0.2**

ԳԹ 9.2±0.8 7.9±0.9 1.1 ±0.2*** 0.38±0.03** 1.1±0.2

«֊ ԿԳ 7.8±0.8* 1.5±0.2* 0.45±0.05* 0.19±0.02 0.95±0.1

թ < 0.05; **- թ < 0.01; *** - թ < 0.001 ստուգիչի նկատմամբ
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ԳԹ ԳԱԿԹ ԳՆ ԱԹ ԷԱ
4.1 ±0.03 0.98±0.06 4.6±0.2 1.3±0.15 0.68±0.08
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Արլ|ուսակ 6
Ստրեպտոզոտոցինով խթանված փորձարարական շաքարախտի մոդելում 

գլուտամինի և էթանոլամին-Օ-սուլֆատի համատեղ ներարկման ազդեցությունը 
գլյուկոզի մակարդակի վրա (1\/1±Տ£1\/1, ո=5)

Գլյուկոզ, մմոլ/լ
Ստուգիչ ԱՏ (ԳՆ + ԷՕՍ) +ՍՏ

6.7±0.5 23.6±1.9*** 16.5±1.2 * * * /

***- ր<0,0001' ստուգիչի նկատմամբ; *- բ=0.0112' ՍՏ-ի նկատմամբ

Կենդանիների գլխուղեղում, ենթաստամոքսային գեղձում, յյարդում 
գնահատվել են նյարդաակտիվ ամինաթթուների մակարդակները: Աղյուսակ 7-ում 
ներկայացված են այս փորձի արդյունքում ստցված տվյալները:

Աղյուսակ 7
Առնետի հյուսվածքներում ԷՕՍ-ի և ԳՆ-ի համատեղ ներարկման ազդեցությունը 

նյարդաակտիվ ամինաթթուների մակարդակի վրա ստրեպտոզոտոցինային մոդելում 
(մկմոլ/50մգ թարմ հյուսվածք, N/1 ± Տ£№, ո=5)

Կենդանիների
խումբը

Հյուսվածք ԱԹ ԳԹ ԳՆ ԳԱԿԹ ԷԱ

1 Ստուգիչ Ուղեղ 3.9 ±0.4 8.5±0.9 4.5±0.4 4.5±0.4 2.3±0.4
2 Աւարդ 2.9±0.4 2.0±0.3 3.2±0.3 0.13±0.02 2.2±0.3
3 Ե/գ 1.3±0.1 4.1 ±0.03 4.6±0.2 0.98±0.06 0.68±0.08
4 ԱՏ Ուղեղ 2.2±0.065* 6.5±0.7* 4.0±1.0 1.7 ±0.1 ** 1,45±0.25*
5 Կարդ 2.0±0.18* 1.4±0.3* 2.4±0.36* 0.4±0.07** 1.05±0.06*
6 Ե/գ 1.2±0.1 2.1±0.2* 3.1±0.4* 0.7 ±0.1 ̂ 0.63±0.1

7 ԷՕՍ+ԳԵ
+ՍՏ

Ուղեղ 2.6±0.3 8.0±0.6# 6.5±0.4# 3.2±0.5# 2.3±0.3

8 կարդ 2.9±0.2 1.6±0.25 3.9±0.3 0.6 5 ± 0.1## 1.2±0.2

9 Ե/գ 1.4±0.2 4.6±0.7## 7.1 ±0.9## 1.2±0.2# 1.1±0.2#
֊ թ < 0.05; * * -  թ < 0.01 ստուգիչի նկատմամբ; #- թ < 0.05; ##- թ < 0.01 ԱՏ խմբի

նկատմամբ
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Նկ.1. Նատիվ և ստրեպտոզոտոցին պարունակող թ-բջջային կուլտուրաներում 
ինսուլին արտադրող բջիջների մակարդակը ըստ ՖԻԹՅ-ի ֆլյուորեսցենցիայի
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մեկ կոնցենտրացիա (10մկզ7մլ): Հնարավոր է նաև ազդեցության չափաբաժին- 
կախվածություն:

Նկար 2-ում ներկայացված են ՍՏ-ի բացակայության և ներկայության 
պայմաննեորւմ ինսուլին արտադրող թ-բջիջների քանակները որպես բջիջների 
ընդանուր քանակի տոկոս: Ակնհայտ է, որ ՍՏ ավելացված ստուգիչ նմուշում (բ) 
դրանց թիվը շուրջ 5 անգամ ցածր է ստուգիչ (նատիվ) խմբի (ա) համեմատ:
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Արլ|ուսակ 8
Ալոքսանով խթանված շաքարախտով հիվանդ առնետների արյան գլյուկոզի 

մակարդակի վրա ԷՕՍ-ի նախնական ներարկման ազդեցությունը (N/1 ± ՏԷ1\/1, ո = 8)

Ստուգիչ Ալոքսան ԷՕՍ + Ալոքսան

6.5 ±0.2 24,9 ± 3,1 *** 6,9±0,8##№Գլյուկոզ, մմոլ/լ

բ <0,0001' ստուգիչի նկատմամբ;### բ < 0,0001' ալոքսանի նկատմամբ; 
&- բ = 0.045' ստուգիչի նկատմամբ

ւվյալներից երևում է, որ ենթաստամոքսային գեղձը 
ավասար քանակությամբ ԱԹ և ԳԱԿԹ (1.7մկմոլ և 1.5 մկմոլ), 

Գ Թ  և ԳՆ (4.1 մկմոլ և 3.8 մկմոլ): Ալոքսանի ներորովայնային ներարկումը բերում է, ի 
տարբերություն ստրեպտոզոտոցինի, երկկարբոն ամինաթթուների և ԳՆ-ի 
քանակների վիճակագրորեն հավաստի բարձրացմանը' չթողնելով էական 
ազդեցություն ԳԱԿԹ-ի քանակի վրա: Ալոքսանի ներարկումը ԷՕՍ-ի եռօրյա (0.5 
գ/կգ) ներարկումից հետո վերականգնում է ԳՆ-ի և ԳԹ-ի սկզբնական քանակները և 
միաժամանակ խիստ բարձրացնում է ԳԱԿԹ-ի մակարդակը ենթաստամոքսային 
գեղձում: Պետք է նշել, որ ԷՕՍ-ը ազդում է ոչ միայն ԳԱԿԹ-Տ-ի, այլ նաև 
գլոււոամաւոդեկարբօքսիլազի, թիրոզինհիդրօքսիլագի ակտիվության, այսինքն 
կատեխոլամինների սինթեզի, ինչպես և գլյուկոզի թաղանթներով թափանցելիության 
վրա:

Աղյուսակ 7-ի և 9-ի տվյալների համեմատությունը ցույց է տալիս որոշակի 
տարբերություններ ՍՏ-ի և ալոքսանի ազդեցությամբ ամինաթթուների մակարդակի 
վրա: Այն դեպքում, երբ ՍՏ-ը իջեցնում է ԳՆ-ի, ԳԹ-ի և ԳԱԿԹ-ի քանակները
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ենթաստամոքսային գեղձում, ալոքսանը բարձրացնում է ԳՆ-ի և ԳԹ-ի քանակը' 
չազդելով ԳԱԿԹ-ի պարունակության վրա, հավանական է դա պայմանավորված է 
երկու դիաբետոգենների ցիտոտոքսիկ ազդեցության մեխանիզմների 
տարբերությամբ [ճտ1<սօԽ1տ1մ, 2001; 1_6Ո26Ո, 2008]:

Աղյուսակ 9
ԷՕՍ-ի ազդեցությունը ալոքսանով խթանված շաքարախտի դեպքում առնետների 
ենթաստամոքսային գեղձի ամինաթթուների պարունակության վրա (մկմոլ/50մգ 

թարմ հյուսվածք/ N/1 ± ՏԷ1\/1, ո=5)

Ամինաթթուներ ԱԹ ԳԹ ԳՆ ԳԱԿԹ

Ստուգիչ 1.7±0.4 4.1 ±0.8 3.8±0.3 1.5±0.3

Ալոքսան 2.6±0.4* 6.2±0.6* 6.9±0.6* 1.2±0.2
ԷՕՍ + ալոքսան 3.1 ±0.7 3.6±0.3# 3.9±0.8# 3.4±0.8##

թ < 0.05 ստուգիչի նկատմամբ; * - թ < 0.05; ## - թ < 0.01 ալոքսանի նկատմամբ

Ալոքսանը արգելակում է գյուկոկինազը և, հավանաբար, բերում է էներգիայի 
այլ աղբյուրների հայթայթման, այդ թվում ամինաթթուների յուրացմանը, ինչը 
սկզբնական շրջանում հավանաբար նպաստում է ինսոդինի սինթեզին ու 
արտազատմանը և անդրադառնում գլյուկոզի մակարդակի վրա: Ալոքսանի 
ներարկումը ԳԱԿԹ-Տ-ի արգելակիչ ԷՕՍ-ից հետո չի ազդում ԳՆ-ի և ԳԹ-ի 
պարունակության վրա, որոնք հանդիսանում են ԳԱԿԹ-ի աղբյուր: Վերջինիս 
մակարդակը համեմատած ինչպես ստուգիչ, այնպես էլ ալոքսանային շաքարախտով 
հիվանդ խմբի առնետների հետ, բարձրանում է 2.3 - 2.8 անգամ: Նման 
ազդեցությունը վկայում է ԷՕՍ-ի հնարավոր հակաշաքարախտային ակտիվության 
մասին, քանի որ այդպիսի ակտիվություն է վերագրվում ԳԱԿԹ-ին [Նյո 6է ձ1., 2014]: 
Բացառված չէ ԷՕՍ-ի նաև ինքնուրյուն ազդեցությունը գլյուկոզի յուրացման և 
ինսուլինի սինթեզի մեխանիզմների վրա: Ըստ որոշ տվյալների ԷՕՍ-ը կարող է բացի 
ԳԱԿԹ-ի արգելակումից նաև ակտիվացնել գլուտամատդեկարբօքսիլազը 
[Լօտհ6ր,1980], ազդել կաւոեխոլամինների սինթեզի, գլյուկոզի ներծծման և 
կենսաբանական թաղանթների ֆոսֆոլիպիդային բաղադրության վրա:

Աղյուսակ 10
ԷՕՍ-ի ազդեցությունը ալոքսանով խթանված շաքարախտով հիվանդ առնետների 

գլխուղեղի ամինաթթուների պարունակության վրա (մկմոլ/50 մգ թարմ հյուսվածք N/1
±ՏԷ1Վ, ո=5)

Ամինաթթուներ ԱԹ ԳԹ ԳՆ ԳԱԿԹ

Ստուգիչ 2.0±0.2 3.9±0.8 3.2±0.6 1.6±0.4
Ալոքսան 2.2±0.2 4.4±0.5 3.3±0.4 1.6±0.3
ԷՕՍ +ալոքսան 2.0±0.3 4.1 ±0.6 3.3±0.7 3.2±0.5 **

թ < 0.05 ստուգիչի և ալոքսանի նկատմամբ
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Գլխուղեղում ալոքսանի ներարկումից հետո նյադաակտիվ ամինաթթուների 
պարունակությունը մնում է գրեթե անփոփոխ: Ալոքսանի ներարկումը ԷՕՍ-ի եռօրյա 
ներարկումից հետո անդրադառնում է միայն ԳԱԿԹ-ի քանակության վրա, որը 2 
անգամ բարձր է, քան ինտակտ կամ միայն ալոքսանով խթանված շաքարախտով 
հիվանդ առնետների խմբում:

Հավանական է, որ ալոքսանը չի հաղթահարում արյուն-ուղեղային պատնեշը: 
ԳԱԿԹ-ի քանակի ավելացումը ուղեղում նախ և առաջ նպաստում է ԳԱԿԹ-էրգիկ 
մեխանիզմների գործունեության բարելավմանը: Բացի այդ հայտնի է, որ ուղեղի 
ԳԱԿԹ-էրգիկ մեխանիզմները մասնակցում են արյան գլյուկոզի հոմեոսթազի 
պահպանման գործընթացներում [Lang, 1995] և հետևաբար ազդում են 
ենթաստամոքսային գեղձի աշխատանքի վրա:
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ХАЧАТРЯН НАРИНЕ ХАЧИКОВНА

КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ НЕЙРОАКТИВНЫХ АМИНОКИСЛОТ В МОЗГУ И 

ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЕ КРЫС В НОРМЕ И ПРИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМ

САХАРНОМ ДИАБЕТЕ

РЕЗЮМЕ

Ключевые слова: нейроактивные аминокислоты, этаноламин-О-сульфат, 

глутамин,глюкоза, мозг, панкреас, диабет

В работе проведено сравнительное изучение содержания и обмена 

нейроактивных аминокислот в мозге и поджелудочной железе. В частности изучена 

утилизация их амидов как возможных источников ГАМК, играющей важную роль не 

только в деятельности мозга, но и в эндокринной и экзокринной функциях 

панкреаса. Подтверждено сходство в количественном распределении и 

метаболизме нейроактивных аминокислот в обоих органах, наличие 

высокоактивной фосфатакивируемой глутаминазы в митохондриальной фракции 

поджелудочной железы, показан аналогичный характер генерации ГАМК из 

глутамина при подавлении ГАМК-трансаминазы (ГАМК-Т) ее специфическим 

ингибитором этаноламин-О-сульфатом (ЭОС). Показано, что аспарагин как в мозге, 

так и в поджелудочной железе может быть возможным источником глутамина, а 

следовательно ГАМК. а-кетоглутарат в гомогенатах мозга усиливает выход 

глутамина и аспартата при инкубации с аспарагином. Добавление в инкубационную 

среду глутамата снимает подобный эффект а-кетоглутарата при одновременном 

усилении выхода аммиака. В гомогенатах поджелудочной железы а-кетоглутарат 

также вызывает повышение выхода глутамина и глутамата, но без влияния на 

уровень аспартата. Подтверждено ГАМК генерирующее действие как отдельного 

введения ЭОС и глутамина, так и в особенности их совместного внутрибрюшинного 

введения.

Исходя из данных о стимулирующем действии ГАМК на пролиферацию р- 

клеток, синтез и высвобождение инсулина, а также противовоспалительных, 

трофических и иммуномодуляторных свойств этой аминокислоты нами было 

исследовано влияние предварительного введения ГАМК-генерирующих
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соединений, глутамина и ЭОС, на содержание и метаболизм нейроактивных 

аминокислот в мозге и поджелудочной железе и уровень глюкозы в крови 

интактных и подвергнутых воздействию диабетогенов (стрептозотоцин и аллоксан) 

крыс. Показано более эффективное ГАМК-генерирующее действие 

предварительного совместного введения глутамина и ЭОС, вызывающего также 

заметное подавление гипергликемического эффекта стрептозотоцина. 

Преимущество использования глутамина и ЭОС вместо ГАМК заключается в 

преодолении ими гемато-энцефалического барьера и активации ГАМК эргических 

систем мозга, участвующих в регуляции содержания глюкозы в крови. Выявлены 

существенные различия в эффектах стрептозотоцина и аллоксана на содержание 

нейроактивных аминокислот в мозге и панкреасе крыс. Так, стрептозотоцин 

вызывает статистически значимое снижение концентрации нейроактивных 

аминокислот как в мозге, так и в поджелудочной железе, тогда как аллоксан, не 

влияя на их уровень в мозге, приводит к повышению концентрации глутамата и 

глутамина без существенного изменения уровня ГАМК в поджелудочной железе. 

Отсутствие эффекта алоксана на содержание нейроактивных аминокислот мозга, 

по-видимому, связано с непреодолимостью гемато-энцефалического барьера для 

этого диабетогена. Предварительное внутрибрюшинное трехдневное введение 

ЭОС и глутамина снимает эффекты стрептозотоцина и аллоксана на уровень 

нейроактивных аминокислот в органах крыс. Показана большая эффективность 

ЭОС в предупреждении гипергликемии, вызываемой аллоксаном, чем 

стрептозотоцином, что по-видимому связано с различиями в механизмах 

цитотоксического действия диабетогенов.

На культуре островковых р-клеток поджелудочной железы в опытах in vitro 

показано усиление флюоресценции ФИТС-меченого инсулина при добавлении 

ЭОС, ГАМК или глутамина, особенно выраженное в случае первого. Добавление 

стрептозотоцина к культуре островковых р-клеток поджелудочной железы 

вызывает резкое понижение уровня инсулина, которое компенсируется как ЭОС, 

так и ГАМК и глутамином. Полученные данные свидетельствуют о перспективности 

применения ГАМК-генерирующих агентов (глутамин, агонисты ГАМК, ингибиторы 

ГАМК-трансаминазы) в профилактике и лечении сахарного диабета.
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QUANTITATIVE CHANGES OF NEUROACTIVE AMINO ACIDS IN THE BRAIN 

AND PANCREAS OF RATS IN THE CONDITIONS OF 

THE EXPERIMENTAL DIABETES MELLITUS 

SUMMARY

Key words: neuroactive amino acids, etanolamine-O-sulphate, glutamine, glucose, 

brain, pancreas, diabetes mellitus

GABA plays an important role not only in the brain activity but in endocrine and 

exocrine functions of the pancreas. In this work the comparative study of the metabolism 

of neuroactive amino acids in the brain and pancreas, in particular their amides as 

possible sources of GABA, was carried out. The similarities in the quantitative distribution 

and metabolism of neuroactive amino acids in both organs, the presence of highly active 

phosphate-activated glutaminase in the pancreas were confirmed, and a similar 

character of the GABA generation from glutamine was shown in the conditions of GABA- 

T inhibition.

It has been shown that asparagine can be a possible source of glutamine, 

consequently, for GABA as well, in both organs: brain and the pancreas. Alfa- 

ketoglutarate in the brain homogenates accelerates the output of glutamine and 

aspartate upon incubation with asparagine. Glutamate addition to the incubation medium 

removes that effect of a-ketoglutarate while enhancing the output of ammonia. In 

pancreatic homogenates, a-ketoglutarate also causes an increase in the yield of 

glutamine and glutamate, but without affecting the level of aspartate. It was confirmed the 

GABA generating effect in both conditions: separate administration of etanolamine-O- 

sulphate (EOS) and glutamine, and especially during their joint intraperitoneal injection to 

rats.

Based on the data about the stimulating effect of GABA on the proliferation of p- 

cells, synthesis and release of insulin, as well as the anti-inflammatory, trophic and 

immunomodulatory properties of this amino acid, we have studied the effect of the 

preliminary administration of GABA-generating compounds, glutamine and EOS on the 

content and metabolism of neuroactive amino acids in the brain and pancreas as well as 

blood glucose levels of intact and streptozotocin/alloxan injected, diabetes-induced rats.
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It was shown more effective GABA-generating effect of preliminary joint administration of 

glutamine and EOS to rats, causing a marked suppression of the hyperglycemic effect of 

streptozotocin. The advantage of using glutamine and EOS instead of GABA is their 

ability to cross the blood-brain barrier and activate the GABAergic systems of the brain 

involved in the regulation of blood glucose level. It has been revealed the differences in 

the effects of streptozotocin and alloxan on the content of neuroactive amino acids in the 

rat's brain and pancreas. We have shown, streptozotocin causes a statistically significant 

decrease in the concentration of neuroactive amino acids both - in the brain and in the 

pancreas, whereas alloxan, without affecting their level in the brain, leads to an increase 

in the concentration of glutamate and glutamine and a decrease of GABA in the 

pancreas. The absence of the effect of aloxane on the content of neuroactive amino 

acids in the brain, apparently, is associated with the impermeability of the blood-brain 

barrier for this dibetogen. A preliminary intraperitoneal three-day administration of EOS 

and glutamine eliminate the effects of streptozotocin and alloxan on the level of 

neuroactive amino acids in the rat organs. EOS has been shown to be more effective in 

preventing alloxan- than streptozotocin-induced hyperglycemia, which is probably 

associated with the differences in the mechanisms of the cytotoxic effects of these 

diabetogens.

An increase in FITS-marked insulin fluorescence in the culture of pancreatic islet p- 

cells has been shown with the addition of EOS, GABA, or glutamine. We have found that 

these compounds compensate the streptozotocin-induced insulin lowering as well.

Obtained data indicate the promising use of GABA-generating agents (glutamine, 

GABA agonists, GABA-transaminase inhibitors) in the prevention and treatment of 

diabetes mellitus.
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