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Вступ

Порушення окисно-антиок-
сидантного гомеостазу є ран-
ньою та універсальною лан-
кою патогенезу, викликаного
дією на організм різних ушко-
джувальних чинників [2; 7]. Важ-
ливими параметрами, які ха-
рактеризують динаміку розвит-
ку патологічного процесу, є по-
казники стану процесів вільно-
радикального пероксидного
окиснення ліпідів (ПОЛ) [1; 3].

Доведено, що зміни процесів
ПОЛ пов’язані зі станом фер-
ментної та неферментної ком-
понент системи антиоксидант-
ного захисту (АОЗ), яка пере-
шкоджає руйнуванню клітин і
тканин вільними формами кис-
ню [3; 6].

Водночас хроноритми пара-
метрів системи ПОЛ та показ-
ників АОЗ як у нормі, так і вна-
слідок впливу різних чинників,
зокрема, іммобілізаційного стре-
су, є маловивченими.

Мета дослідження — ви-
значити структуру хроноритмів
показників вільнорадикально-
го гомеостазу в еритроцитах
білих щурів за умов фізіоло-
гічної норми, а також при дії
іммобілізаційного стресу.

Матеріали та методи
дослідження

Експерименти проведено
на 48 статевозрілих білих щу-
рах-самцях масою 160–180 г,
яких утримували за стандарт-
них умов віварію при сталій
температурі та вологості повіт-
ря, у звичайному світловому
режимі, з вільним доступом до
води та їжі. Тварин дослідної
групи безпосередньо перед екс-

периментом піддавали іммо-
білізаційному стресу, утримую-
чи їх впродовж 1 год у спеці-
альних індивідуальних клітках-
пеналах.

Щурів забивали шляхом де-
капітації відповідно до вимог
Європейської конвенції щодо
захисту експериментальних
тварин, під легким ефірним
наркозом о 8, 12, 16 та 20-й го-
динах. Кров стабілізували гепа-
рином, центрифугували 15 хв
при 3000 об/хв, відокремлюва-
ли плазму від формених еле-
ментів. Суспензію еритроцитів
отримували триразовим про-
миванням фізіологічним роз-
чином натрію хлориду у спів-
відношенні 1:10.

Стан ПОЛ оцінювали за
вмістом в еритроцитах мало-
нового альдегіду (МА) та діє-
нових кон’югатів (ДК) [4], сис-
теми АОЗ — за рівнем катала-
зи [5].

Статистичну обробку ре-
зультатів проводили методом
варіаційного аналізу з визна-
ченням критерію Стьюдента.

Результати дослідження
та їх обговорення

Проведені експерименти
свідчать, що за нормальних
умов вивчені показники вільно-
радикального гомеостазу в
еритроцитах білих щурів впро-
довж досліджуваної частини
доби періодично змінюються.
Зокрема, рівень МА поступово
збільшувався, досягаючи мак-
симального значення о 20-й го-
дині. Акрофазу рівня ДК реєс-
трували о 12-й годині, бати-
фазу — о 16-й. Активність ка-
талази в еритроцитах інтакт-
них щурів спочатку дещо зрос-

тала, згодом набувала мен-
ших значень, а о 20-й годині
дорівнювала початковим ве-
личинам (таблиця).

У щурів, яких піддавали од-
ногодинному іммобілізаційному
стресу, відзначали суттєві по-
рушення хроноритмів усіх до-
сліджуваних показників проок-
сидантного й антиоксидантно-
го гомеостазу. Так, рівні МА та
ДК вірогідно збільшувалися в
усі досліджувані часові проміж-
ки (див. таблицю), а їхні хроно-
грами, порівняно з контроль-
ними, набували антифазного
характеру. В обох випадках
відбувався перерозподіл акро-
та батифаз.

Мезор ритму МА зростав із
(43,6000±1,9994) до (51,920±
±1,484) мкмоль/л (Р<0,001),
амплітуда коливань зменшува-
лася на 48,1 % відносно такої
в інтактних тварин, що є свід-
ченням зриву адаптаційно-
компенсаторних реакцій. Се-
редній рівень ритму ДК також
істотно змінювався (з (2,170±
±0,023) до (2,970±0,032) Е232/мл,
Р<0,001), його амплітуда зрос-
тала на 17,9 %.

Усі ці зміни відбувалися на
фоні зниження активності фер-
менту системи АОЗ каталази.
Впродовж усього досліджувано-
го періоду активність каталази
порівняно з групами інтактних
щурів була вірогідно меншою.
Мезор ритму також зменшував-
ся відповідно з (2,080±0,032)
до (1,670±0,059) мкмоль/(хв·мл)
(Р<0,001). Амплітуда коливань
хронограми зростала в 2,4 разу.

Таким чином, аналіз хроно-
ритмів показників про- й анти-
оксидантної систем еритроци-
тів щурів за умов іммобіліза-
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ційного стресу виявив актива-
цію ПОЛ на фоні недостат-
ності АОЗ, що супроводжуєть-
ся ознаками десинхронозу. Це
дає підстави стверджувати
про розбалансованість систем
вільнорадикального гомеоста-
зу, яка призводить до знижен-
ня адаптаційно-компенсатор-
них можливостей організму.

Висновки

1. Показники вільноради-
кального гомеостазу в білих
щурів за умов фізіологічної
норми впродовж досліджува-
ної частини доби періодично
змінюються.

2. При дії на організм одного-
динного іммобілізаційного стре-
су порушується структура хро-
норитмів показників про- й анти-

оксидантної систем білих щу-
рів, що є наслідком адаптацій-
но-компенсаторних і декомпен-
саторних реакцій організму.

Перспективи подальших
досліджень. Буде продовжено
вивчення хроноритмів окисно-
антиоксидантного гомеостазу
за умов впливу інших ксенобіо-
тиків.
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Таблиця
Хроноритми вільнорадикального гомеостазу в еритроцитах білих щурів

внаслідок одногодинного іммобілізаційного стресу (x±Sx), n=6

               
Показники Група

                                           Години

8.00 12.00 16.00 20.00

Малоновий альдегід, мкмоль/л І 39,230±0,917 40,070±0,920 45,190±0,970 49,990±0,126
ІІ 54,200±0,167 52,880±0,828 50,680±1,044 54,600±0,900

P<0,001 P<0,001 P<0,01 P<0,001

Дієнові кон’югати, Е232/мл І 2,160±0,012 2,230±0,009 2,090±0,018 2,200±0,012
ІІ 2,970±0,009 2,920±0,024 2,870±0,009 3,130±0,025

P<0,001 P<0,001 P<0,001 P<0,001

Каталаза, мкмоль/(хв·мл) І 2,110±0,051 2,140±0,028 1,950±0,058 2,110±0,013
ІІ 1,680±0,028 1,890±0,044 1,610±0,035 1,490±0,048

P<0,001 P<0,001 P<0,001 P<0,001

Примітка. І — інтактні тварини; ІІ — тварини, яких піддавали одногодинному іммобілізаційному стресу; n — кіль-
кість тварин; P — коефіцієнт вірогідності змін між показниками дослідних та інтактних тварин.

нічев, Є. Л. Левицький, Ю. І. Губсь-
кий [та ін. ] // Современные пробле-
мы токсикологии. – 2002. – № 3. –
С. 24–30.

4. Гаврилов В. Б. Спектрофото-
метрическое определение содер-
жания гидроперекисей липидов в
плазме крови / В. Б. Гаврилов, М. И.
Мишкорудная // Лабораторное дело.
– 1983. – № 3. – С. 33–36.

5. Метод определения активнос-
ти каталазы / М. А. Королюк, Л. И.
Иванова, И. Г. Майорова [и др.]
// Лабораторное дело. – 1988. – № 1.
– С. 16–19.

6. Мещишен І. Ф. Основи обміну
речовин та енергії : навч. посібник
/ І. Ф. Мещишен, В. П. Пішак, Н. П. Гри-
гор’єва. – Чернівці : Медуніверситет,
2005. – 192 с.

7. Свинец и окислительный стресс
/ И. М. Трахтенберг, Т. К. Короленко,
Н. А. Утко, Х. К. Мурадян // Современ-
ные проблемы токсикологии. – 2001.
– № 4. – С. 50–53.




