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Колоректальний рак є третім найбільш поширеним 
типом пухлин у чоловіків і другим у жінок, що стано-
вить 10% серед усіх типів пухлин у світі [12]�� Міжна-
родна статистика раку вказує на те, що щороку в світі 
виникає 1,36 мільйона нових випадків даного захво-
рювання [15]��

Штучно індуковані пухлини у лабораторних тварин 
дозволяють дослідити різні аспекти канцерогенезу, 
які не можуть бути ефективно вивчені безпосередньо 
на людському організмі�� У зв’язку з цим, розроблено 
значну кількість експериментальних моделей ініціації 
пухлинного росту в різних органах�� Однією з них є 
диметилгідразинова модель�� Морфологічні зміни, які 
виникають у товстому кишечнику при індукції пух-
линного процесу за допомогою 1,2-диметилгідразину 
(ДМГ), близькі до тих, які мають місце в тканинах 
людини при розвитку раку товстої кишки [22]�� ДМГ 
є високоспецифічним непрямим канцерогеном, який 
у дозозалежний спосіб викликає ініціацію та наступні 
етапи онкогенезу, що в результаті призводить до ви-
никнення раку товстої кишки [24]��

Поряд із різними методами терапії онкологічного 
процесу використання природних сполук стало новим 
горизонтом у лікуванні хворих�� Деякі дослідження in 
vitro та in vivo показали, що фітохімічні речовини мають 
потенційні антиоксидантні, протизапальні та антиканце-
рогенні властивості, моделюючи певні сигнальні шляхи 
та молекулярні біомаркери для зупинки захворюваності 
та прогресування колоректального раку [25]��

Нашу увагу привернув ресвератрол – фітоалексин, 
який природним чином зустрічається у багатьох видах 
рослин, включаючи арахіс, виноград та ягоди, і допомагає 
реагувати на патогенні інфекції [6, 19]��

Опубліковано ряд досліджень, які підтверджують 
позитивний вплив ресвератролу на стан клітинних 
систем [18, 20], також даний фітоалексин демонструє 
ефективність при лікуванні раку та може застосовува-
тися в клінічній терапії, проте, це потребує подальшо-
го клінічного вивчення��

Метою роботи було дослідити антиоксидантні 
властивості ресвератролу за умов розвитку хімічно ін-
дукованого канцерогенезу��

Матеріали та методи дослідження
Для досліджень використовували білих безпород-

них щурів-самців, яких утримували на стандартно-
му раціоні віварію Тернопільського національного 
медичного університету�� Маса тіла тварин станови-
ла 180-220 г�� Щури були поділені на три групи: 1-а 
– інтактний контроль (ІК); 2-а – група тварин, яким 
моделювали хронічну аденокарциному товстої кишки 
(КП), 3-я – група тварин, яким моделювали аденокар-
циному товстої кишки та щоденно вводили антиокси-
дант ресвератрол��

Аденокарциному товстої кишки моделювали шляхом 
введення несиметричного 1,2-диметилгідразин гідрохло-
риду (ДМГ) (фірми SIGMA-ALDRICH CHEMIE, вироб-
ництва Японії), попередньо розведеного ізотонічним роз-
чином натрію хлориду�� Канцероген вводили підшкірно в 
міжлопаткову ділянку в дозі 7,2 мг/кг (з розрахунку на 
діючу речовину) 1 раз на тиждень впродовж 30 тижнів, 
відповідно до маси тварини з розрахунку 0,1 мл розчину 
ДМГ на 100 грам маси тіла щура [3, 23]�� Контролем для 
групи тварин з введенням ДМГ були щури, яким щотиж-
ня підшкірно вводили 0,1 мл фізіологічного розчину на 
100 грам маси тіла��

З метою корекції виявлених порушень одній із груп 
тварин внутрішньошлунково вводили препарат «Ре-
сверазин» (ТОВ «Нутрімед», Україна) в дозі 20 мг/кг 
(з розрахунку на діючу речовину)�� Перерахунок про-
водили, виходячи із середньотерапевтичної дози та 
враховуючи видову чутливість тварин за Ю��Р�� Рибо-
ловлєвим [9]��

Кожного місяця від початку дослідження уражені 
та ліковані тварини виводили із експерименту шляхом 
евтаназії під тіопенталовим наркозом�� При проведенні 
досліджень користувались загальними принципами ек-
спериментів на тваринах, узгодженими з положеннями 
Європейської конвенції про захист хребетних тварин, що 
використовуються для експериментальних та інших нау-
кових цілей [16]��

Для дослідження брали сироватку крові та печінку 
тварин��

Показники ензиматичної ланки антиоксидантного 
захисту визначали за супероксиддисмутазною актив-
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