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явився на 6-ому місяці дослідження і в 4,2 раза був ниж-
чим норми (р ≤ 0,05)�� Введення ураженим ДМГ щурам 
ресвератролу призвело до підвищення КАТ активності 
в даному органі протягом усього експерименту і на 7 
місяць розвитку пухлини вона лише на 3% відрізня-
лась від рівня інтактного контролю�� 

Відомо, що процес формування пухлини супровод-
жується утворенням значної кількості токсинів [10], які 
на нашу думку, проявляють негативний вплив на печінку�� 
При цьому пригнічується протеїнсинтезувальна функція, 
що призводить до зниження активності протеїнів-ензимів 
та продуктів протеїнового походження�� Це може бути од-
нією із причин зниження сОД та КАТ активності в умовах 
експериментального канцерогенезу��

Один із основних антиоксидантів плазми крові 
– церулоплазмін – купрумвмісний протеїн альфа2-гло-
булінової фракції крові�� Особливістю цього протеїну 
є висока стабільність до токсичної дії АФО, що доз-
воляє йому зберігати біологічну активність за умов їх 
інтенсивної генерації [14]��

У ході експерименту встановлено зростання вмісту 
церулоплазміну (рис�� 2) в сироватці крові в усі терміни 
дослідження��

Так, на 3-ій місяць після початку експерименту да-
ний показник зріс на 294,5% у порівнянні з інтактним 
контролем, на 5-ому – на 675,9% та 7-ому місяці він 
дещо знизився, але залишався вищим від контролю на 
331,7%��

Відомо, що церулоплазмін синтезується мембрано-
зв’язаними полісомами гепатоцитів [5]�� Можливо, 
збільшення вмісту ензиму пов’язане зі зміною його ка-
таболізму в ураженому організмі��

Після застосування препарату «Ресверазин» спос-
терігалось зниження вмісту ЦП (на 7-ому місяці він був 
нижчим в 3,8 раза порівняною із групою, де корекція не 
застосовувалась)��

У руйнуванні гідроперекисів, що утворюються при 
ПОЛ, основну роль відіграє система глутатіонперокси-
даза – глутатіонредуктаза – відновлений глутатіон [3]�� 
Відновлений глутатіон (ВГ) відіграє важливу роль у 
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Рис. 2. Вміст церулоплазміну в сироватці крові щурів в динаміці ураження 1,2-ДМГ 
та після застосування ресвератролу, %.

Примітка. * – вірогідні зміни між показниками контрольної та ураженої ДМГ груп тварин (р ≤0,05); 
** – вірогідні відмінності між показниками уражених ДМГ та лікованих ресвератролом тварин (р ≤ 0,05).

Таблиця 1
Каталазна активність у сироватці крові (мккат/л) та печінці (мккат/кг) щурів у динаміці ураження 1,2-дМГ та після застосування 
ресвератролу (M±m; n=6)

Групи тварин
Сироватка крові, мккат/л Печінка, мккат/кг

дМГ дМГ+Рес дМГ дМГ+Рес
Контроль 1,34±0,05 1,84±0,0,3
1 місяць 1,24±0,03 1,22±0,02 1,37±0,05* 1,76±0,04
2 місяць 1,18±0,04* 1,19±0,26 1,20±0,06* 1,54±0,05**
3 місяць 0,55±0,04* 0,76±0,02** 0,94±0,05* 1,39±0,04**
4 місяць 0,44±0,03* 0,75±0,03** 0,83±0,03* 1,52±0,02**
5 місяць 0,57±0,03* 0,84±0,01** 0,73±0,05* 1,69±0,03**
6 місяць 0,56±0,04* 1,03±0,07** 0,44±0,03* 1,72±0,04**
7 місяць 0,59±0,05* 1,21±0,06** 0,62±0,04* 1,79±0,05**

Примітка: * – вірогідні зміни між контрольними та ураженими тваринами (р ≤0,05); ** – вірогідні відмінності між ураженими
та лікованими ресвератролом тваринами (р ≤ 0,05).


