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ністю [11] з нітротетразолієм синім, каталазною актив-
ністю [4] у реакції з молібдатом амонію, вміст церуло-
плазміну за реакцією окиснення пара-фенілендіаміну 
[2]�� Неензиматичну ланку антиоксидантної системи 
вивчали за вмістом відновленого глутатіону [13] – при 
взаємодії реактиву Елмана з вільними SH-групами��

Результати досліджень піддавали статистично-
му аналізу [21] за допомогою статистичної програми 
STATISTICA 6��0 з використанням параметричного 
критерію ст’юдента та непараметричного критерію 
Вілкоксона для зв’язаних вибірок�� Зміни вважали віро-
гідними при р ≤ 0,05��

Результати дослідження та їх обговорення
Відомо, що при онкологічних захворюваннях відбу-

вається активація вільнорадикальних процесів, зокрема 
ліпопероксидації та окисної модифікації протеїнів [17]�� 
Накопичення в організмі проміжних та кінцевих продук-
тів цих процесів призводить до змін активності систем ан-
тиоксидантного захисту��

Основними антиоксидантними ензимами, які беруть 
участь у знешкодженні вільних радикалів та активних 
форм оксигену є супероксиддисмутаза (сОД) та каталаза 
(КАТ)�� сОД нейтралізує супероксидний іон-радикал, пе-
ретворюючи його на воду і гідроген пероксид – активний 
окисник, який, у свою чергу, знешкоджується КАТ [1]��

Нами було встановлено, що за умов ДМГ-індуков-
ного канцерогенезу сОД активність вірогідно зроста-
ла (р ≤ 0,05) у гомогенаті печінки в перші місяці екс-
перименту, й на 3-ому місяці була в 2,3 раза вищою від 
інтактного контролю (рис�� 1)�� Надалі спостерігалось 
зниження даного показника – на 7-ому місяці актив-
ність досліджуваного ензиму була в 2,1 раза нижчою 
порівняно з групою тварин інтактного контролю��

Відомо, що активні форми оксигену безпосеред-
ньо впливають на ступінь окиснення іонів металів в 
активних центрах ензимів, що обумовлює пригнічення 
функціонування останніх [7]�� Ще однією з причин зни-

ження супероксиддисмутазної активності може бути 
накопичення пероксиду гідрогену, який є інгібітором 
даного ензиму��

На початку дослідження застосування ресвератролу 
призвело до зниження підвищеної сОД активності в 
уражених ДМГ тварин�� Даний показник на 4-му та 5-му 
місяцях дослідження був на одному рівні та становив 
122% щодо норми�� В останні два місяці дослідження 
застосування ресверетролу призвело до вірогідного 
підвищення (р ≤ 0,05) зниженої активності ензиму від-
носно тварин з контрольною патологією, яка в кінці ек-
сперименту лише на 8,3% відрізнялась від норми��

Порушення у функціонуванні антиоксидантної сис-
теми проявляються уже на перших етапах активації 
вільнорадикальних процесів (супероксиддисмутазна 
активність) і тривають у термінальній стадії цього 
процесу (зниження каталазної активності) [1]��

Це зумовило доцільність визнчення каталазної ак-
тивності у сироватці крові та печінці щурів, уражених 
1,2-ДМГ�� За умов ДМГ-індукованого канцерогенезу 
спостерігалось зниження даного показника як у сиро-
ватці крові, так і в гомогенаті печінки в усі терміни 
експерименту (табл�� 1)��

Даний показник прогресуюче знижувався у сиро-
ватці крові уражених щурів і досяг найменшого зна-
чення на 4-ий місяць дослідження (у 3 рази нижче 
рівня контрольних тварин)�� Надалі до кінця експери-
менту КАТ активність дещо зростала, але на 7 місяць 
розвитку аденокарциноми вона все ще залишалась у 
2,3 раза нижчою від норми�� В усі терміни дослідження 
спостерігався позитивний вплив ресвератролу на ак-
тивність даного ензиму в сироватці крові тварин�� За-
стосований антиоксидант підвищував КАТ активність 
і в кінці експерименту нами зареєстроване зростан-
ня даного показника у 2,1 раза щодо рівня уражених 
щурів��

Аналогічне зниження КАТ активності відмічено у пе-
чінці дослідних тварин�� Найнижчим даний показник ви-
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Рис. 1. Супероксиддисмутазна активність у печінці 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).


