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функціонуванні ланок системи детоксикації та захисті 
клітин від окиснювального стресу��

Нами досліджено вміст ВГ у сироватці крові щурів 
із змодельованим канцерогенезом�� За умов індуковано-
го канцерогенезу у перші місяці експерименту спостері-
галось вірогідне (р ≤ 0,05) зростання досліджуваного 
показника протягом 3-ох місяців, на 4-ий місяць вміст 
ВГ почав знижуватись і найнижчим виявився у кінці 
експерименту (в 1,5 раза нижче рівня щурів інтактного 
контролю) (табл�� 2)��

Протягом усіх термінів дослідження ресвератрол 
ефективно вплинув на даний показник – на початкових 
етапах, знижуючи його, на наступних вірогідно (р ≤ 0,05) 
підвищував і в останній термін вміст ВГ у сироватці крові 
уражених щурів був на рівні норми��

Аналогічні зміни відмічено в печінці щурів, уражених 
1,2-ДМГ�� На перший місяць експерименту вміст ВГ підви-
щився в 1,5 рази, до кінця експерименту знизився в 1,9 
раза�� Ефективність застосування ресвератролу проявилась 
на всіх етапах дослідження і на 7-ий місяць даний показ-
ник лише на 5% відрізнявся від вмісту такого у інтактних 
тварин��

Одним із наслідків зниження вмісту ВГ у тварин 
після ураження може бути оксидативний стрес, що бу-
ло показано нами раніше [8], який супроводжувався 
інтенсифікацією процесів ліпопероксидації та окис-
нювальної модифікації протеїнів�� Застосований нами 

Таблиця 2
Вміст відновленого глутатіону в сироватці крові та печінці щурів у динаміці ураження 1,2-дМГ та після застосування ресвератролу 
(M±m; n=6)

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

дМГ дМГ+Рес дМГ дМГ+Рес
Контроль 1,10±0,04 1,32±0,05
1 місяць 1,24±0,03* 1,20±0,02 1,97±0,07* 1,50±0,07**
2 місяць 1,48±0,04* 1,22±0,05** 2,11±0,11* 1,69±0,07**
3 місяць 1,85±0,04* 1,35±0,03** 2,62±0,12* 2,14±0,08**
4 місяць 0,90±0,03* 0,95±0,04 1,14±0,04* 1,40±0,05**
5 місяць 0,67±0,03* 0,84±0,02** 0,56±0,04* 0,90±0,06**
6 місяць 0,75±0,04* 1,03±0,07** 0,65±0,05* 1,10±0,10**
7 місяць 0,75±0,05* 1,10±0,06** 0,70±0,05* 1,28±0,04**

Примітка: * – вірогідні зміни між контрольними та ураженими тваринами (р ≤0,05); 2.** – вірогідні відмінності між ураженими 
та лікованими тваринами (р ≤ 0,05).

ресвератрол проявив ефективний вплив на показники 
антиоксидантної системи щурів за умов експримен-
тального канцерогенезу��

Висновки
експериментально встановлено, що ресвератрол 

за умов дМГ-індукованого канцерогенезу проявляє 
виразну антиоксидантну активність шляхом від-
новлення захисно-компенсаторних сил в організмі 
уражених тварин. Після застосування досліджувано-
го антиоксиданта рослинного походження спостері-
гали вірогідне підвищення каталазної активності 
та вмісту відновленого глутатіону, зниження рівня 
церулоплазміну в сироватці крові уражених димети-
лгідразином тварин, що свідчить про активне вклю-
чення даних показників у антиоксидантний захист 
від дії вільних радикалів. Використання ресвератро-
лу призвело до нормалізації активності ендогенних 
антиоксидантів у печінці уражених щурів, що про-
явилось підвищенням супероксиддисмутазної та ка-
талазної активностей у даному органі.

Отримані результати підтверджують антиоксидан-
тні властивості ресвератролу, що зумовлює доціль-
ність подальшого його дослідження з метою впровад-
ження у лікувальну практику, зокрема, при лікуванні 
раку товстої кишки.
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