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Показано, що за умов експериментальної неф-
ропатії зростає швидкість утворення ТБК-активних 
продуктів як спонтанним, так і аскорбат-індуко-
ваним шляхом і знижується вміст аскорбінової кис-
лоти в гомогенаті наднирників щурів. Водночас в 
мітохондріях надниркових залоз дослідних тварин 
при патології збільшується рівень ТБК-активних 
продуктів та пригнічується сукцинатдегідрогеназна 
активність.  

Семиденне введення відновленого глутатіону 
на фоні нефропатії нормалізувало вміст аскорбіно-
вої кислоти в гомогенаті надниркових залоз щурів. 
Тоді як показники швидкості ПОЛ в гомогенаті над-
нирників, вміст ТБК-активних продуктів та сукци-
натдегідрогеназної активності в мітохондріях над-
нирників тварин лише наближалися до значень 
інтактної групи за умов нефропатії.  

Ключові слова: нефропатія, відновлений глу-
татіон, ПОЛ, вітамін С, сукцинатдегідрогеназа, над-
нирники, мітохондрії, щури. 

 
Зв'язок роботи з науковими програмами, 

планами, темами. Робота є фрагментом НДР ка-
федри біоорганічної і біологічної хімії та клінічної 
біохімії «Стрес-індуковані морфофункціональні та 
біохімічні зміни хроноперіодичної та гепатореналь-
ної систем у ссавців», № державної реєстрації  
0114U002472. 

Вступ. Актуальність вивчення змін у наднирни-
ках за умов експериментальної нефропатії зумов-
люється впливом глюкокортикоїдних гормонів на 
обмінні процеси організму та їх можливу роль в 
регуляції та ускладненні патологічного процесу. 
Захист від окислювальних стресів в організмі здійс-
нюють різні антиоксиданти, одними з яких є глута-
тіон (GSH) та аскорбінова кислота. Відомо, що 
GSH присутній в клітинах в основному у відновле-
ній формі і підтримка оптимального співвідношен-
ня GSH/GSSG в клітині є важливим редокс-
буфером для нормального функціонування орга-

нізму. Окрім того, вітамін С бере участь у синтезі 
та обміні стероїдних гормонів наднирників, а неста-
ча GSH сприяє ризику виникнення окислювального 
пошкодження клітин [1, 8].  

Відомо, що мітохондрії кори наднирників міс-
тять три монооксигеназні системи, задіяні в корти-
костероїдогенезі та мають дві незалежні електрон-
транспортні системи, які можуть бути донорами 
електронів у реакціях утворення активних форм 
кисню (АФК) при переключенні використання кисню 
з оксидазного на оксигеназний шлях [5]. АФК окис-
люють біомолекули за вальнорадикальним меха-
нізмом і утворюють органічні гідропероксиди ліпі-
дів, білків, нуклеїнових кислот. Зростання вмісту 
АФК в організмі призводить до активації процесів 
пер оксидації (ПОЛ), насамперед ліпідів біологіч-
них мембран, та є причиною виникнення цілого 
ряду вільно радикальних патологій, в тому числі й 
нефропатії. Наприклад, у мітохондріях цитохромок-
сидаза продукує супероксидний аніон-радикал, що 
призводить до індукції ПОЛ, активації кас паз та 
загибелі клітини [6, 7]. У той же час реакції ПОЛ є 
важливими в адаптаційному процесі та репарації 
функціональних структур, ліпопротеїдних мембран, 
у зростанні потужності й буферної ємності редокс-
системи, а також у підвищенні ефективності фер-
ментативного і неферментативного антиоксидант-
ного захисту за рахунок функціонування механізмів 
контролю за вмістом активних кисневих радикалів, 
ліпідних пероксидів і каталізаторів пероксидазних 
реакцій [3, 6]. 

Тому важливим є дослідження інтенсивності 
ПОЛ й активності ферментів енергетичного обміну 
мітохондрій та можливих шляхів їх корекції шляхом 
застосування глутатіону – природнього антиокси-
данта із потужним відновлювальним та дезінтокси-
каційним потенціалом, який пояснюється здатністю 
трипептида зв'язувати вільні радикали та знешко-
джувати продукти перекисного окиснення ліпідів, 
фосфоліпідів мембран, білків, нуклеїнових кислот.  
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Оскільки оксидативний стрес та енергетичний 
дисбаланс супроводжують чимало хвороб і спричи-
нюють їх ускладнення, тому метою роботи було 
дослідити інтенсивність спонтанного та аскорбат-
залежного ПОЛ, вміст вітаміну С в наднирниках та 
зміни сукцинатдегідрогеназної активності у міто-
хондріях надниркових залоз за умов експеримента-
льної нефропатії та застосування відновленого 
глутатіону. 

Матеріал та методи дослідження. Експери-
мент проводили на нелінійних білих щурах масою 
160–180 г. Утримання тварин та експерименти про-
водилися відповідно до положень «Європейської 
конвенції про захист хребетних тварин, які викори-
стовуються для експериментів та інших наукових 
цілей» (Страсбург, 2005), Закону України «Про за-
хист тварин від жорстокого поводження» (2006, 
ст. 26), «Загальних етичних принципів експеримен-
тів на тваринах», ухвалених П`ятим національним 
конгресом з біоетики (Київ, 2013). 

Нефропатію моделювали внутрішньочеревним 
уведенням фолієвої кислоти в дозі 250 мг/кг. Відно-
влений глутатіон у дозі 100 мг/кг вводили впродовж 
трьох та семи днів після моделювання нефропатії. 
Виділення мітохондріальної фракції проводили 
методом диференційного центрифугування [10]. 
Інтенсивність спонтанного та аскорбатзалежного 
ПОЛ у мітохондріях надниркових залоз щурів оці-
нювали за утворенням малонового диальдегіду, 
що визначається за кольоровою реакцією з тіобар-
бітуровою кислотою [9]. Вміст вітаміну С визначали 
за здатністю відновлювати 2,6-дихлорфеноліндо-
фенол [13]. Сукцинатдегідрогеназну активність 
визначали за кількістю відновленого ферицианіду 
[12]. Вміст білка визначали за Лоурі [4]. 

Статистичну обробку отриманих даних прово-
дили за критерієм Уілкоксона. Pезультати вважа-
лися достовірними при р < 0,01 [11].  

Результати дослідження та їх обговорення. 
Відомо, що процеси пероксидного окиснення ліпі-
дів – первинна реакція у ланцюзі фізико-хімічних 
перетворень, які призводять до руйнування ліпоп-
ротеїдного комплексу мембран і порушення їх 

транспортних функцій, пригнічують процеси гене-
рації енергії, знижуючи таким чином життєдіяль-
ність клітин.  

Зміна динамічної рівноваги у системі ПОЛ є 
одним із неспецифічних індикаторів інтоксикації 
організму. Тому одним із завдань було дослідити 
інтенсивності пероксидного окислення ліпідів у 
наднирниках щурів із нефропатією. Результати 
досліджень показали, що швидкість спонтанного та 
аскорбат-залежного ПОЛ в гомогенаті наднирників 
у тварин із нефропатією зростала протягом усього 
експерименту (табл. 1).  

Рівень аскорбат-залежного ПОЛ перевищив 
контрольні значення на 50% на третю та на 60% на 
сьому добу експерименту. При застосуванні глута-
тіону показник знижувався на 10% (3 доба) та 34% 
(7 доба) відносно показників груп тварин із експе-
риментальною нефропатією.  

Результати досліджень показали, що за умов 
патології нирок відбувається зниження вмісту ас-
корбінової кислоти у гомогенаті наднирників на 
13% та 20% на 3 та 7 експериментальну добу від-
повідно (рис.).  

GSH необхідний для підтримки реакцій аскор-
бат-глутатіонового циклу, пов’язаного з нейтраліза-
цією пероксиду водню [1]. Його основна роль як 
відновлюючого агента полягає в рециклюванні ас-
корбінової кислоти від окисленої до відновленої 
форми за допомогою дегідроаскорбатредуктази, 
тому трьохденне уведення GSH підвищує вміст 
неферментативного антиоксиданту – вітаміну С на 
10% порівняно з контролем, а семиденна корекція 
дозволяє збільшити вміст аскорбінової кислоти в 
наднирниках щурів на 16% вище показника конт-
рольної групи тварин.  

Встановлене вірогідне зниження вмісту аскор-
бінової кислоти в надниркових залозах тварин мо-
же призвести до зміни їх антиоксидантного статусу 
за умов експериментальної нефропатії.  

Слід зазначити, що розвиток нефропатії супро-
воджувався зростанням вмісту ТБК-активних про-
дуктів в мітохондріях наднирників на 68% та 55% 
на 3 та 7 експериментальний день (табл. 2), що 

Таблиця 1 – Швидкість спонтанного та аскорбатзалежного ПОЛ у наднирниках за умов експериментальної 
нефропатії та застосування відновленого глутатіону 

  Контроль,  
n = 10 

Нефропатія, 
3 день,  
n = 10 

Нефропатія + глутатіон, 
3 день,  
n = 10 

Нефропатія,  
7 день,  
n = 10 

Нефропатія + глутатіон, 
7 день,  
n = 10 

ПОЛ спонтанне 
нмоль/хв/мг білка 0,77 ± 0,04 1,12 ± 0,06 1,02 ± 0,05 a,b 1,23 ± 0,07а 0,92 ± 0,04a,b 

ПОЛ аскорбат- 
залежне 
нмоль/хв/мг білка 

6,6 ± 0,34 8,68 ± 0,42a 7,5 ± 0,36a,b 11,8 ± 0,63 a 7,12 ± 0,28a,b 

Примітки: Результати представлені як М ± SEM. a – достовірність різниці порівняно з контролем; b – достовір-
ність різниці порівняно з групою тварин із нефропатією, n – кількість тварин у групі, p < 0,01. 
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свідчить про посилення вільнорадикальних проце-
сів мембран мітохондрій. У групах тварин, яким 
вводили антиоксидант, рівень ТБК-активних про-
дуктів в мітохондріях знижувався на 21% і 23% від-
повідно до тривалості застосування три пептиду та 
наближався до рівня контролю.  

Зниження вмісту ТБК-активних продуктів за 
умов застосування глутатіону може відбуватися як 
за рахунок стимуляції системи антиоксидантного 
захисту, так і внаслідок зниження продукції актив-
них форм кисню. 

На фоні посилення вільнорадикальних реакцій 
окиснення ліпідів мембран мітохондрій за умов 
нефропатії виявлено зниження сукцинатдегідроге-
назної активності на 55% та 46% на 3 та 7 експери-
ментальну добу відповідно порівняно з контролем 
(табл. 2).  

Пригнічення сукцинатзалежного шляху окис-
лення може призводити до порушення транспорту 
електронів через цитохромну ділянку до цитохро-
моксидази та здатність до окисного фосфорилю-
вання, а також гальмування процесу енергозабез-
печення клітин надниркових залоз і, таким чином, 
знижувати їх функціональну активність за умов 

впливу пошкоджуючих фак-
торів [2]. Уведення віднов-
леного глутатіону, завдяки 
його антиоксидантній функ-
ції, призводило до підви-
щення ферментативної 
активності на 10% на тре-
тю, та на 15% на сьому 
доби порівняно з дослід-
ним контролем, але до рів-
ня контрольних значень 
сукцинатдегідрогеназна ак-
тивність не поверталась.  

Отже, під час розвитку 
нефропатії в наднирниках 
відбуваються мембраноде-
структивні зміни, спричине-
ні інтенсифікацією процесів 

перекисного окислення ліпідів, що підтверджується 
зростанням швидкості утворення ТБК-активних 
продуктів як спонтанним, так і аскорбат-
індукованим шляхом та зниженням вмісту аскорбі-
нової кислоти. Підвищення рівня ТБК-активних 
продуктів в мітохондріях при патології свідчить про 
посилення вільно-радикальних реакцій окиснення 
ліпідів мембран органел та призвело до зниження 
сукцинатдегідрогеназної активності в мітохондріях 
наднирників протягом розвитку експериментальної 
нефропатії. Введення відновленого глутатіону на 
фоні нефропатії призводило до підвищення вмісту 
аскорбінової кислоти в гомогенаті наднирників до 
рівня контрольних значень. Тоді як показники 
швидкості ПОЛ в гомогенаті наднирників, вмісту 
ТБК-активних продуктів та сукцинатдегідрогеназної 
активності в мітохондріях наднирників тварин лише 
наближалися до значень інтактної групи тварин за 
умов нефропатії.  

Відновлений глутатіон володіє ефективним, 
але недостатнім впливом, за даної схеми введен-
ня, при захисті від окислювального пошкодження в 
умовах порушення біоенергетики в мітохондріях 
надниркових залоз у тварин із нефропатією.  

Рис. Вміст вітаміну С у наднирниках щурів за умов експериментальної  
нефропатії та застосування відновленого глутатіону 

Примітки: a - достовірність різниці порівняно з контролем; b – достовірність різни-
ці порівняно з групою тварин із нефропатією, p<0,01. 

Tаблиця 2 – Вміст ТБК-реактивних продуктів та активність сукцинатдегідрогенази у мітохондріях надниркових 
залоз за умов експериментальної нефропатії та застосування відновленого глутатіону 

  Контроль,  
n = 10 

Нефропатія,  
3 день,  
n = 10 

Нефропатія + глутатіон, 
3 день, 
 n = 10 

Нефропатія,  
7 день,  
n = 10 

Нефропатія + глутатіон,  
7 день,  
n = 10 

ТБК-активні про-
дукти, 
нмоль/мг білка 

5,21 ± 0,22 8,86 ± 0,2a 7,02 ± 0,15a,b 8,08 ± 0,13 a 6,22 ± 0,23 a,b 

СДГ, 
нмоль сукцинату / 
хв./мг білка 

25,22 ± 0,20 12,16 ± 0,22a 13,36 ± 0,16 a,b 14,12 ± 0,15 a 16,23 ± 0,13 a,b 

Примітки: Результати представлені як М ± SEM. a – достовірність різниці порівняно з контролем; b – досто-
вірність різниці порівняно з групою тварин із нефропатією, n – кількість тварин у групі, p<0,01 
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Висновки. Встановлено зростання швидкості 
утворення ТБК-активних продуктів як спонтанним, 
так і аскорбат-індукованим шляхом, і зниження 
вмісту аскорбінової кислоти в гомогенаті наднирни-
ків за умов експериментальної нефропатії. У міто-
хондріях надниркових залоз тварин із нефропатією 
зростала кількість ТБК-активних продуктів та приг-
нічувалася сукцинатдегідрогеназна активність.  

Семиденне введення відновленого глутатіону 
нормалізувало лише вміст аскорбінової кислоти у 

мітохондріях наднирників, а решта досліджуваних 
показників наближалися до значень інтактної групи 
тварин. 

Перспективи подальших досліджень. В по-
дальшому планується дослідити ферментативну 
активність компонентів електронтранспортного 
ланцюга мітохондрій наднирників щурів за умов 
експериментальної нефропатії та застосування 
відновленого глутатіону. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ИНТЕНСИВНОСТИ ПОЛ, СОДЕРЖАНИЕ ВИТАМИНА С,  
СУКЦИНАТДЕГИДРОГЕНАЗНОИ АКТИВНОСТИ В МИТОХОНДРИЯХ  
НАДПОЧЕЧНИКОВ В УСЛОВИЯХ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ НЕФРОПАТИИ 
И ПРИМЕНЕНИЯ ВОССТАНОВЛЕННОГО ГЛУТАТИОНА 
Ференчук Е. А., Бевзо В. В. 
Резюме. Показано, что в условиях экспериментальной нефропатии возрастает скорость образова-

ния ТБК-активных продуктов как спонтанным, так и аскорбат-индуцированным путем и снижается содер-
жание аскорбиновой кислоты в гомогенате надпочечников крыс. В то же время в митохондриях надпо-
чечников экспериментальных животных при патологии увеличивается уровень ТБК-активных продуктов и 
подавляется сукцинатдегидрогеназна активность.  

Семидневное введение восстановленного глутатиона на фоне нефропатии нормализовало содержа-
ние аскорбиновой кислоты в гомогенате надпочечников крыс. Тогда как показатели скорости ПОЛ в гомо-
генате надпочечников, содержания ТБК-активных продуктов и сукцинатдегидрогеназной активности в 
митохондриях надпочечников животных только приближались к значениям интактной группы. 

Ключевые слова: нефропатия, восстановленный глутатион, ПОЛ, витамин С, сукцинатдегидрогена-
за, надпочечники, митохондрии, крысы. 
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Study of Intensity of Lipids Peroxidation, Content of Vitamin C, Activity 
of Succinate Dehydrogenase in Adrenal Cells of Rats in Conditions 
of Experimental Nephropathy and Introduction of Exogenous Glutathion 
Ferenchuk Ye. A., Bevzo V. V. 
Abstract. The topicality of the study of changes in the adrenal glands in conditions of experimental neph-

ropathy is determined by the influence of glucocorticoid hormones on the metabolic processes of the organism 
and their possible role in the regulation and complication of the pathological process. Protection against oxida-
tive stress in the body is carried out by various antioxidants, one of them is glutathione. Glutathione serves sev-
eral vital functions including antioxidant defense, detoxification of xenobiotics and their metabolites, regulation of 
cell cycle progression, maintenance of redox potential, modulation of immune function.  

As oxidative stress and energy imbalance accompany many illnesses, the purpose of the work was to inves-
tigate the intensity of spontaneous and ascorbate-dependent lipid peroxidation, the content of vitamin C in the 
adrenal glands, and changes in succinate dehydrogenase activity in adrenal mitochondria by experimental 
nephropathy and glutathione introduction. 

Material and methods. The experiment was carried out on male albino rats with the body weight 0.16–0.18 kg. 
The animals were introduced a single intraperitoneal dose of folic acid (250 mg/kg) for modeling nephropathy. 
Exogenous glutathione was introduced intragastral (100 mg/kg) during 3 days after intoxication with folic acid. 
The isolation of the mitochondrial fraction was performed by differential centrifugation. The intensity of sponta-
neous and ascorbate-dependent lipid peroxidation in rat adrenal mitochondria was evaluated by the formation of 
malonic dialdehyde by the color reaction with thiobarbituric acid. The content of vitamin C was determined by 
the ability to eliminate 2.6-dichlorophenolindophenol. Succinate dehydrogenase activity was determined by the 
amount of reduced ferricyanide.  

Results and discussion. Results were estimated using nonparametric T-Wilcoxon criterion. The level of sig-
nificance was P < 0.01.  

It was shown that under conditions of experimental nephropathy, the rate of formation of TBA-active prod-
ucts increased both spontaneously and ascorbate-induced. The content of ascorbic acid in the adrenal homoge-
nate of rats experimental nephropathy decreased. At the same time, in the mitochondria of the adrenal glands of 
experimental animals with pathology, the level of TBA active products increased and succinate dehydrogenase 
activity was suppressed. 

Conclusions. Our results demonstrate that introduction of glutathione during 7 days normalized the content 
of ascorbic acid in the adrenal homogenate of rats with experimental nephropathy. The rate of peroxidation of 
lipids in the adrenal homogenate, the content of TBA-active products, and the succinate dehydrogenase activity 
in the adrenal mitochondria of animals with experimental nephropathy under influence of glutathione approxi-
mated the values of the intact group. Perhaps the tripeptide may slow or stop the progression of kidney disease 
and its complications. 

Keywords: nephropathy, reduced glutathione, peroxidation of lipids, vitamin C, succinate dehydrogenase, 
adrenal glands, mitochondria, rats. 
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