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У статті розглядаються особливості окис-
нювального метаболізму серцевої та скелетної 
м’язової тканини в умовах зміненого фотоперіо-
ду, під впливом цілодобової світлової депривації 
в комбінації із уведенням екзогенного мелатоніну. 

Експериментальне дослідження проведено на 
самцях щурів лінії Wistar. Для дослідження було 
сформовано дві групи: інтактна та дослідна. Тва-
рини інтактної групи знаходились в стандартних 
умовах утримання та годування, без змін світло-
вого режиму. Тварини дослідної групи протягом 30 
днів знаходились в умовах цілодобової світлової 
депривації на тлі введення мелатоніну у дозi ді-
ючої речовини 1,0 мг/кг маси. Обрана експеримен-
тальна модель ґрунтується на тому, що за умов 
постійної темряви відбувається підвищення епіфі-
зарної концентрації мелатоніну та функціональної 
активності даної залози, а додаткове введення ек-
зогенного мелатоніну супроводжується підвищен-
ням концентрації вказаного гормону в крові.

У гомогенаті досліджуваних тканин визна-
чали рівень продукції активних форм кисню за 
утворенням супероксидного аніон-радикала за 
реакцією з нітросинім тетразолієм, концентрацію 
ТБК-активних продуктів та активність каталази та 
супероксиддисмутази.

У гомогенаті тканин серцевого м’язу виявлено 
підвищення рівня продукування супероксидного 
аніон-радикала за рахунок діяльності фагоцитів. 
У гомогенаті тканин скелетних м’язів виявлено 
зниження продукції супероксидного аніон-радика-
ла мітохондріальним електронно-транспортним 
ланцюгом. Отже, моделювання умов надлишку 
мелатоніну, модифікує генерацію супероксидного 
аніон-радикала з різних джерел. У серцевому та 
скелетних м’язах вищевказані умови експеримен-
ту сприяють різноспрямованим змінам кількісної 
генерації супероксидного аніон-радикала. 

Змін у показниках прооксидантно-антиокси-
дантного статусу у гомогенаті досліджуваних тка-
нин за обраних експериментальних умов не вияв-
лено.

Ключові слова: м’язова тканина, активні 
форми кисню, світлова депривація, мелатонін.

Зв’язок роботи з науковими програмами, 
планами, темами. Виконане дослідження є час-

тиною планової наукової теми «Органнi ефекти 
мелатонiну», № держ. реєстрацiї 0109U002265. 

Вступ. На сучасному етапі життя людини зна-
чних змін зазнає такий важливий циркадний ритм 
як «світло-темрява», постає питання про появу так 
званого світлового забруднення, оскільки штуч-
не освітлення, робота в нічний час доби стали 
невід’ємною частиною людського життя і вплив да-
них подразників є причиною розвитку значних роз-
ладів стану здоров’я людини [1, 2, 3]. Зміни світло-
вого режиму можна певним чином розглядати як 
стресову ситуацію, що включає різноманітні адап-
таційні механізми людського організму [4]. Осно-
вним регулятором добових ритмів є індольний 
гормон епіфіза мелатонін, водночас, рівень дано-
го гормону залежить від часу доби та освітлення. 
Також вказаний гормон є одним із найпотужніших 
антиоксидантів, а як відомо антиоксиданти здатні 
зменшити негативні наслідки стресу [5, 6].

Проаналізувавши літературні джерела, було 
виявлено, що питання адаптації різних видів 
м’язової тканини до змін фотоперіоду вивчено 
недостатньо. Тому виникає зацікавленість у до-
слідженні впливу зміненого режиму освітлення як 
стресового фактору, що може стати причиною по-
рушення функціонального стану м’язової тканини.

Метою даного дослідження було встанови-
ти особливості окиснювального метаболізму сер-
цевої та скелетної м’язової тканини (на прикладі 
чотирьохголового м’яза стегна) за умов зміненого 
фотоперіоду (світлова депривація на тлі введення 
мелатоніна).

Матеріал та методи дослідження. Експе-
риментальне дослідження проведено на самцях 
щурів лінії Wistar, середньою масою 220-260 г. Для 
дослідження було сформовано дві групи: інтактна 
та дослідна. Тварини інтактної групи (умовна нор-
ма) знаходились в стандартних умовах утримання 
та годування, без змін світлового режиму. Твари-
ни дослідної групи протягом 30 днів знаходились 
в умовах цілодобової світлової депривації на тлі 
введення мелатоніну («Sigma-Aldrich, Inc.», США) 
у дозi діючої речовини 1,0 мг/кг маси. 

Аналізуючи дані літературних джерел, було 
виявлено, що за умов постійної темряви відбува-
ється підвищення епіфізарної концентрації мела-
тоніну та функціональної активності даної залози, 
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а додаткове введення екзогенного мелатоніну су-
проводжується підвищенням концентрації вказа-
ного гормону в крові [7, 8, 9]. Тому введення тва-
ринам мелатоніну в дозі 1 мг/кг маси тіла на добу 
буде створювати адекватну модель гіперфункції 
епіфіза.

Експерименти були проведені з дотриманням 
вимог Європейської конвенції про захист хребет-
них тварин, що використовуються для дослідних 
та інших наукових цілей (Страсбург, 1986 р.) та За-
кону України «Про захист тварин від жорстокого 
поводження» (2006 р.)

Рівень продукції активних форм кисню оціню-
вали за утворенням супероксидного аніон-радика-
ла за реакцією з нітросинім тетразолієм [10]. Для 
оцінки прооксидантно-антиоксидантної системи в 
гомогенаті досліджуваних тканин визначали кон-
центрацію ТБК-активних продуктів. Ефективність 
ензимної ланки оцінювали за каталазною та су-
пероксиддисмутазною (СОД) активністю [11].

Результати дослідження аналізували шля-
хом статистичної обробки даних з використанням 
t-критерію Ст’юдента [12], розрахунки проводили 
з використанням програми «Microsoft Excel». Роз-
ходження вважали статистично значущими при 
р<0,05.

Результати дослідження та їх обговорення. 
У результаті впливу цілодобової світлової деприва-
ції в комбінації з уведенням екзогенного мелатоніну 

на стан окиснювального метаболізму серцевої та 
скелетної м’язової тканин отримані наступні резуль-
тати, які відображено в таблиці 1.

У гомогенаті тканин серцевого м’язу за умов 
світлової депривації на тлі введення мелатоніну 
виявлено підвищення рівня продукування супер-
оксидного аніон-радикала за рахунок діяльності 
фагоцитів порівняно з умовною нормою на 43%. 
Мелатонін стабілізує плазматичну мембрану фа-
гоцитів, де самозбіркою формується НАДФН-
оксидазний комплекс для дихального вибуху, що 
сприяє оксидативній активності нейтрофілів та 
макрофагів. Можливо припустити приховані про-
оксидантні властивості надлишку мелатоніну, що 
узгоджується з даними iнших авторiв [12, 14, 15]. 

У гомогенаті тканин скелетних м’язів продукція 
·О2

- мітохондріальним електронно-транспортним 
ланцюгом знизилась на 27 % порівняно з даними 
інтактної групи. Світлова депривація на фоні екзо-
генного введення мелатоніну знижує інтенсивність 
продукування активних форм кисню, що підтвер-
джується зменшенням рівня супероксидного ані-
он-радикала в гомогенаті тканин чотирьохголового 
м’яза стегна дослідних тварин. Мелатонін як анти-
оксидант знижує продукцію супероксидного аніон-
радикала мітохондріальним окисненням у чоти-
рьохголовому м’язі стегна. У даному випадку над-
лишок мелатоніну стабілізує плинність мембрани, 
знижуючи її проникність, що може певним чином 

Таблиця 1 – Бiохiмiчнi параметри окиснювального метаболізму серцевого та скелетного м’язів щурiв за умов 
цілодобової світлової депривації на тлі введення мелатоніна (M±m)

Показник

Група

Інтактна група
(n=8)

Світлова 
депривація+введення 

мелатоніну (n=8)
Серцевий м’яз

·О2
- мітохондріального електронно-транспортного ланцюга 

(нмоль .О2
-/г·сек), індукованого НАДН 12,734±0,675 12,6±0,72

·О2
- мікросомального електронно-транспортного ланцюга  

(нмоль .О2
-/г·сек), індукованого НАДФН 13,334±0,92 11,8±0,52

·О2
- фагоцитів 

(нмоль .О2
-/г·сек), індукованих пірогеналом 1,244±0,044 1,777±0,08 ⃰

р<0,001
Концентрація ТБК-активних продуктів (мкмоль/кг) 61,8±4,5 64,0±5,6
Активність СОД (ум. од/г) 63,26±2,31 63,25±1,50 
Активність каталази (мкат/кг) 4,41±0,17 4,95±0,23

Скелетні м’язи (чотирьохголовий м’яз стегна)
·О2

- мітохондріального електронно-транспортного ланцюга 
(нмоль .О2

-/г·сек), індукованого НАДН 13,347±1,410 9,734±0,292 ⃰
р<0,05

·О2
- мікросомального електронно-транспортного ланцюга  

(нмоль .О2
-/г·сек), індукованого НАДФН 19,668±1,700 19,134±0,232

·О2
- фагоцитів (нмоль .О2

-/г·сек), індукованих пірогеналом 3,265±0,190 2,933±0,160
Концентрація ТБК-активних продуктів (мкмоль/кг) 12,02±0,87 12,40±0,79
Активність СОД (ум. од/г) 1,05±0,05 0,95±0,03
Активність каталази (мкат/кг) 1,65±0,14 1,53±0,16

Примітка: * – різниця достовірна порівняно з даними інтактної групи
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вказувати на протекторні властивості вказаної 
речовини [16]. Інактивацiя супероксидного анiон-
радикала може здiйснюватися за механiзмом ан-
тирадикальної дiї мелатонiну [17].

Таким чином, моделювання умов надлишку 
мелатоніну, модифікує генерацію супероксидного 
аніон-радикала з різних джерел. У серцевому та 
скелетних м’язах вищевказані умови експеримен-
ту сприяють різноспрямованим змінам кількісної 
генерації супероксидного аніон-радикала. 

Концентрація вторинних продуктів перокси-
дації в гомогенаті тканин серцевого м’яза за умов 
світлової депривації на тлі введення мелатоніну не 
відрізняється від показників інтактної групи. Поді-
бні ж результати виявлено у гомогенаті тканин чо-
тирьохголового м’яза стегна.

Активність таких антиоксидантних ензимів як 
супероксиддисмутаза та каталаза у гомогенаті тка-
нин серцевого та скелетного м’язів не змінюється.

Відомо, що дія стрес-чинників різного похо-
дження викликає розвиток неспецифічного адап-
таційного синдрому, який складається у щурів з 
трьох стадій різної тривалості При цьому класична 
«реакція тривоги» протікає протягом перших двох 
тижнів, а специфічні ознаки адаптації до чинника 
відповідно його походженню краще проявляться 
майже через два місяці [18].

Дійсно, при проведенні експерименту ми спо-
стерігали майже відсутність суттєвих змін з боку 
фізіологічних показників, які характеризують біохі-
мічні процеси в серцевому та скелетному м’язах. 
Певним чином, це можна розцінювати як ознаки 
схожості, неспецифічні при такому терміні дії стре-
сового чинника. У той же час отримані результати 
можуть свідчити про те, що на цьому рівні вже від-

буваються певні специфічні зміни, які, ймовірно, є 
основою майбутніх фізіологічних відмінностей.

Можливо, введення мелатоніну знижує інтен-
сивність енергетичного метаболізму, а значить 
і споживання кисню. Крім цього, такий вплив ме-
латоніну здатний активувати стрес-лімітуючу сис-
тему так само, як опіоїдні пептиди, що загалом 
призводить до стійкості м’язової тканини [19, 20]. 
Узагальнюючи результати дослідження за обраних 
експериментальних умов можна сказати, що отри-
мані дані певним чином підтверджують сприятли-
ві властивості мелатоніну, але введення вказаної 
речовини безпосередньо в організм викликає ско-
ріше несприятливі зміни, що є цілком зрозумілим. 
Вочевидь, спостерігати позитивну дію мелатоніну 
можливо у тих випадках, коли має місце те чи інше 
порушення прооксидантно-антиоксидантного ста-
ну або інших процесів у функціонуванні серцевого 
та скелетного м’язів.

Висновки
1. У результаті проведених досліджень виявлено, 

що за умов зміненого фотоперіоду, під впли-
вом цілодобової світлової депривації в комбі-
нації з екзогенним уведенням мелатоніну про-
являються різноспрямовані зміни у генерації 
активних форм кисню.

2. Статистично значущих змін у показниках про-
оксидантно-антиоксидантного статусу у гомо-
генаті досліджуваних тканин за обраних експе-
риментальних умов не виявлено.

Перспективи подальших досліджень. Спи-
раючись на отримані результати, вважаємо до-
цільним продовжити дослідження впливу різно-
манітних стресових чинників на стан скелетної та 
серцевої м’язової тканини.
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УДК 612.172:612.176:612.4:612.826.33:611.73
СОСТОЯНИЕ ОКИСЛИТЕЛЬНОГО МЕТАБОЛИЗМА В ТКАНЯХ СЕРДЕЧНОЙ 
И СКЕЛЕТНЫХ МЫШЦ В УСЛОВИЯХ СВЕТОВОЙ ДЕПРИВАЦИИ
Гильмутдинова М. Ш., Чеботарь Л. Д., Ларичева Е. Н.
Резюме. В статье рассматриваются особенности окислительного метаболизма сердечной и ске-

летной мышечной ткани в условиях измененного фотопериода, под влиянием круглосуточной световой 
депривации в сочетании с введением экзогенного мелатонина.

Экспериментальное исследование проведено на самцах крыс линии Wistar. Для исследования 
были сформированы две группы: интактная и опытная. Животные интактной группы находились в 
стандартных условиях содержания и кормления, без изменений светового режима. Животные опытной 
группы в течение 30 дней находились в условиях круглосуточной световой депривации на фоне вве-
дения мелатонина в дозе действующего вещества 1,0 мг/кг массы. Выбранная экспериментальная мо-
дель основывается на том, что в условиях постоянной темноты происходит повышение эпифизарной 
концентрации мелатонина и функциональной активности данной железы, а дополнительное введение 
экзогенного мелатонина сопровождается повышением концентрации указанного гормона в крови.

В гомогенате исследуемых тканей определяли уровень продукции активных форм кислорода по 
образованию супероксидного анион-радикала по реакции с нитросиним тетразолием, концентрацию 
ТБК-активных продуктов и активность каталазы и супероксиддисмутазы.
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В гомогенате тканей сердечной мышцы выявлено повышение уровня продуцирования супероксид-
ного анион-радикала за счет деятельности фагоцитов. В гомогенате тканей скелетных мышц продукция 
супероксидного анион-радикала митохондриальным электронно-транспортной цепью снизилась. Моде-
лирование условий избытка мелатонина, модифицирует генерацию супероксидного анион-радикала из 
разных источников. В сердечной и скелетных мышцах вышеуказанные условия эксперимента способ-
ствуют разнонаправленным изменениям количественной генерации супероксидного анион-радикала.

Изменений в показателях прооксидантно-антиоксидантного статуса в гомогенате исследуемых тка-
ней в избранных экспериментальных условиях не обнаружено.

Ключевые слова: мышечная ткань, активные формы кислорода, световая депривация, мелато-
нин.

UDC 612.172:612.176:612.4:612.826.33:611.73
The State of Oxidative Metabolism in the Cardiac and Skeletal Muscle Tissue 
in Conditions of Light Deprivation
Hilmutdinova M. Sh., Chebotar L. D., Larycheva O. M.
Abstract. The article considers the features of oxidative metabolism of cardiac and skeletal muscle tissue 

in the changed photoperiod, under the influence of round-the-clock light deprivation in combination with the 
introduction of exogenous melatonin.

Material and methods. The experimental study was performed on male Wistar rats. Two groups were 
formed for research: intact and experimental. The animals of the intact group were in standard housing and 
feeding conditions, without changes in light regime. The animals of the experimental group for 30 days were 
in conditions of round-the-clock light deprivation on the background of the introduction of melatonin at a dose 
of 1.0 mg/kg body weight.

Results and discussion. The level of production of reactive oxygen species was evaluated by the formation 
of a superoxide anion radical. To assess the prooxidant-antioxidant system in the homogenate of the studied 
tissues was determined by the concentration of thiobarbituric acid reactive substances. The efficiency of the 
enzyme link was evaluated by catalase and superoxide dismutase activity.

We revealed an increase in the production of superoxide anion radical due to the activity of phagocytes 
compared to the intact group in the heart muscle under conditions of light deprivation on the background of the 
introduction of melatonin.

In skeletal muscle tissue homogenate the production of superoxide anion radical by the mitochondrial 
electron transport chain production is likely was reduced compared to the intact group. Light deprivation on the 
background of exogenous administration of melatonin reduces the intensity of production of reactive oxygen 
species, which is confirmed by a decrease in the level of superoxide anion radical in the homogenate of 
the quadriceps femoris muscle tissues of experimental animals. Melatonin as an antioxidant reduces the 
production of superoxide anion radical by mitochondrial oxidation in the quadriceps femoris muscle. In this 
case, the excess melatonin stabilizes the fluidity of the membrane, reducing its permeability, which may 
indicate the protective properties of this substance.

Conclusion. Thus, modeling the conditions of excess melatonin modifies the generation of superoxide 
anion radical from various sources. The above experimental conditions contribute to multidirectional changes 
in the quantitative generation of the superoxide anion radical in the heart and skeletal muscles. Changes in 
the indicators of prooxidant-antioxidant status in the homogenate of the studied tissues under the selected 
experimental conditions were not detected.

Keywords: muscle tissue, reactive oxygen species, light deprivation, melatonin.
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