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Мета. Дослідити вплив освітлення на про-
цеси вільнорадикального перекисного окиснення 
та активність ензимів антиоксидантного захисту 
у серці стійких та нестійких до емоційного стресу 
щурів. 

Матеріал та методи. Дослідження проведені 
та 32 статевозрілих щурах лінії Wistar, розділених 
на чотири групи: № 1 – стійкі до емоційного стре-
су тварини (інтактні); № 2 – нестійкі до емоційного 
стресу інтактні тварини; № 3 – експериментальні 
тварини, стійкі до емоційного стресу (30-добова 
світлова експозиція (1000 люкс)); № 4 – експери-
ментальні тварини, нестійкі до емоційного стресу 
(30-добова світлова експозиція (1000 люкс)).

Розподіл тварин на стійких та нестійких до 
емоційного стресу здійснювався шляхом вивчення 
поведінки тварин з використанням тесту «відкрите 
поле». 

Для оцінки пероксидного окиснення ліпідів в 
гомогенаті серця визначали концентрацію ТБК-
активних продуктів, концентрацію дієнових, окси-
діенових і трієнових кон’югатів. Антиоксидантні 
процеси оцінювали за приростом концентрації 
ТБК-АП за період 1,5-годинної інкубації в залізоас-
корбатному буферному розчині, а також за актив-
ністю супероксиддисмутази та каталази.

Результати. В результаті дослідження ви-
явлено зростання концентрації ТБК-активних про-
дуктів в серці щурів, стійких до емоційного стресу. 
Збільшення концентрації ТБК-активних продук-
тів після 1,5-годинної інкубації спостерігалося в 
обох експериментальних групах. Активність су-
пероксиддисмутази виросла в групі нестійких до 
стресу щурів, тоді як каталазна активність збіль-
шилася в обох експериментальних групах. Вміст 
α-токоферолу і β-каротину значно зменшився у 
групі тварин, стійких до емоційного стресу.

Висновки. Отримані результати свідчать, що 
хронічна світлова експозиція активує процеси 
окиснювального метаболізму в серці щурів, стійких 
до емоційного стресу, та призводить до зниження 
потенціалу антиоксидантного захисту серця, неза-
лежно від поведінкової активності. Причому, змі-
ни антиоксидантної активності в серці стійких до 
емоційного стресу щурів відбуваються як на рівні 
ензимної ланки, так і на рівні неензимної, тоді як 

антиоксидантний захист в серці нестійких до емо-
ційного стресу тварин реалізується за рахунок су-
пероксиддисмутазної активності.

Ключові слова: епіфіз, серце, поведінкова 
реакція, антиокиснювальна активність, окисню-
вальний метаболізм.

Зв’язок роботи з науковими програмами, 
планами, темами. Робота виконана в рамках 
теми «Вплив екзогенних та ендогенних факторів 
на морфофункціональний стан вісцеральних сис-
тем організму людини та тварин», № держ. реє-
страції 0115U001238. 

Вступ. Умови сучасної дійсності, що харак-
теризуються прискоренням темпів життя, інфор-
маційними перенавантаженнями, гіподинамією 
сприяють виникненню конфліктних ситуацій, що 
супроводжуються неврологічними та психоемоцій-
ними порушеннями. Все це призводить до розви-
тку стресорної реакції, яка формується за рахунок 
активації гіпоталамо-гіпофізарно-наднирникової 
системи. У 1980-х роках була сформульована кон-
цепція Ф. З. Меєрсона про стрес-лімітуючи меха-
нізми, що забезпечують захист центральної нер-
вової системи й периферичних органів від стресо-
вих факторів [1].

До числа органів, що приймають участь у від-
повідь на стресорний вплив відносять епіфіз з його 
біологічно активною речовиною – мелатоніном [2, 
3, 4, 5, 6]. Мелатонін відомий як біологічно актив-
на молекула з широким спектром дії [7, 8, 9, 10]. 
Мелатонін відноситься до природних антистресор-
них речовин [11]. Серед органів, які беруть участь 
у адаптивних реакціях на стрес вирішальну роль 
відіграє серцево-судинна система. Проте, серед 
причин розвитку патології серцево-судинної сис-
теми майже ніколи не надається належної ролі де-
фіциту цього гормону в організмі.

Отже, на сучасному етапі вивчення цієї про-
блеми неможливо однозначно відповісти на пи-
тання, що первинно: генетично обумовлені пору-
шення продукції мелатоніну, що разом з іншими 
факторами призводять до формування патоло-
гії, або внаслідок зростаючої потреби в самому 
мелатоніні, у зв’язку з наявністю захворювання, 
при цьому виснажуються резервні можливості  
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ензимної системи, зокрема антиоксидантні. Таким 
чином, механізми взаємозв’язку вільнорадикаль-
них процесів у серці щурів та поведінкова актив-
ність залишаються недостатньо з’ясованими.

Метою дослідження було вивчення впливу 
освітлення на процеси вільнорадикального пере-
кисного окиснення та активність ензимів антиокси-
дантного захист у серці щурів з різною поведінко-
вою активністю. 

Матеріали та методи дослідження. Дослі-
дження проведено на 32 статевозрілих щурах лінії 
Wistar віком 4-6 місяців. Тварин утримували у стан-
дартних умовах вiварiю (12-годинний цикл дня/
ночi; t = 20-25°С; вологiсть 40-45 %) при вiльному 
доступi до води та їжi, досліди були проведені у 
весняний період. Усі втручання проводили з до-
триманням принципів «Європейської конвенції 
про захист хребетних тварин, які використову-
ються для експериментальних та наукових цілей» 
(Страсбург, 1985) та ухвали Першого національ-
ного конгресу з біоетики (Київ, 2001). 

Тварин було розподілено на чотири групи, по 
8 тварин в кожній: 

група № 1 – група інтактних тварин (стійкі до 
емоційного стресу), яку утримували у стандартних 
умовах і не піддавали жодному впливу;

група № 2 –група інтактних тварин (нестійкі до 
емоційного стресу), яку утримували в стандартних 
умовах і не піддавали жодному впливу;

група № 3 – експериментальна група тварин 
(стійкі до емоційного стресу), що перебувала в 
умовах світлової експозиції;

група № 4 – експериментальна група тварин 
(нестійкі до емоційного стресу), яка знаходилась в 
умовах світлової експозиції.

Світлова експозиція тривала 30 діб з інтенсив-
ністю освітлення 1000 люкс [12]. 

При оцінці дії світла на стан організму най-
важливішим інтегральним показником є поведінка 
тварин. У зв’язку з цим у ході проведення експе-
рименту використовували спостереження за по-
ведінковими реакціями в тесті 
«відкрите поле», реєстрували 
горизонтальну та вертикальну 
активність, грумінг, рівень де-
фекації та нирковий рефлекс 
(кількість заглядань у отвори) 
[13, 14]. На основі характерис-
тик поведінки тварин у «відкри-
тому полі» щури були поділені 
на групи стійкі та нестійкі до 
емоційного стресу.

Біохімічне визначення по-
казників прооксидантно-анти-
оксидантного статусу прово-
дили у гомогенатах серця, яке 

вилучали після виведення тварин з експерименту 
шляхом евтаназії під тіопенталовим наркозом. 
Для оцінки пероксидного окиснення ліпідів (ПОЛ) 
визначали концентрацію речовин, що утворюють 
забарвлений триметиновий комплекс з тіобарбіту-
ровою кислотою (ТБК-активні продукти (ТБК-АП)) 
[15], концентрацію дієнових [16], оксидієнових та 
трієнових кон’югантів [17].

Антиоксидантні процеси у серці щурів оціню-
вали за приростом концентрації ТБК-АП за пе-
ріод 1,5-годинної інкубації у залізоаскорбатному 
буферному розчині, а також за активністю супер-
оксиддисмутази (СОД) за умов інгібування аутоо-
киснення адреналіну у лужному середовищі [15] та 
каталази – за утворенням стійкого помаранчевого 
комплексу продуктами розкладу гідроген перокси-
ду та солями молібдену [18].

Отримані результати піддавались статистич-
ній обробці з використанням тесту Шапіро-Вілка 
на нормальність дисперсій. Далі використовував-
ся параметричний метод дисперсійного аналізу 
ANOVA. Різницю вважали статистично значущою 
при p<0,05.

Результати дослідження та їх обговорен-
ня. Результати проведених досліджень показали, 
що тривалий десинхроноз, спричинений цілодобо-
вим освітленням, супроводжувався достовірними 
змінами ряду показників прооксидантно-антиокси-
дантного гомеостазу у серці щурів з різною пове-
дінковою активністю (табл. 1).

Прооксидантна активність у серці експери-
ментальних тварин характеризувалася зростан-
ням концентрації ТБК-АП майже у 3 рази (р<0,001) 
за умов постійного освітлення у тварин, стійких 
до емоційного стресу порівняно з інтактними щу-
рами, хоча за умов тривалої світлової депривації 
подібних змін даного показника у гомогенаті серця 
не встановлено [19]. У групі тварин, нестійких до 
емоційного стресу, за аналогічних експеримен-
тальних умов спостерігалося зниження вмісту тріє-
нових кон’югантів у 2,1 раза (р<0,05) порівняно з  

Таблиця 1 – Прооксидантний статус серця щурів 
Біохімічний  

показник
Група № 1

n = 8
Група № 3

n = 8
Група № 2

n = 8
Група № 4

n = 8
Дієнові 

кон’югати 
(мкмоль/кг)

124,52 ±52,71 195,23 ± 49,15 98,99 ± 39,24 187,0 ± 45,86

Трієни
(мкмоль/кг) 36,96 ± 9,67 18,09 ± 8,30 40,06 ± 9,11 19,02 ± 3,68

р<0,05
Оксидієни 
(мкмоль/кг) 73,76 ± 17,41 47,86 ± 11,74 60,78 ± 18,97 47,63 ± 13,01

ТБК-АП-0 
(мкмоль/кг) 7,23 ± 0,96 21,35 ± 3,21

р<0,001 9,13 ± 1,09 19,37 ± 4,85

ТБК-АП-1,5 
(мкмоль/кг) 12,56 ± 1,30 23,34 ± 3,69

р<0,05 19,66 ± 2,28 28,80 ± 2,69
р<0,05
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інтактною групою. Подібний 
ефект світла спостерігався у 
дослідженнях ПОЛ у скелет-
них м’язах щурів [20].

Концентрація ТБК-АП 
після 1,5-годинної інкубації 
за умов експерименту зросла 
як в групі тварин, стійких до 
емоційного стресу, так і в гру-
пі тварин, нестійких, майже у 
1,9 раза (р<0,05) та 1,5 раза 
(р<0,05) відповідно, що, мож-
ливо, вказує на недостатню 
потужність антиоксидантного 
захисту серця за умов цілодобового освітлення 
[21].

Антиоксидантний статус за умов тривалої 
світлової експозиції зазнав більш виражених змін 
(табл. 2), що позначилося на зростанні активності 
СОД майже у 2,7 раза (p<0,001) у групі нестійких до 
стресу щурів. Тоді як каталазна активність зросла 
в обох експериментальних групах: у тварин стійких 
до емоційного стресу – майже у 3,2 раза (p<0,001), 
у не стійких до стресу – у 2,9 раза (p<0,001). Ви-
сока активність СОД, спрямована на дисмутацію 
супероксидного аніон-радикала, водночас є дже-
релом гідроген пероксиду, що дає початок більш 
активному гідроксильному радикалу, тому деяки-
ми авторами висока активність СОД вважається 
додатковим прооксидантним фактором [22]. Ка-
талазна активність забезпечує підтримання опти-
мального рівня гідроген пероксиду в клітині й ви-
ступає як синергіст СОД [23].

Окрім цього, у групі тварин, стійких до емо-
ційного стресу, виявлено вірогідне зменшення 
ресурсів α-токоферолу майже у 1,7 раза (p<0,05) 

та β-каротину – майже у 2 рази (p<0,05) порів-
няно з тваринами інтактної групи, що, ймовірно, 
пов’язано з антиоксидантною дією даних молекул 
на тлі активації процесів пероксидації [24].

Висновки
1. Хронічна світлова експозиція сприяє утворен-

ню кінцевих продуктів пероксидації у серці щу-
рів, стійких до емоційного стресу, та викликає 
зниження антиоксидантного потенціалу, неза-
лежно від поведінкової активності.

2. Антиоксидантна активність у серці стійких до 
емоційного стресу щурів, реалізується як за 
рахунок ензимної, так і неензимної ланок ан-
тиоксидантного захисту, в той час, як основна 
роль у серці нестійких до емоційного стресу 
щурів належить супероксиддисмутазній актив-
ності.

Перспективи подальших досліджень. На 
наступному етапі експериментального досліджен-
ня передбачено з’ясування механізмів про- та ан-
тиоксидантного статусу серця щурів з різною по-
ведінковою активністю за умов хронічної світлової 
депривації.

Таблиця 2 – Інтенсивність процесів антиоксидантного захисту серця щурів
Біохімічний  

показник
Група № 1

n = 8
Група № 3

n = 8
Група № 2

n = 8
Група № 4

n = 8
Активність СОД

(ум.од./г) 2,26 ± 0,45 3,20 ± 0,10 1,49 ± 0,10 3,95 ± 0,10
p<0,001

Активність 
каталази
(мкат/кг)

3,85 ± 0,23 12,33 ± 0, 31 
p<0,001 4,46 ± 0,56 11,54±0,99

p<0,001

Вітамін А 
(мкмоль/кг)

44,77 ± 
13,35 29,47 ± 6,45 24,77 ± 8,67 64,87 ± 6,47

p<0,01
α-токоферол 
(мкмоль/кг) 59,22 ± 7,48 35,22 ± 8,27

p<0,05 50,82 ± 6,94 59,9 ± 6,62

β-каротин 
(мкмоль/кг) 37,97 ± 7,16 19,09 ± 2,66

p<0,05 31,29±7,67 33, 69 ±5,37
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УДК 616.36-002:615.322
ПРООКсИДАНТНО-АНТИОКсИДАНТНЫЙ БАЛАНс В сЕРДЦЕ КРЫс 
с РАЗНОЙ ПОВЕДЕНЧЕсКОЙ АКТИВНОсТЬЮ 
В УсЛОВИЯх сВЕТОВОЙ ЭКсПОЗИЦИИ
Чеботар Л. Д., Ларичева Е. Н., Гильмутдинова М. Ш.
Резюме. Цель. Изучить влияние освещения на процессы окислительного метаболизма в сердце 

устойчивых и неустойчивых к эмоциональному стрессу крыс. 
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Материал и методы исследования. Исследования проведены та 32 половозрелых крысах линии 
Wistar, разделенных на четыре группы: № 1 –устойчивые к эмоциональному стрессу животные (интакт-
ные); № 2 –неустойчивые к эмоциональному стрессу интактные животные; группа № 3 – эксперимен-
тальные животные, устойчивые к эмоциональному стрессу (30-суточная световая экспозиция (1000 
люкс)); группа № 4 –экспериментальные животные, неустойчивые к эмоциональному стрессу (30-суточ-
ная световая экспозиция (1000 люкс)).

Разделение животных на устойчивых и неустойчивых к эмоциональному стрессу осуществлялся в 
ходе изучения поведения животных в тесте «открытое поле». 

Для оценки перекисного окисления липидов в гомогенате сердца определяли концентрацию ТБК-
активных продуктов, концентрацию диеновых, оксидиеновых и триеновых коньюгантов. Антиоксидант-
ные процессы оценивали по приросту концентрации ТБК-АП за период 1,5-часовой инкубации в желе-
зоаскорбатном буферном растворе, а также по активности супероксиддисмутазы и каталазы.

Результаты. Прооксидантная активность характеризовалась ростом концентрации ТБК-активных 
продуктов у животных, устойчивых к эмоциональному стрессу. Концентрация ТБК-активных продуктов 
после 1,5-часовой инкубации выросла в обеих экспериментальных группах. Активность супероксиддис-
мутазы возросла в группе неустойчивых к стрессу крыс, тогда как каталазная активность увеличилась 
в обеих экспериментальных группах. В группе животных, устойчивых к эмоциональному стрессу, выяв-
лено достоверное уменьшение ресурсов α-токоферола и β-каротина.

Выводы. Хроническая световая экспозиция способствует образованию конечных продуктов перок-
сидации в сердце крыс, устойчивых к эмоциональному стрессу, и вызывает снижение антиоксидантно-
го потенциала, независимо от поведенческой активности. Антиоксидантная активность в сердце устой-
чивых к эмоциональному стрессу крыс реализуется как за счет энзимного, так и неэнзимного звеньев 
антиоксидантной защиты, в то время, как основная роль в сердце неустойчивых к эмоциональному 
стрессу крыс принадлежит супероксиддисмутазной активности.

Ключевые слова: эпифиз, сердце, поведенческая реакция, антиокислительная активность, окис-
лительный метаболизм.

UDC 616.36-002: 615.322
Prooxidant-Antioxidant Balance in the Heart of Rats 
with Different Behavioral Activities under the Conditions of Light Exposition
Chebotar L. D., Laricheva E. N., Gilmutdinova M. Sh.
Abstract. The purpose of the article. The article shows that the effect of round-the-clock lighting causes 

changes in the processes of lipid peroxidation and antioxidant activity in rats, and depends on their behavioural 
activity. The effects of lighting on the processes of oxidative metabolism of varying degrees in the heart of 
resistant and unstable to emotional stress rats.

Materials and methods. Investigations were carried out on 32 mature Wistar rats, divided into four groups: 
group 1 – animals resistant to emotional stress (intact); group 2 – intact animals unstable to emotional stress; 
group 3 – experimental animals resistant to emotional stress (30-day light exposure (1000 lux)); group 4 – ex-
perimental animals, unstable to emotional stress (30-day light exposure (1000 lux)).

When assessing the effect of light on the state of the organism, the most important integral indicator is the 
behavior of animals. Therefore, during the experiment we used the observation of behavioral reactions in the 
test “open field”. Based on the characteristics of the behavior of animals in the “open field” rats were divided 
into groups resistant and unstable to emotional stress.

To assess lipid peroxidation in the heart homogenate, the concentration of TBA-active products, the con-
centration of diene, oxidiene and triene conjugates were determined. Antioxidant processes were assessed by 
the increase in the concentration of TBA- active products during 1.5-hour incubation in an iron-ascorbate buffer 
solution, as well as by the activity of superoxide dismutase and catalase.

Results and discussion. Prooxidant activity was characterized by an increase in the concentration of 
TBA-reactive substances in animals resistant to emotional stress. The concentration of TBA-reactive sub-
stances after 1.5-hour incubation increased in both experimental groups. Changes in the antioxidant status 
were illustrated by an increase in superoxide dismutase activity in the group of stress-unstable rats, whereas 
catalase activity increased in both experimental groups. In addition, in the group of animals resistant to emo-
tional stress, a significant decrease in the resources of α-tocopherol and β-carotene was revealed.

Conclusion. The long-term light exposure promotes the formation of end products of peroxidation in the 
heart of rats resistant to emotional stress and causes a decrease in antioxidant potential, regardless of be-
havioural activity. Antioxidant activity in the heart of emotionally stress-resistant rats is realized through both 
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the enzyme and non-enzyme links of the antioxidant defence, while the main role in the heart of emotionally 
stress-resistant rats is played by superoxide dismutase activity.

Keywords: pineal gland, heart, behavioural response, antioxidant activity, oxidative metabolism.
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