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ВПЛИВ ПРЕПАРАТУ „ВІТА-МЕЛАТОНІН” НА СТАН ПРО- ТА  
АНТИОКСИДАНТНОЇ СИСТЕМ КРОВІ ЩУРІВ ЗА УМОВ  

ЕРОЗИВНО-ВИРАЗКОВОГО УРАЖЕННЯ  
ГАСТРОДУОДЕНАЛЬНОЇ ЗОНИ 

Буковинський державний медичний університет, м. Чернівці 

Резюме. Дослідження процесів вільнорадикально-
го окиснення біомолекул у крові щурів при експериме-
нтальному виразкоутворенні показало збільшення вміс-
ту малонового альдегіду та окисно модифікованих біл-
ків, дисбаланс активності антиоксидантних ферментів. 

Уведення препарату "Віта-мелатонін" на фоні моделю-
вання виразкової хвороби впродовж 14 діб у дозі  
5 мг / кг запобігало зміні досліджуваних показників. 

Ключові слова: виразкова хвороба, мелатонін, 
вільнорадикальне окиснення, антиоксидантна система. 
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Вступ. У зв’язку з широкою розповсюдженіс-
тю, рецидивним перебігом та наявністю тяжких 
ускладнень, проблема виразкової хвороби залиша-
ється однією з найбільш актуальних у сучасній 
медицині [2, 4]. Активація вільнорадикального 
окиснення біомолекул та виснаження антиоксида-
нтної системи є універсальним механізмом ушко-
дження та загибелі поривно-ямкового епітелію 
слизової оболонки гастродуоденальної зони [6, 8].  

В останні роки суттєво зріс інтерес до мела-
тоніну – нейрогормону шишкоподібної залози, 
який є одним із найпотужніших ендогенних анти-
оксидантів. У літературі є ряд підтверджень по-
зитивного впливу мелатоніну на стан про- та ан-
тиоксидантної систем за умов виразкоутворення 
[3, 5, 6, 7, 10]. Проте дози мелатоніну, використа-
ні для лікування, є достатньо високими та різ-
няться в широких межах. 

Мета дослідження. Дослідити вплив препа-
рату «Віта-мелатонін» у дозі 5 мг/кг маси тіла на 
процеси вільнорадикального окиснення біомоле-
кул та стан антиоксидантної системи крові щурів 
за умов ерозивно-виразкового ураження (ЕВУ) 
гастродуоденальної зони.  

Матеріал і методи. Робота проведена на 
білих нелінійних щурах-самцях масою 150±10 г, 
які утримувалися за стандартних світлових умов. 
Експерименти проведені з дотриманням Євро-
пейської конвенції по захисту хребетних тварин, 
яких використовують в експериментальних та 
інших наукових цілях (Страсбург, 1986). Тварин 
розподілено на три групи: 1-а – інтактні тварини; 
2-а – тварини, яким моделювали ЕВУ гастродуо-
денальної зони шляхом перорального уведення 
суміші індометацину (3 мг/кг), ацетилсаліцилової 
кислоти (100 мг/кг) та 10 % медичної жовчі 
(1мл/100г) упродовж 14 діб поряд із дозованим 
обмеженням харчового раціону; 3-я – тварини з 
ЕВУ, яким  уводили препарат „Віта-
мелатонін” (Київський вітамінний завод) щоден-
но о 20.00 внутрішньошлунково в дозі 5 мг/кг 
маси тіла. Перша та друга групи тварин у цей час 
отримували еквіоб’ємну кількість дистильованої 
води. Тварин декапітували під легким ефірним 
наркозом на 14-у добу експерименту. У плазмі 

крові визначали вміст окисно модифікованих 
білків, активність церулоплазміну; у гемолізаті 
еритроцитів визначали вміст малонового альдегі-
ду, глутатіону відновленого, активності каталази, 
глутатіонпероксидази, глюкозо-6-фосфатдегідро-
генази [1]. Результати оброблені статистично за 
допомогою програми STATISTICA 7 з викорис-
танням стандартних методів варіаційної статис-
тики: розрахунок середніх значень (M), похибки 
середніх значень (m), t-критерію Стьюдента. Ві-
рогідною вважали різницю при р≤0,05. 

Результати дослідження та їх обговорення. 
Тривалий прийом нестероїдних протизапальних 
препаратів (НПЗП) є одним з найбільш частих 
ульцерогенних факторів [4]. Гастротоксична дія 
НПЗП пов’язана зі зниженням синтезу простагла-
ндинів, наслідком чого є зменшення секреції бі-
карбонатів, вазоконстрикція, зменшення крово-
обігу, зростання міграції нейтрофілів у слизовій 
оболонці шлунка. Це призводить до порушення 
мікроциркуляції, стазу, ішемії та генерації актив-
них форм кисню [4, 8].  

Нами встановлено, що моделювання ЕВУ 
гастродуоденальної зони призводило до посилен-
ня вільнорадикального ушкодження біомолекул, 
про що свідчить зростання вмісту малонового 
альдегіду в крові на 54 % та окисно модифікова-
них білків плазми крові на 72 % порівняно з кон-
тролем.  

Інтенсивність перебігу вільнорадикальних 
реакцій у тканинах значною мірою визначається 
активністю функціонування системи антиоксида-
нтного захисту. За умов ЕВУ нами встановлено 
зниження вмісту відновленого глутатіону в ерит-
роцитах щурів на 24 % нижче рівня контролю. Це 
може бути пов’язано з посиленим його викорис-
танням глутатіонпероксидазою, активність якої в 
еритроцитах перевищувала контроль на 30 %. 
Проте зниження рівня відновленого глутатіону 
виявилось незначним, імовірно, внаслідок акти-
вації ключового ферменту пентозофосфатного 
шляху глюкозо-6-фосфатдегідрогенази (на 97 %), 
який постачає відновлений НАДФН для віднов-
лення глутатіону. Активність церулоплазміну 
плазми крові щурів із ЕВУ перевищувала конт-
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роль на 59 %. Активність каталази еритроцитів 
вірогідно не відрізнялась від контролю.  

Мелатонін – потужний універсальний ендо-
генний антиоксидант, наявний в усіх клітинних 
структурах, включаючи ядро [5]. За антиоксидан-
тним ефектом мелатонін не поступається таким 
потужним антиоксидантам, як глутатіон, манітол, 
токоферол [6, 9]. Нами встановлено, що уведення 
«Віта-мелатоніну» на фоні моделювання ЕВУ 
впродовж 14 діб супроводжувалося нормалізаці-
єю вмісту малонового альдегіду в еритроцитах та 
окисно модифікованих білків у плазмі крові щу-
рів. Поряд із цим, уведення мелатоніну сприяло й 
нормалізації вмісту відновленого глутатіону ери-
троцитів та активності антиоксидантних фермен-
тів крові щурів з ЕВУ: активність церулоплазмі-
ну та глутатіонпероксидази вірогідно не відрізня-
лися від контролю, а активність глюкозо-6-
фосфатдегідрогенази еритроцитів перевищувала 
контроль на 33 %. Антиоксидантний ефект мела-
тоніну, імовірно, пов'язаний із здатністю перехо-
плювати вільні радикали завдяки наявності в йо-
го складі індольного кільця [6], а також впливом 
на експресію генів, що відповідають за синтез 
антиоксидантних ферментів [5, 7]. 

Висновок 
Пероральне уведення «Віта-мелатоніну» в 

дозі 5 мг/кг маси впродовж 14 діб на фоні моде-
лювання ерозивно-виразкового ураження гастро-
дуоденальної зони у щурів викликало виражений 
антиоксидантний ефект, зменшуючи інтенсив-
ність вільнорадикального окиснення біомолекул 
та нормалізуючи активності антиоксидантних 
ферментів крові тварин.  

Перспективи подальших досліджень. Ви-
вчення впливу мелатоніну на стан про- та антиок-
сидантних системи печінки та слизової оболонки 
шлунка щурів за умов гастропатії, викликаної 
застосуванням нестероїдних протизапальних пре-
паратів.  
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Таблиця 
Показники оксидантно-антиоксидантної системи крові щурів за умов ерозивно-виразкового  

ураження (ЕВУ) гастродуоденальної зони та уведення препарату «Віта-мелатонін»  
(M±m; n=10) 

Примітка. * – вірогідність різниці показників контрольної та дослідних груп (p≤0,05) 

Умови досліду 
Показники Контроль ЕВУ ЕВУ + мелатонін 

Малоновий альдегід, нмоль/мл еритр. 9,94±0,622 15,33±1,449* 8,84±0,519 

Окисно модифіковані білки, ммоль/г білка 0,782±0,029 1,346±0,084* 0,811±0,057 

Відновлений глутатіон, мкмоль/мл крові 1,163±0,075 0,880±0,039* 1,027±0,070 

Церулоплазмін, мг/л плазми 123,6±9,83 196,2±14,36* 159,7±10,84* 

Каталаза, мкмоль/хв×л крові 17,77±0,863 19,60±0,880 18,04±1,137 

Глутатіонпероксидаза, мкмоль/хв×г Hb 114,8±6,99 149,0±6,28* 125,7±9,28 

Глюкозо-6-фосфат дегідрогеназа,  
мкмоль НАДФН/хв×г Нb 3,95±0,257 7,77±0,541* 5,27±0,201* 
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ВЛИЯНИЕ ПРЕПАРАТА "ВИТА-МЕЛАТОНИН" НА СОСТОЯНИЕ ПРО- И  
АНТИОКСИДАНТНОЙ СИСТЕМ КРОВИ КРЫС ПРИ ЭРОЗИВНО-ЯЗВЕННОМ  

ПОРАЖЕНИИ ГАСТРОДУОДЕНАЛЬНОЙ ЗОНЫ 

Н.В. Давыдова, И.Ф. Мещишен  
Резюме. Исследование процессов свободнорадикального окисления биомолекул в крови крыс при экспериме-

нтальном язвообразовании показало увеличение содержания малонового альдегида и окислительно модифициро-
ванных белков, дисбаланс активностей антиоксидантных ферментов. Введение препарата "Вита-мелатонин" на 
фоне моделирования язвенной болезни в течение 14 дней в дозе 5 мг/кг предотвращало изменение исследуемых 
показателей. 

Ключевые слова: язвенная болезнь, мелатонин, свободнорадикальное окисление, антиоксидантная система.  

THE INFLUENCE OF «VITA-MELATONIN» ON THE STATE OF THE PRO- AND  
ANTIOOXIDANT SYSTEM IN THE RAT BLOOD UNDER CONDITIONS OF AN  

EROSIVE-ULCEROUS LESION OF THE GASTRODUODENAL ZONE 

N.V. Davydova, I.F. Meshchyshen 
Abstract. An investigations of the processes of free radical oxidation of biomolecules in the blood of rats under con-

ditions of an experimental ulcer formation has revealed an increase of the content of malonic aldehyde and oxidatively 
modified proteins, an imbalance of the activity of antioxidant enzymes. The introduction of the “Vita-melatonin” drug 
against a background of simulating peptic ulcer in a dose of 5 mg/kg prevented a changes of the indices under study. 

Key words: peptic ulcer, melatonin, free-radical oxidation, antioxidant system. 
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