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Summary 
EFFECT OF TRANSCRIPTION FACTOR MODULATORS ON OXIDATIVE-NITROSATIVE STRESS INDICATORS IN TISSUES OF 
THE SMALL INTESTINE OF RATS AFTER LAPARATOMY UNDER LIPOPOLYSACCHARIDE-INDUCED SYSTEMIC 
INFLAMMATORY RESPONSE 
Taran O.V., Solovyova N.V. 
Key words: transcription factors NF-κB and Nrf2, surgical trauma, laparotomy, lipopolysaccharide-induced systemic inflammatory 
response, oxidative-nitrosative stress, small intestine. 

This study is devoted to investigating the effect of NF-κB and Nrf2 transcription factor modulators on oxi-
dative-nitrosative stress indicators in the tissues of the small intestine of rats after abdominal surgical trauma 
(laparotomy) under lipopolysaccharide (LPS)-induced systemic inflammatory response (SIR).  The study was 
performed on 35 Wister white male rats weighing 220-250 g, divided into 5 groups: the 1st (control) group in-
cluded "sham-operated" animals; the 2nd group involved rats, who underwent laparotomy following the LPS-
induced SIR modelling; the animals of the 3rd, 4th and 5th groups subjected to laparotomy following LPS-
induced SIR and then for 7 days received ammonium pyrrolidine dithiocarbamate, an NF-κB activation inhibi-
tor, in a dose of 76 mg/kg intraperitoneally, dimethyl fumarate, an Nrf2 inducer, in a dose of 15 mg/kg in 10% 
dimethyl sulfoxide solution, and a water-soluble form of quercetin in  a dose of 100 mg/kg that is 10 mg/kg in 
terms of quercetin, respectively. The measurements were carried out in 7 days after the “sham” surgical op-
eration and laparotomy. It has been found out that the use of ammonium pyrrolidine dithiocarbamate, di-
methyl fumarate, and water-soluble form of quercetin in case of the combined effects of surgical trauma 
(laparotomy) and LPS S. typhi significantly restrains the production of superoxide anion radical by various 
sources (microsomes and constitutive isoforms of NO-synthase, leukocyte NADPH-oxidase), total and induc-
ible NO-synthase activity, formation of peroxynitrite in the tissues of the small intestine of rats. The study has 
also demonstrated the ability of dimethylfumarate, unlike ammonium pyrrolidine dithiocarbamate and 
quercetin, to improve the constitutive synthesis of nitric oxide under experimental conditions. 
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ВПЛИВ КУРКУМІНУ НА РОЗВИТОК ОКСИДАТИВНО-НІТРОЗАТИВНОГО 
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Метою дослідження була оцінка впливу поліфенолу куркуміну на показники оксидативно-
нітрозативного стресу в печінці щурів при моделюванні метаболічного синдрому (МС) за умов ці-
лодобового освітлення.. Експерименти були виконані на 21 білому щурі-самцях лінії Вістар масою 
215-255 г, розподілених на 3 групи. Тварин 1-ї групи (контроль I) утримували на стандартному ра-
ціоні віварію та рівному чергуванні періодів світла та темряви. Щурам 2-ї групи моделювали МС 
(протягом 2-х місяців призначали вууглеводно-ліпідну дієту, що складається з 20% водного розчину 
фруктози для пиття та відповідного раціону харчування) за умов цілодобового освітлення тварин 
(контроль ІІ). Щурам 3-ї групи на тлі відтворення МС протягом часу цілодобового освітлення що-
денно внутрішньошлунково через зонд вводили куркумін (“Sigma-Aldrich, Inc.”, США) у дозі 200 мг/кг. 

У гомогенаті печінки щурів визначали швидкість генерації супероксидного аніон-радикала (•О

2 ), 

активність загальної NO-синтази (NOS), її конститутивної та індуцибельної ізоформ (cNOS, 
iNOS), вміст пероксинітритів лужних та лужноземельних металів. Введення куркуміну за умов екс-

перименту вірогідно зменшувало у тканинах печінки вироблення •О

2  мікросомальними монооксиге-

назами та NOS на 40,1%, дихальним ланцюгом мітохондрій – на 34,4%, NADPH-оксидазою лейко-
цитів – на 32,1%; активність NOS та iNOS на 39,0% та 41,6%; концентрацію пероксинітритів лу-
жних та лужноземельних металів на 23,8 порівняно зі значеннями 2-ї групи. Активність cNOS за 
цих умов була більшою за результат контролю ІІ в 2,79 раза, індекс спряження цього ізоферменту 
– у 4,3 раза. Зроблено висновок, що введення куркуміну при відтворенні моделі метаболічного синд-
рому за умов цілодобового освітлення щурів істотно обмежує ознаки оксидативно-нітрозативного 
стресу а тканинах печінки щурів. 
Ключові слова: куркумін, транскрипційні фактори NF-κB та Nrf2, оксидативно-нітрозативного стрес, метаболічний синдром, 
цілодобове освітлення, печінка. 

Вступ 
Метаболічний синдром (МС) – це сукупність 

факторів ризику, що значно підвищують імовір-
ність розвиток атеросклерозу, цукрового діабету 
2-го типу, хронічної хвороби нирок, генералізо-
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ваного пародонтиту та неалкогольного стеато-
гепатиту [1-3]. Головними компонентами МС є 
абдомінальне ожиріння, атерогенна дисліпіде-
мія, артеріальна гіпертензія, інсулінорезистент-
ність, протромботичний стан і системна запаль-
на відповідь. 

Розвиток неалкогольної жирової хвороби пе-
чінки (стеатогепатиту) тісно пов’язаний з МС, 
про що свідчить той факт, що приблизно 90% 
пацієнтів з цією патологією печінки мають біль-
ше ніж одну ознаку МС, а приблизно 33% мають 
3 або більше критеріїв [4]. 

Нещодавно було показано, що гіпомелатоні-
немія, пов’язана порушеннями світлового режи-
му, викликає притаманні МС порушення метабо-
лізму, ендотеліальну дисфункцію, системну за-
пальну відповідь та оксидативно-нітрозативний 
стрес [5]. Примітно, що мелатонін за цих умов 
лише частково коригує ці порушення та суттєво 
не впливає на індекс інсулінорезистентності [6]. 
Тобто, корекція гіпомелатонінемії є недостат-
ньою для повного усунення метаболічних роз-
ладів, у тому числі, для відновлення нормально-
го прооксидантно-антиоксидатного статусу.  

Проте, як було показано в наших попередніх 
публікаціях, це завдання вирішується шляхом 
пригнічення прозапального та прооксидантного 
сигнального шляху, пов’язаного з тривалою ак-
тивацією транскрипційного фактора NF-κB [7], 
так і з індукцією антагоністичної до нього сигна-
льної системи Nrf2 / антиоксидант-респонсивний 
елемент (Antioxidant Response Element, ARE) [8, 
9]. Але специфічні модулятори наведених 
транскрипційних факторів (піролідиндитіокарба-
мат амонію та диметилфумарат) виявляють за-
грозливі побічні ефекти, включаючи генотоксич-
ну, нейротоксичну та імунотоксичну дію [10-12]. 
Альтернативою до застосування цих сполук мо-
жуть бути рослинні поліфеноли, здатні впливати 
на NF-κB та Nrf2-асоційовані сигнальні шляхи. 
За нашими даними, біофлавоноїди – епігалока-
техін-3-галат, активний компонент зеленого чаю 
(Camellia sinensis), та кверцетин, а також стиль-
беноїд ресвератрол здатні обмежувати оксида-
тивно-нітрозативний стрес у скелетних м’язах 
щурів при відтворенні МС за умов цілодобового 
освітлення [13]. Подібна дія названих біофлаво-
ноїдів була підтверджена також при дослідженні 
головного мозку [14] та печінки [15]. 

Нині відомо, що поліфенол куркумін може 
впливати на прооксидантно-антиоксидатний 
статус організму, змінюючи активність низки 
транскрипційних чинників NF-κB, Nrf2, AP-1, 
PPAR-γ та ін. [16, 17]. Так, куркумін обмежує фо-
сфорилюванню IκB через пригнічення IκB-
кіназного комплексу [18]. Повідомляється про 
здатність цього поліфенолу активувати систему 
Nrf2 / ARE [17]. 

Проте закономірності впливу куркуміну на 
прооксидантно-антиоксидатний статус у ткани-
нах печінки при відтворенні моделі МС за умов 
цілодобового освітлення залишаються 

нез’ясованими. 
Мета дослідження – оцінити вплив поліфено-

лу куркуміну на показники оксидативно-
нітрозативного стресу в печінці щурів при моде-
люванні метаболічного синдрому за умов ціло-
добового освітлення. 

Матеріал та методи 
Експерименти були виконані на 21 білому 

щурі-самцях лінії Вістар масою 215-255 г, розпо-
ділених на 3 групи по 7 тварин. Тварин 1-ї групи 
(контроль I) утримували на стандартному раціоні 
віварію та рівному чергуванні періодів світла та 
темряви. Щурам 2-ї групи моделювали МС за 
умов цілодобового освітлення тварин (контроль 
ІІ). Щурам 3-ї групи на тлі відтворення МС протя-
гом часу цілодобового освітлення щоденно вну-
трішньошлунково через зонд вводили куркумін 
(“Sigma-Aldrich, Inc.”, США) у дозі 200 мг/кг [19].  

Для моделювання МС щурам протягом 2-х 
місяців призначали ВЛД, що складається з 20% 
водного розчину фруктози для пиття (торгова 
марка “Vitamin”, виробник – Україна, країна по-
ходження – США) та раціону харчування наступ-
ного складу: рафінована пшенична мука – 45%, 
сухе знежирене коров'яче молоко – 20%, крох-
маль – 10%, столовий маргарин із вмістом жирів 
72-82% – 20%, переокиснена соняшникова олія 
– 4%, натрію хлорид – 1%. Окрім того, тварин, 
починаючи з 30-ї доби експерименту, піддавали 
цілодобовому освітленню інтенсивністю 1500 лк 
протягом наступних 30 діб [20]. 

Тварин декапітували під етерним наркозом, 
дотримуючись положень «Європейської конвен-
ції щодо захисту хребетних тварин, що викорис-
товуються в експериментальних та інших науко-
вих цілях» (Страсбург, 1986). Згідно з висновком 
комісії з біоетики Чорноморського національного 
університету імені Петра Могили, всі процедури, 
пов'язані з гуманним поводженням з тваринами 
та їх використанням в експериментах, було до-
тримано. 

Швидкість генерації супероксидного аніон-

радикала (•О

2 ) в гомогенаті печінки оцінювали 

при проведенні тесту з нітросиним тетразолієм з 
використанням спектрофотометра Ulab 101 (Ки-
тай) з індукторами у вигляді нікотинамідаденін-
динуклеотиду відновленого (NADH, “ Sigma-

Aldrich”) для оцінки продукції •О

2  дихальним 

ланцюгом мітохондрій, нікотинамідаденіндинук-
леотидфосфату відновленого (NADPH, “Sigma-
Aldrich, Inc.”, США) – мікросомальними моноок-
сигеназами та NO-синтазою (NOS), ліпополіса-
хариду Salmonella typhi (препарат «Пірогенал», 
«Медгамал», РФ) – NADPH-оксидазою лейкоци-
тів [21]. 

Активність загальної NOS та її конститутивної 
ізоформи (cNOS) у гомогенаті печінки оцінювали 
спектрофотометрично [21]. Активність індуцибе-
льної ізоформи (iNOS) визначали за різницею 
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між активностями NOS і cNOS. Для оцінки здат-
ності останньої в роз'єднаному стані продукува-

ти •О

2   розраховували індекс спряження cNOS 

як відношення активності cNOS до швидкості 

вироблення •О

2  NADPH-залежними електро-

нно-транспортними ланцюгами (ЕТЛ). Про 
рівень пероксинітриту судили за вмістом у 
гомогенаті печінки пероксинітритів лужних та 
лужноземельних металів [21]. 

Отримані результати статистично обробляли 
з використанням пакету програм Microsoft Office 
Excel з розширенням Real Statistics. Для переві-
рки розподілу на нормальність було застосовано 
розрахунок критерію Шапіро-Уілка. Оскільки ва-

ріаційні ряди відповідали нормальному розподі-
лу, то для їх порівняння використовували крите-
рій t Стьюдента для незалежних вибірок.  

Результати та обговорення 

Підвищення генерування •О

2  у тканинах пе-

чінки різними джерелами при експерименталь-
ному МС за умов цілодобового освітлення обго-
ворювалося нами у попередніх публікаціях [7, 
15]. Звертає на себе увагу збільшення продукції 

•О

2  електронно-транспортими ланцюгами мік-

росом, мітохондрій і фагоцитів (табл. 1). 

Таблиця 1 
Вплив куркуміну на утворення супероксидного аніон-радикала у тканинах печінки  

при моделюванні метаболічного синдрому за умов цілодобового освітлення (M+m, n=21) 
Моделювання МС + цілодобове освітлення  

Джерела генерації •О

2 , нмоль/г·с 

Інтактна група 
(контроль І) Контроль ІІ + куркумін 

Мікросомальні монооксигенази та NOS 22,05±0,66 42,57±0,81 * 25,52±0,59 *,** 
Дихальний ланцюг мітохондрій 26,98±0,74 50,95±0,92 * 33,42±1,27 *,** 
NADPH-оксидаза фагоцитів 1,37±0,07 2,74±0,06 * 1,86±0,07 *,** 

Примітка: * – р<0.05 порівняно зі значеннями 1-ї групи; ** – р<0.05 порівняно зі значеннями 2-ї групи. 

 
Введення куркуміну при відтворенні МС за 

умов цілодобового освітлення щурів значно 

зменшувало у тканинах печінки вироблення •О

2  

мікросомальними монооксигеназами та NOS на 
40,1%, дихальним ланцюгом мітохондрій – на 
34,4%, NADPH-оксидазою лейкоцитів – на 32,1% 
(на рівні p<0,001) порівняно з відповідними ре-
зультатами 2-ї групи. 

Раніше ми вже повідомляли про суттєві по-
рушення NO-синтазної активності, неспряже-

ність цього ферменту та надмірний рівень акти-
вних форм нітрогену в тканинах печінки тварин 
при експериментальному МС за умов цілодобо-
вого освітлення [7, 15]. Дійсно, вірогідно збіль-
шувалася у тканинах печінки активність NOS та 
iNOS, зменшувалася активність cNOS та індекс 
її спряження, зростала концентрація пероксиніт-
ритів (табл. 2). 

Таблиця 2 
Вплив куркуміну на утворення активних форм азоту в тканинах печінки  

при моделюванні метаболічного синдрому за умов цілодобового освітлення (M+m) 
Моделювання МС + цілодобове освітлення Показники Інтактна група 

(контроль І) Контроль ІІ + куркумін 
Активність NOS, 

мкмоль NО

2 /г·хв 

8,42±0,88 19,84±1,28 * 12,11±1,40 *,** 

Активність cNOS, 

мкмоль NО

2 /г·хв 

0,81±0,03 0,24±0,02 * 0,67±0,02 *,** 

Активність iNOS, 

мкмоль NО

2 /г·хв 

7,61±0,87 19,6±1,28 * 11,44±1,40 *,** 

Індекс спряження cNOS 0,037±0,002 0,006±0,001 * 0,026±0,001 *,** 
Концентрація пероксинітритів, 
мкмоль/г 1,42±0,05 2,39±0,08 * 1,82±0,06 *,** 

Примітка: * – р<0.05 порівняно зі значеннями 1-ї групи; ** – р<0.05 порівняно зі значеннями 2-ї групи. 

 
Відомо, що надмірна продукція активних 

форм оксигену та нітрогену викликає дисфунк-
цію печінки, пов’язану з розвитком неалкоголь-
ного стеатогепатиту [22]. 

Застосування куркуміну при відтворенні МС 
за умов цілодобового освітлення щурів значно 
зменшувало у тканинах печінки активність NOS 

та iNOS на 39,0% та 41,6%, відповідно, порівня-
но зі значеннями 2-ї групи (при значенні p<0,01). 
Активність cNOS за цих умов була більшою за 
результат контролю ІІ в 2,79 раза (p<0,001). Ін-
декс сполучення цього ізоферменту зростав у 
4,3 раза (p<0,001) порівняно зі значенням 2-ї 
групи. Повертаючись у спряжений стан, cNOS 
відновлює конститутивний синтез адекватної кі-
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лькості нітроген (ІІ) оксиду, що виконує роль сиг-
нальної молекули [23]. 

Одночасне обмеження генерування •О

2  та 

індуцибельного синтезу NO закономірно змен-
шує рівень пероксинітриту в тканинах печінки. 
Концентрація пероксинітритів лужних та лужно-
земельних металів за умов експерименту була 
нижчою  на 23,8 % (p<0,001) за результат 2-ї 
групи. 

На наш погляд, здатність поліфенолу курку-
міну суттєво зменшувати оксидативно-
нітрозативний стрес у тканинах печінки не гірше, 
ніж специфічні модулятори NF-κB і Nrf2, як це 
було нами показано раніше [7, 8], може бути 
пов’язане саме з його здатність пригнічувати ак-
тивацію NF-κB [18] та індукувати сигнальний 
шлях Nrf2 / ARE [17]. Наслідком цього може бути 
пригнічення експресії NF-κB-залежних генів, що 
кодують прозапальні цитокіни, гострофазові та 
прооксидантні білки, а також активація транс-
крипції ARE-контрольованих генів [24, 25].  

Одержані результати вказують на здатність 
куркуміну за умов експерименту обмежувати ок-
сидативно-нітрозативний стрес у тканинах печін-
ки не в меншій мірі, як це роблять інші полі фе-
ноли – біофлавоноїди кверцетин та епігалокате-
хін-3-галат, що модулюють редокс-чутливі фак-
тори транскрипції [15]. 

Таким чином, введення поліфенолу куркуміну 
при відтворенні моделі метаболічного синдрому 
за умов цілодобового освітлення щурів істотно 
обмежує ознаки оксидативно-нітрозативного 
стресу а тканинах печінки щурів, а саме змен-
шує в них продукцію супероксидного аніон-
радикала електронно-траспортними системами 
мікросом і конститутивних ізоформ NO-синтази 
(в неспряженому стані), мітохондрій та NADPH-
оксидази фагоцитів, надмірну NO-синтазну ак-
тивність (за рахунок індуцибельного ізофермен-
ту) та рівень пероксинітритів. 
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Summary 
EFFECT OF CURCUMIN ON THE DEVELOPMENT OF OXIDATIVE-NITROSATIVE STRESS IN THE LIVER TISSUES OF RATS 
EXPOSED TO MODELED METABOLIC SYNDROME UNDER ROUND-THE-CLOCK LIGHTING 
Frenkel’ Yu.D., Cherno V.S., Kostenko V.O. 
Key words: curcumin, transcription factors NF-κB and Nrf2, oxidative-nitrosative stress, metabolic syndrome, round-the-clock lighting, 
liver. 

The aim of this study is to evaluate the effect of curcumin, a natural polyphenol, on indicators of oxidative-
nitrosative stress in the liver of rats exposed to modeled metabolic syndrome (MS) under 24-hour lighting. 
The experiments were performed on 21 Wistar male white rats weighing 215-255 g. The animals were di-
vided into 3 groups of 7 animals in each. The animals of the 1st group (control I) were kept on a standard 
vivarium diet and an ordered alternation of light / dark periods. The rats of the 2nd group were used for mod-
eling diet-induced MS (a 2-month carbohydrate-lipid diet including 20% aqueous fructose solution for drink-
ing and appropriate food) under the 24-hour lighting (control II). The rats of the 3rd group received curcumin 
(Sigma-Aldrich, Inc., USA) intragastrically through a gavage in a dose of 200 mg/kg daily during the 24-hour 
lighting exposure. We investigated the liver homogenate of rats to assess the rate of generation of the su-

peroxide anion radical (•О

2 ), the activity of total NO synthase (NOS), its constitutive and inducible isoforms 

(cNOS, iNOS), and the content of peroxynitrites of alkali and alkaline earth metals. The administration of cur-

cumin under the experimental conditions significantly suppresses the •О

2  production in liver tissues by mi-

crosomal monooxygenases and NOS by 40.1%, by the mitochondrial respiratory chain by 34.4%, and by 
leukocyte NADPH oxidase by 32.1%; the activity of NOS and iNOS by 39.0% and 41.6%, the concentration 
of peroxynitrites of alkaline and alkaline earth metals by 23.8 compared to the values in the 2nd group. The 
activity of cNOS under these conditions was 2.79 times higher than the respective results in the II control, 
and the coupling index of this isoenzyme was 4.3 times higher. The main conclusion that can be drawn is 
that the administration of curcumin in the rat model of MS under the round-the-clock lighting significantly re-
duces the signs of oxidative-nitrosative stress in the liver tissues.  

 
 
 
 
 


