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mg/kg in terms of quercetin. The measurements were carried out in 7 days after the false surgical operation 
or laparotomy. It has been found out that the use of ammonium pyrrolidine dithiocarbamate, dimethyl 
fumarate, and water-soluble form of quercetin under the combined effects of surgical trauma (laparotomy) 
and S. typhi LPS significantly reduces the concentration of cortisol in blood plasma and the content of 
ceruloplasmin in the blood serum, lowers the level of hyperglycemia and hypertriacylglycerolemia. 
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Метою дослідження було оцінити вплив індуктора Nrf2 диметилфумарату на продукцію активних 
форм кисню та азоту у печінці щурів при моделюванні метаболічного синдрому за умов цілодобово-
го освітлення. Білим щурам на тлі відтворення метаболічного синдрому (20%-й водний розчин 
фруктози для пиття та раціон, збагачений вуглеводами та ліпідами) внутрішньоочеревинно вво-
дили диметилфумарат у 10%-му розчині диметилсульфоксиду в дозі 15 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 пероксиніт-
ритів лужних та лужноземельних металів. Введення диметилфумарату за умов експерименту 

суттєво зменшувало в тканинах печінки вироблення •О

2  мікросомами та NOS – на 48,9%, мітохо-

ндріями – на 47,3%, NADPH-оксидазою лейкоцитів – на 45,6%, активність NOS (загальну та iNOS) 
на 33,1% та 35,9%, відповідно, концентрацію пероксинітритів – на 39,7% порівняно зі значеннями 
контрольної групи, що отримувала тільки розчинник (10% розчин диметилсульфоксиду). Актив-
ність cNOS та індекс спряження перевищували результат контролю у 2,95 та 5,5 раза, відповідно. 
Введення індуктора Nrf2 диметилфумарату при відтворенні моделі метаболічного синдрому за 
умов цілодобового освітлення щурів є ефективним засобом обмеження у тканинах печінки вироб-
лення активних форм кисню та азоту. 
Ключові слова: транскрипційний фактор Nrf2, диметилфумарат, активні форми кисню та азоту, метаболічний синдром, 
цілодобове освітлення, печінка. 

Вступ 
Численні експериментальні та клінічні дослі-

дження показують, що порушення світлового 
режиму, що супроводжуються гіпомелатонінемі-
єю, призводять до змін вуглеводного та ліпідно-
го метаболізму, системної запальної відповіді, 
артеріальної гіпертензії, ендотеліальної дисфун-
кції та надлишкової продукції активних форм ки-
сню та азоту (АФК / АФА). Всі ці порушення є 
компонентами метаболічного синдрому (МС). В 
останні роки отримала підтвердження точка зору 
про патогенетичну єдність МС та неалкогольної 
жирової хвороби печінки [3]. 

Раніше нами було показано, що цілодобове 
освітлення щурів, що перебували на вуглевод-
но-ліпідній дієті (ВЛД), супроводжується більш 
вираженими метаболічними порушеннями (гі-
перінсулінемією, дисліпопротеїнемією, гіпо-α-
ліпопротеїнемією, збільшенням маси вісцераль-
ного жиру) порівняно з окремим застосуванням 
[4]. Проте застосування за цих умов мелатоніну 
лише частково зменшує ці ознаки, істотно не 
впливаючи на індекс інсулінорезистентності [5]. 
Таким чином, корекція рівня мелатоніну виявля-
ється недостатньою для ліквідації метаболічних 

розладів.  
Одним з найважливіших механізмів самороз-

витку патологічних процесів при МС вважається 
тривала гіперактивація транскрипційних факто-
рів (NF-κB, AP-1, STAT та ін) з подальшим збі-
льшенням експресії генів, що кодують біосинтез 
низки прозапальних та прооксидантних білків [6]. 
Активація транскрипційних факторів, зокрема 
NF-κB, може бути пов'язана як з надлишком у 
раціоні вуглеводів та жирів («дієта західного ти-
пу») [7], так і зі змінами експресії індуцибельних 
генів центрального та периферичних циркадіан-
них осциляторів при порушенні світлового ре-
жиму [8]. 

Дійсно, продукція АФК у тканинах печінки 
значно посилюється при поєднанні цілодобового 
освітлення щурів та ВЛД [9]. Введення за цих 
умов інгібітору ядерної транслокації NF-κB піро-
лідиндитіокарбамату амонію істотно послаблює 
маркери окиснювально-нітрозативного стресу в 
тканинах печінки [7]. Однак цей інгібітор NF-κB 
виявляє високу генотоксичність [10]. 

Нестача продукції мелатоніну може супрово-
джуватися зниженням активності транскрипцій-
ного фактора Nrf2 (англ. Nuclear Factor Erythroid 
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2-Related Factor 2) [11]. Система Nrf2 / антиокси-
дант респонсивний елемент (Antioxidant 
Response Element, ARE) вважається антагоніс-
тичною по відношенню до NF-κB-залежної сиг-
налізації. Nrf2 регулює базальну та індуковану 
експресію генів багатьох антиоксидантних та ци-
топротекторних білків, включаючи гемоксигена-
зу-1, NAD(P)H-хінондегідрогеназу 1, с-
глутамілцистеїнсинтетазу, глутатіонпероксидазу 
1, глутатіон-S-трансферазу, глутатіонредуктазу, 
супероксиддисмутазу та ін. [12]. Виявлено про-
тективну дію індукторів Nrf2 при гострій недоста-
тності печінки, її ішемії-реперфузії, алкогольно-
му та неалкогольному стеатогепатиті, вірусному 
гепатиті та раку печінки [13]. 

Однак механізми, що лежать в основі позити-
вної дії індукторів Nrf2 при відтворенні різних 
моделей МС, все ще є недостатньо з'ясованими. 

Мета дослідження 
Оцінити вплив індуктора Nrf2 диметилфума-

рату на продукцію активних форм кисню та азоту 
в печінці щурів при моделюванні метаболічного 
синдрому за умов цілодобового освітлення. 

Матеріал та методи 
Експерименти були виконані на 21 білому 

щурі лінії Вістар масою 215-255 г, розподілених 
на 3 групи по 7 тварин. Тварин 1-ї групи (конт-
роль I) утримували на стандартному раціоні ві-
варію та рівному чергуванні періодів світла та 
темряви. Щурам 2-ї групи моделювали МС за 
умов цілодобового освітлення тварин (контроль 
ІІ). Тваринам 3-ї групи на тлі відтворення МС 
внутрішньоочеревинно вводили диметилфума-
рат («Sigma-Aldrich, Inc.», США) у 10%-му розчи-
ні диметилсульфоксиду в дозі 15 мг/кг [14] 3 ра-
зи на тиждень, починаючи з 30 доби експериме-
нту. Тваринам перших двох груп замість диме-
тилфумарату внутрішньоочеревинно вводили 
«плацебо» – 1 мл 10%-го розчину диметилсу-
льфоксиду. 

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 [15]. 

Тварин декапітували під етерним наркозом, 
дотримуючись положень «Європейської конвен-
ції по захисту хребетних тварин, яких використо-
вують в експериментальних та інших наукових 
цілях» (Страсбург, 1986). Згідно з висновком ко-
місії 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 NOS, ліпополісахариду 
Salmonella typhi (препарат «Пірогенал», «Мед-
гамал», РФ) – NADPH-оксидазою лейкоцитів 
[16]. 

Активність загальної NO-синтази (NOS) [17] 
та її конститутивної ізоформи (cNOS) [18] у гомо-
генаті печінки оцінювали спектрофотометрично. 
Активність індуцибельної ізоформи (iNOS) ви-
значали за різницею між активностями NOS і 
cNOS. Для оцінки здатності останньої в роз'єд-

наному стані продукувати •О

2   розраховували 

індекс спряження cNOS як відношення активнос-

ті cNOS до швидкості вироблення •О

2  NADPH-

залежними електронно-транспортними ланцю-
гами (ЕТЛ). Про утворення пероксинітриту суди-
ли за вмістом у гомогенаті печінки пероксинітри-
тів лужних та лужноземельних металів [17]. 

Отримані результати обробляли статистично 
за допомогою Microsoft Office Excel з розширен-
ням Real Statistics 2019 з використанням тесту 
Shapiro-Wilk для перевірки нормальності диспе-
рсій. Оскільки всі вибірки мали нормальний роз-
поділ, використовували параметричний метод 
дисперсійного аналізу ANOVA з наступним по-
парним порівнянням груп за t-критерієм Student 
для незалежних вибірок та аналізом за Tukey's 
HSD (Honestly Significant Difference). Щоб уник-
нути феномен множинних порівнянь, була вико-
ристана поправка за Dunn-Šidák. Різницю вва-
жали статистично значущою при p<0,05. 

Результати та обговорення 

Зростання продукції •О

2  у тканинах печінки 

NADPH- і NADH-залежними ЕТЛ за умов моде-
лювання МС при цілодобовому освітленні нами 
детально обговорювалося в нашій попередній 

публікації [7]. Вироблення за цих умов •О

2 мік-

росомальними монооксигеназами та NOS (табл. 
1) зростала на 93,1%, дихальним ланцюгом мі-
тохондрій – на 88,8%, NADPH-оксидазою фаго-
цитів – удвічі (всі на рівні p<0,001) порівняно з 
відповідними результатами 1-ї групи. 
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Таблиця 1 
Вплив диметилфумарату на утворення супероксидного аніон-радикала  

у тканинах печінки за умов моделювання метаболічного синдрому при цілодобовому освітленні (M+m) 
Моделювання МС + цілодобове освітлення  

Джерела генерації •О

2 , нмоль/г·с 

1-ша група 
(контроль І) 

+ «плацебо» 
(10%-й розчин диметилсульфокси-

ду, контроль ІІ) 

+ диметилфумарат 
у 10%-му розчині диметилсульфоксиду 

 
Мікросомальні монооксигенази та NOS 22,05±0,66 42,57±0,81 * 21,76±0,38 */** 
Дихальний ланцюг мітохондрій 26,98±0,74 50,95±0,92 * 26,87±0,48 ** 
NADPH-оксидаза фагоцитів 1,37±0,07 2,74±0,06 * 1,49±0,03 ** 

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

 
Введення індуктора Nrf2 диметилфумарату 

за умов моделювання МС та цілодобового осві-
тлення тварин суттєво зменшувало у тканинах 

печінки вироблення •О

2  ЕТЛ мікросом та NOS 

на 48,9%, мітохондрій – на 47,3%, NADPH-
оксидази лейкоцитів – на 45,6% (на рівні 
p<0,001) порівняно з відповідними значеннями 
2-ї групи. 

При цілодобовому освітленні щурів за умов 
моделювання МС активності NOS (загальної та 
її індуцибельного ізоферменту) в тканинах печі-
нки (табл. 2) перевищувала у 2,35 та 2,57 рази 
(обидва результати на рівні p<0,001), відповідно, 
величини контролю I Активність cNOS, навпаки, 
на 70,4% поступалася (p<0,001) результату 1-ї 
групи. 

Таблиця 2 
Вплив диметилфумарату на утворення активних форм азоту  

в тканинах печінки за умов моделювання метаболічного синдрому при цілодобовому освітленні (M+m) 
Моделювання МС + цілодобове освітлення 

Показники 1-ша група 
(контроль І) 

+ «плацебо» 
(10%-й розчин диметилсульфоксиду, 

контроль ІІ) 

+ диметилфумарат 
у 10%-му розчині диметилсульфок-

сиду 
Активність NOS, 

мкмоль NО

2 /г·хв 

8.42±0.88 19.84±1.28 * 13.28±0.85 *,** 

Активність cNOS, 

мкмоль NО

2 /г·хв 

0.81±0.03 0.24±0.02 * 0.71±0.03 *,** 

Активність iNOS, 

мкмоль NО

2 /г·хв 

7.61±0.87 19.6±1.28 * 12.57±0.86 *,** 

Індекс спряження cNOS 0.037±0.002 0.006±0.001 * 0.033±0.002 ** 
Концентрація пероксинітритів, 
мкмоль/г 1.42±0.05 2.39±0.08 * 1.44±0.03 ** 

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

 
При цьому індекс спряження cNOS був мен-

шим на 83,8% (p<0.001), ніж результат 1-ї групи, 
що вказує на роз'єднаний стан цієї ізоформи 

NOS і продукцію нею •О

2  замість оксиду азоту 

(NO). Найчастішими причинами цього порушен-
ня є дефіцит субстратів cNOS (L-аргініну, моле-
кулярного кисню) та її кофактора – тетрагідробі-
оптерину [19], що можливе при їхньому надмір-
ному споживанні за умов гіперактивації iNOS. 

Наслідком надлишкової продукції •О

2  та NO 

є утворення інших АФК / АФА. Так, за умов на-
шого експерименту на 68,3% (p<0,001) збільшу-
валася концентрація пероксинітритів. 

Відомо, що надмірна продукція АФК / АФА 
супроводжується порушенням функціонального 
стану печінки, що сприяє розвитку при МС неал-
когольного стеатогепатиту [20]. 

Застосування диметилфумарату за умов мо-
делювання МС та цілодобового освітлення тва-
рин суттєво зменшувало у тканинах печінки ак-
тивність NOS (загальної та її індуцибельного 

ізоферменту) на 33,1% (p<0,01) та 35,9% 
(p<0,001), відповідно, порівняно зі значеннями 
контролю ІІ. Активність cNOS за цих умов пере-
вищувала результат 2-ї групи в 2,95 раза 
(p<0,001). 

При цьому індекс сполучення cNOS зростав у 
5,5 рази (p<0,001) по відношенню до значення 
контролю ІІ, що свідчить про відновлення спря-
женого стану цього ізоферменту. За цих умов 
cNOS генерує фізіологічні концентрації NO, що 
виконують роль не цитотоксичного агента, а сиг-
нальної молекули [21]. 

Зниження продукції •О

2  та цитотоксичної кі-

лькості NO, що генерується iNOS, закономірно 
позначалося на рівні пероксинітриту в тканинах 
печінки. Концентрація пероксинітритів лужних та 
лужноземельних металів за цих умов на 39,7% 
(p<0,001) поступалася даними контролю ІІ. 

Отримані результати свідчать, що істотний 
вплив індуктора Nrf2 на показники окиснюваль-
но-нітрозативного стресу в тканинах печінки, що 
залежать від активності транскрипційного фак-
тора NF-κB, очевидно, пов'язані зі здатністю си-
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стеми Nrf2 / ARE пригнічувати NF-κB-
сигналізацію, зменшуючи тим самим пов'язану з 
нею експресію генів, що кодують біосинтез про-
запальних та прооксидантних білків: цитокінів, 
iNOS, ферментів сімейства P450, gp91 phox та 
ін. [6]. 

Раніше було показано, що при нокдауні Nrf2 
значно збільшується транскрипція підконтроль-
них NF-κB генів у відповідь на введення ліпопо-
лісахариду, що свідчить про здатність Nrf2 пе-
решкоджати NF-κB-залежній сигналізації [22]. 
Введення індукторів Nrf2 пригнічує фосфорилю-
вання на ділянці IκB кіназний комплекс / IκB (бі-
лок-інгібітор NF-κB), що порушує активацію NF-
κB (ядерну транслокацію його субодиниці p65) 
[23]. 

Крім того, протирадикальні ефекти індукторів 
Nrf2 можуть бути пов'язані з ARE-залежною ак-
тивацією експресії генів антиоксидантних білків 
(глутатіонпероксидази 1, глутатіонредуктази, су-
пероксиддисмутази, тіоредоксину та ін.) [24]. 

Здатність диметилфумарату обмежувати 
окиснювально-нітрозативний стрес у тканинах 
печінки за умов експериментального МС обґрун-
товує доцільність подальшого дослідження цієї 
сполуки як потенційного засобу патогенетичної 
терапії та профілактики патології печінки, особ-
ливо при впливі таких етіологічних чинників МС 
як «дієта західного типу» та порушення циркаді-
анного ритму. 

Висновки 
1. Введення індуктора Nrf2 диметилфумарату 

при відтворенні моделі метаболічного синдрому 
за умов цілодобового освітлення щурів є ефек-
тивним засобом обмеження в тканинах печінки 
вироблення супероксидного аніон-радикалуа рі-
зними джерелами: мікросомальними моноокси-
геназами і конститутивними ізоформами NO-
синтази в неспряженому стані, дихательним ла-
нцюгом мітохондрій, NADPH-оксидазою фагоци-
тів. 

2. Індукція транскрипційного фактора Nrf2 за 
умов експерименту ефективно знижує у ткани-
нах печінки генерацію активних форм азоту, що 
підтверджується значним обмеженням активно-
сті NO-синтази (за рахунок її індуцибельної ізо-
форми) та зменшенням концентрації пероксиніт-
ритів. 
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Реферат 
ИНДУКЦИЯ ТРАНСКРИПЦИОННОГО ФАКТОРА NRF2 УГНЕТАЕТ ПРОДУКЦИЮ АКТИВНЫХ ФОРМ КИСЛОРОДА И АЗОТА В 
ПЕЧЕНИ КРЫС ПРИ МОДЕЛИРОВАНИИ МЕТАБОЛИЧЕСКОГО СИНДРОМА В УСЛОВИЯХ КРУГЛОСУТОЧНОГО ОСВЕЩЕНИЯ 
Френкель Ю.Д., Черно В.С., Костенко В.А. 
Ключевые слова: транскрипционный фактор Nrf2, диметилфумарат, активные формы кислорода и азота, метаболический 
синдром, круглосуточное освещение, печень. 

Целью исследования было оценить влияние индуктора Nrf2 диметилфумарата на продукцию акти-
вных форм кислорода и азота в печени крыс при моделировании метаболического синдрома в усло-
виях круглосуточного освещения. Белым крысам на фоне воспроизведения метаболического синдро-
ма (20%-й водный раствор фруктозы для питья и рацион, обогащенный углеводами и липидами) вну-
трибрюшинно вводили диметилфумарат в 10%-м растворе диметилсульфоксида в дозе 15 мг/кг. В 

гомогенате печени крыс определяли скорость генерации супероксидного анион-радикала (•О

2 ), акти-

вность общей NO-синтазы (NOS), её конститутивной и индуцибельной изоформ (cNOS, iNOS), содер-
жание пероксинитритов щелочных и щелочно-земельных металлов. Введение диметилфумарата в 

условиях эксперимента существенно уменьшало в тканях печени выработку •О

2  микросомами и NOS 

– на 48,9%, митохондриями – на 47,3%, NADPH-оксидазой лейкоцитов – на 45,6%, активность NOS 
(общую и iNOS) на 33,1% и 35,9%, соответственно, концентрацию пероксинитритов – на 39,7% по 
сравнению со значениями контрольной группы, получавшей только растворитель (10%-й раствор ди-
метилсульфоксида). Активность cNOS и индекс сопряжения превышали результат контроля в 2,95 и 
5,5 раза, соответственно. Введение индуктора Nrf2 диметилфумарата при воспроизведении модели 
метаболического синдрома в условиях круглосуточного освещения крыс является эффективным 
средством ограничения в тканях печени выработки активных форм кислорода и азота. 

Summary 
INDUCTION OF NRF2 TRANSCTIPTION FACTOR INHIBITS FORMATION OF RACTIVE OXYGEN AND NITROGEN SPECIES IN 
LIVER OF RATS UNDER MODELLING METABOLIC SYNDROME BY EXPOSURE TO ROUND-THE-CLOCK LIGHTING 
Frenkel’ Yu.D., Cherno V.S., Kostenko V.O. 
Key words: Nrf2 transcription factor, dimethyl fumarate, reactive oxygen and nitrogen species, metabolic syndrome, round-the-clock 
lighting, liver. 

Aim: To evaluate the effect of dimethyl fumarate, an Nrf2 inducer, on the production of reactive oxygen 
and nitrogen species in the liver of rats under the conditions of modeling the metabolic syndrome with round-
the-clock illumination. Dimethyl fumarate in 10% dimethyl sulfoxide solution in a dose of 15 mg/kg was 
administered intraperitoneally to white rats over the modeled metabolic syndrome (a 20% aqueous fructose 
solution for drinking and a diet enriched with carbohydrates and lipids). In the liver homogenate of rats, the 

rate of generation of the superoxide 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 were determined. The administration of dimethyl fumarate under the experimental conditions 

significantly restrained the •О

2  production by microsomes and NOS in the liver tissues by 48.9%, by 

mitochondria by 47.3%, by leukocyte NADPH oxidase by 45.6%; it also reduced NOS activity (total and 
iNOS) by 33.1% and 35.9%, respectively, and the concentration of peroxynitrites by 39.7% compared with 
the values of the control group that received only the solvent (10% dimethyl sulfoxide solution). The cNOS 
activity and coupling index exceeded the control result in 2.95 and 5.5 times, respectively. The introduction of 
the Nrf2 inductor, dimethyl fumarate, during the simulation of the metabolic syndrome by round-the-clock 
lighting to rats is an effective means of limiting the production of reactive oxygen and nitrogen species in the 
liver tissues. 

 
 


