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У експерименті на 30 білих щурах досліджено вплив скевенджеру пероксинітриту – L-
селенометіоніну на показники вуглеводного та ліпідного обмінів, вільнорадикальних процесів, гемо-
коагуляції в організмі за умов відтворення метаболічного синдрому (МС). Показано, що  застосу-
вання L-селенометіоніну за умов експерименту зменшує прояви дисліпопротеїнемії та гіпертриа-
цилгліцеролемії без істотного впливу на рівень холестеролу та чутливість тканин до інсуліну. 
Введення L-селенометіоніну за умов відтворення МС зменшує в крові концентрацію вторинних 
продуктів пероксидного окиснення ліпідів та їх приріст за час інкубації у прооксидантному буфер-
ному розчині, підвищує активність антиоксидантних ферментів (супероксиддисмутази, каталази), 
обмежує ступінь гіперкоагуляційних зрушень (за зовнішнім та внутрішнім шляхами гемокоагуляції), 
подовжує кінцевий етап гемокоагуляції – утворення фібрину із фібриногену, покращує фібриноліти-
чну активність плазми крові. 
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Робота є фрагментом НДР «Роль активних форм кисню, системи оксиду азоту та транскрипційних факторів у механізмах 
патологічного системогенезу» (№ держреєстрації 0114U004941).  

Метаболічний синдром (МС) розглядається 
як комплекс гормональних та метаболічних по-
рушень, які збільшують ризик виникнення цукро-
вого діабету 2 типу та серцево-судинних захво-
рювань. Встановлення певного патогенетичного 
зв’язку між артеріальною гіпертензією, інсуліно-
резистентністю, ожирінням та дисліпідемією та  
хронічним субклінічним запаленням стало осно-
вою для виділення МС як окремої патології [1,4]. 
В останні роки як додаткові компоненти МС на-
зивають розвиток окиснювального стресу та по-
рушення системи гемостазу [1,3]. 

У літературі вже повідомлялося, що зростан-
ня продукції супероксидного аніон-радикала за 
умов МС, а також здатність його при взаємодії з 
NO утворювати токсичний пероксинітрит при-
зводить до множинних патологічних змін у функ-
ціонуванні сигнальних і метаболічних шляхів, до 
порушень гомеостазу клітин і органів [6].  

Пошкодження ДНК пероксинітритом супрово-
джується активацією полі(АДФ-рибозо) поліме-
рази, що, разом із високим вмістом глюкози, 
стимулює поліольний і гексозамінний шляхи, 
призводить до накопичення продуктів і попере-
дників неферментативного глікозилювання, ак-
тивації протеїнкінази C. Ці порушення виклика-
ють значне посилення неферментативного глі-
козилювання, порушення багатьох біохімічних і 
фізіологічних параметрів, а також посилюють 
запальні процеси, що, в кінцевому результаті, 
значно посилює оксидативно-нітративний стрес, 
який викликає патологічні зміни у клітинах, фор-
муючи таким чином „порочне коло” із наростаю-
чими негативними змінами [2]. Детальне ви-
вчення механізмів виникнення та розвитку перо-
ксинітрит-залежних порушень за умов МС є ак-
туальною проблемою, оскільки дає змогу вияви-
ти можливі молекулярні механізми впливу на ці 
процеси з метою запобігання їхньому виникнен-
ню та розвитку, також у створенні нових діагнос-
тичних і прогностичних підходів. 

Відомо, що сполуки селену з низькою моле-
кулярною масою здатні ефективно реагувати з 
пероксинітритом, захищаючи модельні речовини 
від окиснення та нітрування, а ДНК – від перок-
синітрит-індукованих однониткових розривів [12]. 
Застосування Se-вмісних скевенджерів перокси-
нітриту вважається сучасним методом дослі-
дження дії пероксинітриту in vivo [9]. 

Проте роль пероксинітриту у механізмах роз-
витку головних компонентів МС залишається 
нез’ясованою. Розв’язання цього питання дозво-
лить розширити арсенал засобів попередження 
та лікування МС. 

Метою роботи було вивчення впливу скевен-
джеру пероксинітриту – L-селенометіоніну на 
показники вуглеводного та ліпідного обмінів, ві-
льнорадикальних процесів, гемокоагуляції в ор-
ганізмі щурів за умов відтворення МС. 

Матеріал та методи дослідження 
Дослідження були проведені на 30 білих щу-

рах-самцях лінії Вістар масою 180-230 г у 3-х се-
ріях дослідів: у першій необхідні показники ви-
вчали у інтактних тварин (контрольна серія), у 
другій – після моделювання МС, у третій – про-
тягом відтворення МС щурам вводили скевен-
джер пероксинітриту – L-селенометіонін ("Sigma-
Aldrich, Inc.", США) – в дозі 3 мг/кг [13] внутріш-
ньоочеревинно 2 рази на тиждень. Тварин дека-
пітували під ефірним наркозом.  

Для відтворення МС гризунам протягом двох 
місяців призначали 20% водний розчин фрукто-
зи для пиття та "дієту західного типу", що міс-
тить такі складові: рафіноване пшеничне боро-
шно – 45%, сухе знежирене коров’яче молоко – 
20%, крохмаль – 10%, столовий маргарин (зі 
складом жирів 82%) – 20%, переокиснена соня-
шникова олія – 4%, натрію хлорид – 1%. [8].  

Системну чутливість до інсуліну оцінювали за 
змінами вмісту глюкози в крові через 60 хв після 
підшкірного введення 0.2 МО інсуліну («Актрапід 
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НМ» виробництва фірми «Novo Nordisk», Данія) 
на 1 кг маси (підшкірний інсуліновий тест, ПІТ) 
[5].  

Для оцінювання ліпідного спектру крові ви-
значали концентрацію загального холестеролу 
(ХС) та триацилгліцеролів (ТАГ) за допомогою 
набору реактивів фірми «Філісіт-Діагностика», 
ліпопротеїнів низької та дуже низької щільності 
(ЛПНЩ і ЛПДНЩ) за Клімовим [7].  

Рівень пероксидного окиснення ліпідів (ПОЛ) 
у крові оцінювали за утворенням у реакції тіоба-
рбітурової кислоти (ТБК) з ТБК-активними про-
дуктами забарвленого триметінового комплексу 
до і після 1.5-годинної інкубації у прооксидант-
ному фероаскорбатному буферному розчині [7]. 
Стан антиоксидантної (АО) системи оцінювали 
за приростом концентрації ТБК-активних продук-
тів за час інкубації, а також за активністю АО 
ферментів – супероксиддисмутази (СОД) та ка-
талази [7].  

Забір та стабілізацію крові для коагулологіч-
них досліджень проводили за стандартною ме-
тодикою. Досліджували показники коагуляційно-
го гемостазу – протромбіновий час (ПЧ), активо-
ваний парціальний тромбопластиновий час 
(АПТЧ), тромбіновий час (ТЧ) та фібринолітичну 
активність плазми крові (шляхом оцінки часу лі-
зису еуглобулінів плазми (ЧЛЕП) [7].  

Отримані дані оброблені варіаційно-
статистичним  методом  з використанням крите-
рію Ст’юдента. 

Результати дослідження та їх обговорення 
Призначення скевенджеру пероксинітриту L-

селенометіоніну за умов МС істотно не познача-
ється на величині концентрацію глюкози у сиро-
ватці крові щурів  у порівнянні з даними другої 
серії (табл. 1). Проведення підшкірного інсуліно-
вого тесту також не виявляє певні зміни чутли-
вості тканин до інсуліну. 

Таблиця 1 
Вплив скевенджеру пероксинітриту L-селенометіоніну  на показники підшкірного інсулінового тесту за умов відтворення 

МС (M+m, n=15) 
Серії дослідів 

Відтворення МС Концентрація глюкози у сироватці кро-
ві, ммоль/л Інтактні тварини 

Контроль + L-селенометіонін 
До введення інсуліну 5.13±0.18 6.92±0.24 * 6.56±0.33 * 
Через 60 хв після введення інсуліну 2.62±0.15 5.44±0.22 * 4.72±0.35 * 

Зниження 2.51±0.05 
(49.1±1.2%) 

1.49±0.05 * 
(21.5±0.7%) 

1.85±0.22 * 
(28.2±3.1%) 

Примітка (у табл. 1-4): * – р<0,05 у порівнянні з даними інтактних щурів, ** – р<0,05 у порівнянні з даними другої серії. 
 

При оцінці впливу L-селенометіоніну на пока-
зники ліпідного спектру сироватки крові у щурів з 
експериментальним МС (табл. 2) звертає на се-

бе увагу відсутність істотних відмінностей у кон-
центрації холестеролу у порівнянні з даними 
другої серії. 

Таблиця 2 
Вплив скевенджеру пероксинітриту L-селенометіоніну  на показники ліпідного спектру крові щурів за умов відтворення МС 

(M+m, n=15) 
Серії дослідів 

Відтворення МС Показники 
Інтактні тварини 

Контроль + L-селенометіонін 
Холестерин, ммоль/л 1.88±0.24 2.36±0.22 1.90±0.18 
ЛПНЩ та ЛПДНЩ, 
г/л 2.48±0.15 3.27±0.14 * 2.45±0.16 ** 

ТАГ, ммоль/л 0.67±0.06 1.77±0.15 * 1.13±0.17 */** 
 
 

Проте застосування L-селенометіоніну  віро-
гідно знижує у сироватці крові вміст ЛПНЩ і 
ЛПДНЩ – до 2.45±0.16 г/л, тобто на 25.1% 
(p<0.01) у порівнянні з даними другої серії. Вве-
дення цієї сполуки при відтворенні МС також до-
стовірно зменшує у сироватці крові концентра-
цію ТАГ – до 1.13±0.17 ммоль/л, тобто на 36.2% 

(p<0.05) у порівнянні з результатом другої серії. 
Введення L-селенометіоніну за умов експе-

риментального МС вірогідно зменшує концент-
рацію ТБК-активних сполук (табл. 3) –  до 
13.94±0.48 мкмоль/л (на 23.7%, p<0.001) у порі-
внянні з результатом другої серії.  

Таблиця 3 
Вплив скевенджеру пероксинітриту L-селенометіоніну на показники ПОЛ та АО захисту у крові щурів за умов відтворення 

МС (M+m, n=15) 
Серії дослідів 

Відтворення МС Показники 
Інтактні тварини 

Контроль + L-селенометіонін 
Концентрація ТБК-реактантів, 
мкмоль/л 11.54±0.90 18.27±0.59 * 13.94±0.48 */** 

Приріст концентрації ТБК-реактантів 
за час інкубації, мкмоль/л 15.87±1.23 25.00±1.44 * 16.35±0.48 ** 

СОД, од. акт. 1.97±0.09 1.36±0.15 * 1.78±0.09 ** 
Каталазне число 1.77±0.12 1.16±0.16 * 1.80±0.14 ** 
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Приріст концентрації ТБК-активних продуктів 

за час інкубації у прооксидантному фероаскор-
батному буферному розчині за цих умов також 
значно зменшується – до 16.35±0.48 мкмоль/л, 
тобто на 34.6% (p<0.001) у порівнянні з даними 
другої серії. Такі зміни цього показника свідчать 
про істотне підвищення АО потенціалу. 

Призначення L-селенометіоніну за цих умов 
вірогідно підвищує активність СОД та каталазне 
число – відповідно до 1.78±0.09 од. акт. та 
1.80±0.14, що на 30.9% (p<0.05) та 55.2% 

(p<0.02) перевищує величини другої серії.  
Відомою є здатність пероксинітриту пригнічу-

вати активність Cu-Zn-СОД і Mn-СОД шляхом ні-
трування тирозинового залишку, а також через 
зв'язування з міддю і зміною її валентності [15].  

Призначення L-селенометіоніну за цих умов 
істотно збільшує протромбіновий та активований 
парціальний тромбопластиновий час (табл. 4) – 
відповідно до 18.8±0.8 с та 45.8±1.6 с, тобто на 
34.3% (p<0.001) та на  28.3% (p<0.01) у порів-
нянні з даними другої серії.  

Таблиця 4 
Вплив скевенджеру пероксинітриту L-селенометіоніну на зміни показників  

гемокоагуляції за умов відтворення МС (M+m, n=15) 
Серії дослідів 

Відтворення МС Показники 
Інтактні тварини 

Контроль + L-селенометіонін 
ПЧ, с 19.2±0.5 14.0±0.5 * 18.8±0.8 ** 
АПТЧ, с 48.2±1.7 35.7±1.4 * 45.8±1.6 ** 
ТТ, с 52.8±2.2 37.9±2.0 * 48.5±2.6 ** 
ЧЛЕП, хв 162.8±5.7 187.2±4.5 * 168.8±6.1 ** 

 

Застосування L-селенометіоніну за умов екс-
перименту також збільшує тромбіновий час – до 
48.5±2.6 с, тобто на 28.0% (p<0.02) у порівнянні 
з даними другої серії. 

Призначення L-селенометіоніну за умов мо-
делювання МС достовірно обмежує час розчи-
нення згустку, встановлений за лізисом  еугло-
булінової фракції, – до 168.8±6.1 хв, тобто на 
9.8% (p<0.05) у порівнянні з результатом другої 
серії, що вказує на збільшення фібринолітичної 
активності плазми крові. 

Літературні джерела містять досить супереч-
ливу інформацію про вплив пероксинітриту на 
гемостаз. З одного боку повідомляється, що пе-
роксинітрит сприяє розвитку гіпокоагуляції. Ви-
явлено його здатність зменшувати активність 
тканинного фактора in vitro шляхом нітрування 
ключових про коагулянтів, що може призводити 
до розвитку геморагічних станів [14]. В іншому 
дослідженні з’ясовано, що взаємодія пероксині-
триту з тирозиновими залишками у молекулі фі-
бриногену затримує формування тромбу, проте 
у подальшому робить тромб більш резистент-
ним до фібринолізу [11].  З іншого боку, виявляє 
протромботичну дію (особливо за умов дисліпі-
демії), сприяючи агрегації тромбоцитів [10]. 

Висновки 
1. Застосування скевенджеру пероксинітриту 

L-селенометіоніну за умов відтворення МС зме-
ншує прояви дисліпопротеїнемії та гіпертриаци-
лгліцеролемії без істотного впливу на рівень хо-
лестеролу та чутливість тканин до інсуліну у по-
рівнянні з даними другої серії. 

2. Введення L-селенометіоніну за умов від-
творення МС зменшує в крові концентрацію вто-
ринних продуктів пероксидного окиснення ліпідів 
(ТБК-активних сполук) та їх приріст за час інку-
бації у прооксидантному буферному розчині, 
підвищує активність АО ферментів (СОД, ката-
лази), проте істотно не позначається на концен-

трації церулоплазміну в сироватці крові та про-
дукції супероксидного аніон-радикала у клітинах 
аорти щурів у порівнянні з даними другої серії. 

3. Застосування L-селенометіоніну за умов 
відтворення МС обмежує в організмі щурів сту-
пінь гіперкоагуляційних зрушень (за зовнішнім та 
внутрішнім шляхами гемокоагуляції), подовжує 
кінцевий етап гемокоагуляції – утворення фібри-
ну із фібриногену, покращує фібринолітичну ак-
тивність плазми крові. 
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Реферат 
ВЛИЯНИЕ СКЭВЕНДЖЕРА ПЕРОКСИНИТРИТА L-СЕЛЕНОМЕТИОНИНА НА ПАТОГЕНЕЗ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО 
МЕТАБОЛИЧЕСКОГО СИНДРОМА  
Талаш В.В., Костенко В.А. 
Ключевые слова: метаболический синдром, пероксинитрит, L-селенометионин, углеводный и липидный обмен, коагуляционный гемостаз. 

В эксперименте на 30 белых крысах исследовано влияние скэвенджера пероксинитрита – L-
селенометионина на показатели углеводного и липидного обменов, свободнорадикальных процессов, 
гемокоагуляции в организме при воспроизведении метаболического синдрома (МС). Показано, что 
применение L-селенометионина в условиях эксперимента уменьшает проявления дислипопротеине-
мии и гипертриацилглицеролемии без существенного влияния на уровень холестерина и чувстви-
тельность тканей к инсулину. Введение L-селенометионина в при моделировании МС уменьшает в 
крови концентрацию вторичных продуктов пероксидного окисления липидов и их прирост за время ин-
кубации в прооксидантном буферном растворе, повышает активность антиоксидантных ферментов 
(супероксиддисмутазы, каталазы), ограничивает степень гиперкоагуляционные сдвигов (по внешним и 
внутренним путями гемокоагуляции), удлиняет конечный этап гемокоагуляции – образование фибри-
на из фибриногена, улучшает фибринолитическую активность плазмы крови. 

Summary 
INFLUENCE OF PEROXYNITRITE SCAVENGER L-SELENOMETHIONINE UPON  EXPERIMENTAL METABOLIC SYNDROME 
PATHOGENESIS 
Talash V.V., Kostenko V.A. 
Key words: metabolic syndrome, peroxynitrite, L-selenomethionine, carbohydrate and lipid metabolism, coagulation hemostasis. 

The experiment carried out on 30 white rats focuses on studying the effect of peroxynitrite scavenger L-
selenomethionine upon the indices of carbohydrate and lipid metabolism, free radical processes in the body 
and hemocoagulation under modeled metabolic syndrome (MS). It has been shown the administration of L-
selenomethionine in the experimental conditions reduces signs of dyslipoproteinemia and 
hypertriacylglycerolemia having no significant effect on cholesterol level and insulin sensitivity. Introduction of 
L-selenometionin in MS modeling reduces the blood concentration of secondary products of lipid 
peroxidation and their amount of  growth during the incubation in pro-oxidative buffer solution, increases the 
activity of antioxidant enzymes (superoxide dismutase, catalase), limits the extent of hypercoagulation 
changes (by inrernal and external routes hemocoagulation), prolongs the final stage of hemocoagulation,  
formation of fibrin from fibrinogen, and stimulats fibrinolytic activity of blood plasma. 
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