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Актуальним питанням сучасної фармації є пошук, розробка та дослідження рослинної сировини з метою створення нових препаратів.
На цей час особливу увагу привертають представники родини Вересових, оскільки вони є джерелом біологічно активних сполук з широким
спектром властивостей [1]. Одним з представників родини Вересових
є журавлина. В Україні найпоширенішим видом є журавлина звичайна, яка має господарське значення. Хімічний склад плодів журавлини
добре вивчений [2]. Проте встановлено, що в листі журавлини у порівнянні з плодами міститься значно менше цукрів, проте у 10 разів
більше поліфенольних сполук [3]. Проте, на відміну від плодів біологічна активність сполук з листя журавлини ще практично не вивчена.
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тету був отриманий густий поліфенольний екстракт з листя журавлини звичайної.
Метою цього дослідження було вивчення антиоксидантної активності описаного вище екстракту на моделі експериментальної резистентності до інсуліну у щурів.
Дослідження проводили на самцях інбредних щурів масою 180±15 г.
Резистентність до інсуліну (ІР) індукували утриманням тварин на раціоні з високим рівнем фруктози протягом 6 тижнів [4]. Екстракт з листя
журавлини вводили з 4 тижня експерименту протягом 14 діб внутрішньошлунково в дозі 200 мг/кг маси тіла. По закінченні експерименту
тварин декапітували під хлоралозо-уретановим наркозом, печінку перфузували холодним фізіологічним розчином та гомогенізували на льоду
у 0,05М Трис-НСl буфері (рН 7,4). В печінці визначали інтенсивність
ПОЛ за вмістом ТБК-реактантів, диєнових коньюгатів (ДК), відновленого глутатіону (ВГ) [5]. Також вимірювали активність ферментів антиоксидантного захисту супероксиддисмутази (СОД) та каталази (КАТ)
[5]. Результати дослідження були оброблені статистично.
В результаті проведеного дослідження було встановлено, що
утримання тварин на раціоні з високим вмістом фруктози супроводжувалося посиленням процесів ПОЛ у печінці, про що свідчить підвищення рівня ТБК з 3,97±0,64 до 12,51±0,97 нмоль/мг білка та ДК з
0,98±0,47 до 2,73±0,81 нмоль/мг білка. При цьому спостерігалося
виснаження ендогенна система антиоксидантного захисту, про що
свідчить зниження вмісту ВГ з 24,7±7,3 до 17,5±4,2 ммоль/мг білка.
Активність СОД та КАТ мала тенденцію до зниження, що також свідчить про виснаження антиоксидантного захисту клітин. Введення
поліфенольного екстракту з листя журавлини достовірно знижувало
вміст ТБК та ДК у 1,37 та 1,42 рази, відповідно. Вміст ВГ збільшувався до 20,12±83 ммоль/мг білка, активність СОД та КАТ достовірно
зростала у 1,29 та 1,33 рази порівняно с групою ІР. Ці дані вкупі свідчать про посилення антиоксидантного захисту клітин після введення
поліфенольного екстракту.
Таким чином, отримані дані свідчать, що компоненти густого поліфенольного екстракту з листя журавлини демонструють антиоксидантні
властивості. Оскільки розвиток оксидативного стресу є головним патогенетичним чинником у розвитку патологічних станів, отримані результати свідчать про необхідність вивчення впливе густого екстракту з
листя журавлини на метаболізм вуглеводів та ліпідів щурів з ІР.
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N-кінцеві кінази c-Jun (JNK), як члени сімейства активованих мітогеном протеїнкіназ (MAPK), опосередковують реакції еукаріотичних
клітин на широкий спектр стресових сигналів. Вони регулюють важ92

