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РЕФЕРАТ 

 

 

Дипломная работа 48 с., 8 рис., 11 табл., 76 источников литературы. 

Тема дипломной работы: Исследование антиоксидантной активности в 

головном мозге крыс при действии фенольных соединений горца птичьего 

(Poligonium aviculare L.)  в опытах in vitro. 

Объект исследования: гомогенат и митохондриальная фракция мозга крыс. 

Цель работы: определить концентрацию ТБК-активных продуктов, 

активность СОД и каталазы при внесении в гомогенат и митохондриальную 

фракцию мозга крыс эргокальциферола, токоферола, фракции фенолов горца 

птичьего и их сочетаний. 

Методы исследования: спектрофотометрические, статистические. 

В результате проведенных исследований установлено, что 

эргокальциферол, при добавлении в количестве 12,5 мкг/мл in vitro, достоверно 

понижает активность СОД как в гомогенате, так и в митохондриальной фракции 

мозга крыс, незначительно влияет на активность каталазы в гомогенате и 

увеличивает концентрацию ТБК-продуктов в обеих исследованных системах. Из 

чего следует, что витамин D2 обладает выраженными прооксидантными 

свойствами. 

Показано, что фенольные соединения горца птичьего и α-токоферол в 

концентрациях 0,02 и 1 мкг/мл соответственно не оказывают достоверного 

влияния на активность СОД и каталазы, отмечается только тенденция к 

увеличению активности исследуемых ферментов. Данные соединения 

достоверно понижают концентрацию ТБК-активных продуктов, что указывает 

на проявление антиоксидантных свойств данных веществ.  

Установлено, что α-токоферол и фенолы горца птичьего частично 

ослабляют действие эргокальциферола на активность СОД и достоверно 

уменьшают количество ТБК-продуктов в гомогенате и митохондриальной 

фракции мозга крыс. 

Результаты исследований свидетельствуют о том, что эффективность 

защитного действия фенольных соединений на интенсивность процессов ПОЛ 

при введении эргокальциферола практически не уступает эффективности α-

токоферола. 
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РЭФЕРАТ 

 

 

Дыпломная праца 48 с., 8 мал., 11 табл., 76 крыніц літаратуры. 

Тэма дыпломнай працы: Даследаванне антыаксідантнай актыўнасці 

галаўнога мозгу пацукоў пры дзеянні фенольных злучэнняў спарыша 

(Poligonium aviculare L.)   ў вопытах in vitro 

Аб'ект даследавання: гамагенат і мітахандрыяльная фракцыя мозгу 

пацукоў. 

Мэта працы: вызначыць канцэнтрацыю ТБК-актыўных прадуктаў, 

актыўнасць САД і каталазы пры ўнясенні ў гамагенат і мітахандрыяльную 

фракцыю мозгу пацукоў эргакальцыферола, такаферола, фракцыі фенолаў 

спарыша і іх спалучэнняў. 

Метады даследавання: спектрафотаметрычныя, статыстычныя. 

У выніку праведзеных даследаванняў устаноўлена, што эргакальцыферол, 

пры даданні ў колькасці 12,5 мкг/мл in vitro, пэўна паніжае актыўнасць САД як 

у гамагената, так і ў мітахандрыяльнай фракцыі мозгу пацукоў, нязначна 

ўплывае на актыўнасць каталазы ў гамагенаце і павялічвае канцэнтрацыю ТБК-

прадуктаў у абедзвюх даследаваных сістэмах. З чаго вынікае, што вітамін D2 

валодае выяўленымі прааксідантнымі ўласцівасцямі. 

Паказана, што фенольныя злучэнні спарыша і α-такаферол у канцэнтрацыі 

0,02 і 1 мкг/мл  адпаведна не аказваюць дакладнага ўплыву на актыўнасць САД 

і каталазы, адзначаецца толькі тэндэнцыя да павелічэння актыўнасці гэтых 

ферментаў. Дадзеныя злучэнні пэўна паніжаюць канцэнтрацыю ТБК-актыўных 

прадуктаў, што паказвае на праяўленны антыаксідантных уласцівасцяў 

дадзенымі рэчывамі. 

Устаноўлена, што α-такаферол і фенолы спарыша часткова саслабляюць 

дзеянне эргакальцыферола на актыўнасць САД і пэўна памяншаюць колькасць 

ТБК-прадуктаў у гамагенаце і мітахандрыяльнай фракцыі мозгу пацукоў. 

Вынікі даследаванняў сведчаць аб тым, што эфектыўнасць ахоўнага 

дзеяння фенольных злучэнняў на інтэнсіўнасць працэсаў ПАЛ пры ўвядзенні 

эргакальцыферола практычна не саступае эфектыўнасці α-такаферола. 
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RESUME 

 

 

Thesis 48 p., 8 figures, 11 tables, 76 sources. 

Topic: Study of the rat brain antioxidant activity under the action of phenolic 

compounds of birdweed in vitro 

Object of study: homogenate and mitochondrial fraction of rat brain. 

The aim of the work was to determine the concentration of TBA-active products, 

the activity of SOD and catalase when ergocalciferol, tocopherol, fractions of birdweed 

phenols and their combinations were added to the homogenate and mitochondrial 

fraction of the rat brain. 

Research methods: spectrophotometric, statistical. 

As a result of the conducted studies, it was found that ergocalciferol, when added 

in an amount of 12,5 μg/ml in vitro, significantly reduces the activity of SOD both in 

the homogenate and in the mitochondrial fraction of the rat brain, slightly affects the 

activity of catalase in the homogenate and increases the concentration of TBA products 

in both systems studied. It follows that vitamin D2 has pronounced pro-oxidant 

properties. 

It is shown that the phenolic compounds of birdweed (0,02 μg/ml) and α-

tocopherol (1 μg/ml) do not significantly affect the activity of SOD and catalase, only 

tend to increase the activity of the studied enzymes. These compounds significantly 

reduce the concentration of TBA-active products, which indicates the manifestation of 

the antioxidant properties of these substances. 

It was found that alpha-tocopherol and birdweed phenols partially weaken the 

effect of ergocalciferol on SOD activity and significantly reduce the amount of TBA 

products in the homogenate and mitochondrial fraction of the rat brain. 

The results of the studies indicate that protective effect of phenolic compounds 

on the intensity of LPO processes with the introduction of ergocalciferol is practically 

not inferior to the effectiveness of α-tocopherol.  

 

 


