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Резюме 
Цель — исследовать влияние экзогенного мелатонина на морфо-

функциональные и биохимические показатели состояния респиратор-
ного отдела легких (РОЛ) молодых крыс. 

Методы. Эксперимент проведен на 24 крысах-самцах линии 
Wistar (3-месячных) в весенний период. Мелатонин животным вводили 
перорально в 10 часов утра в дозе 5 мг/кг массы тела. 
Продолжительность эксперимента составляла 28 суток. Исследование 
изменений в структуре РОЛ проводили с помощью морфологических, 
морфометрических и биохимических методов. 

Результаты. После 28-суточного введения мелатонина наблюда-
ли тенденцию к снижению площади и среднего диаметра альвеол, 
глубины и ширины входа в альвеолу. В то же время отмечено умень-
шение диаметра просвета респираторных бронхиол, альвеолярных 
ходов и мешочков. При этом количество функционирующих альвеол в 
поле зрения микроскопа увеличилось, возросла общая площадь аль-
веолярной поверхности. Выявлено уменьшение толщины межальвео-
лярной перегородки, содержания общего оксипролина и увеличение 
свободного оксипролина в ткани легких, что свидетельствует о сниже-
нии количества элементов соединительной ткани в РОЛ.

Выводы. 28-суточное введение экзогенного мелатонина (в дозе 5 
мг/кг массы тела) молодым крысам приводит к увеличению общей 
площади альвеолярной поверхности, снижению количества элемен-
тов соединительной ткани в легких, что может способствовать повы-
шению эффективности газообмена.
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THE EFFECT OF EXOGENOUS MELATONIN ON THE STRUCTURE AND 
STATE OF CONNECTIVE TISSUE ELEMENTS OF THE RESPIRATORY 

PORTION OF LUNG 
V. A. Berezovskiy R. V. Yanko, E. G. Chaka, M. I. Levashov 

Abstract
Aim. We studied the effect of exogenous melatonin on the 

morphological-functional and biochemical indices of the respiratory 
portion of the lung (RPL) in young rats.

Methods. The trial was conducted in the spring period (April) on 24 
three-month Wistar male rats. Exogenous melatonin (Unipharm Inc., USA) 
was administered to experimental group of animals daily at 10 am orally at 
a dose 5mg/kg of body weight. Duration of the experiment was 28 days. 
The changes in the structure of RPL were assessed by means of histologi-
cal, morphological, morphometric and biochemical methods. 

Results. We found the tendency to reduction of mean diameter, cross-
sectional area, depth and entrance size of alveoli after 28-day injection of 
melatonin. At the same time the total width of respiratory bronchioles, 
alveolar ducts and alveolar sacs in rats was decreased. Thus the amount of 
alveoli per vision field and the total alveolar surface area were increased. 
We have detected the reduction of alveolar wall thickness, concentration 
of general hydroxyproline and increase of free hydroxyproline in the lungs. 
This testified for the reduction of amount of connective tissue elements in 
RPL.

Conclusion. 28-day administration of exogenous melatonin (5 mg/kg 
body mass) to young rats increased the total alveolar surface area, reduced 
the amount of connective tissue elements in lungs, improving effectiveness 
of gas exchange.
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Смертність від патології органів дихання знаходить-
ся на 3-му місці, після серцево-судинних та онкологічних 
захворювань. Хронічна легенева патологія часто супро-
воджується збільшенням кількості елементів сполучної 
тканини (пневмофіброз), що призводить до порушення 
вентиляції, погіршення умов газообміну та розвитку 
дихальної недостатності [6]. Тому, пошук нових шляхів 
профілактики і лікування порушень газообміну та мето-
дів попередження розвитку процесів пневмофіброзу є 
досить актуальним питанням.

Останнім часом увагу вчених привертає вплив гор-
мону епіфіза мелатоніну на ті чи інші системи організму 
[2]. Мелатонін має універсальні адаптогенні властивості, 
які реалізуються на різних функціональних рівнях і сто-
суються більшості органів та систем. Він є регулятором 
ряду метаболічних, імунних і репродуктивних процесів, 

приймає участь в механізмах терморегуляції та старінні 
[1]. В науковій літературі опубліковано ряд робіт, де 
показано лікувальний ефект мелатоніну при різних 
захворюваннях легень [11, 13]. В той же час робіт, при-
свячених впливу екзогенного мелатоніну на морфо-
функціональні показники респіраторного відділу легень 
та на стан сполучної тканини в ньому, обмаль.

Мета роботи — дослідити морфофункціональні 
зміни структури респіраторного відділу легень у моло-
дих щурів після введення екзогенного мелатоніну.

Матеріали та методи дослідження
Дослідження здійснено на 24 щурах-самцях (3 місяч-

них) лінії Wistar у весняний період (квітень). Щури дослід-
ної групи отримували препарат мелатонін (Unipharm 
Inc., США) один раз на добу (о 10 годині ранку) в дозі 5 
мг/кг маси тіла. З метою уникнення стресу, при примусо-
вому введенні тварині мелатоніну, препарат вводився в 


