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СОСТОЯНИЕ РЕСПИРАТОРНОГО ОТДЕЛА ЛЕГКИХ 
ГИПЕРТЕНЗИВНЫХ И НОРМОТЕНЗИВНЫХ КРЫС ПОСЛЕ 

ВЛИЯНИЯ МЕЛАТОНИНА
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Резюме

Цель: исследовать и сравнить влияние экзогенного мелатонина 
на морфологические и биохимические показатели функционального 
состояния и структуру респираторного отдела легких (РОЛ) у крыс 
двух разных линий.

Методы: исследования проведены на 48 молодых крысах-самцах 
линии Wistar и SHR (спонтанно-гипертензивные животные). Животным 
ежедневно перорально вводили мелатонин в 10 часов утра в дозе 5 
мг/кг массы тела. Продолжительность эксперимента составляла 28 
суток. Исследование изменений в структуре РОЛ осуществляли с 
помощью морфологических, морфометрических и биохимических 
методов. 

Результаты: после 28-суточного введения мелатонина у крыс 
линии Wistar наблюдали достоверное увеличение площади попереч-
ного сечения, среднего диаметра, глубины и ширины входа в альвео-
лы по сравнению с контролем. У спонтанно-гипертензивных подопыт-
ных крыс обнаружили достоверное снижение толщины меж -
альве о  лярной перегородки, тенденцию к снижению оксипролина в 
легких, что может свидетельствовать об уменьшении количества эле-
ментов соединительной ткани и улучшении альвеолярно-капиллярно-
го обмена газов.

Выводы: 28-суточное введение экзогенного мелатонина (в дозе 5 
мг/кг) крысам как линии Wistar (в большей степени), так и линии SHR 
приводит к возрастанию общей площади альвеолярной поверхности. 
У животных линии SHR обнаружено снижение количества элементов 
соединительной ткани в РОЛ, что может увеличивать эффективность 
газообмена.

Ключевые слова: мелатонин, респираторный отдел легкого, 
со единительная ткань легкого.
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STATE OF THE RESPIRATORY PART OF THE LUNG OF 
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EXPOSURE
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Abstract

Aim: to investigate and compare the effects of exogenous melatonin 
on morphological and biochemical indicators of the structure and function 
of the respiratory part of the lung (RPL) in two different lines of rats.

Methods. The study was conducted on 48 young Wistar and 
spontaneously hypertensive (SHR) male rats. Melatonin was administered 
daily at 10 am orally at a dose 5 mg/kg of body mass. Duration of the 
experiment was 28 days. Evaluation of the structural changes in RPL was 
performed using morphological, morphometric and biochemical methods.

Results. After 28-day treatment with melatonin in Wistar line rats we 
observed a significant increase in cross-sectional area, mean diameter, 
depth and width of the entrance to the alveoli compared to the control 
group. In SHR we found the significant decrease of alveolar wall thickness, 
the tendency to reduction of hydroxyproline concentration in lungs, which 
may indicate a decrease in the number of connective tissue elements and 
improvement of alveolar-capillary gas exchange.

Conclusion. 28-day administration of exogenous melatonin to Wistar 
and SHR rats causes an increase of total alveolar surface area. We observed 
the decrease in the number of connective tissue elements in RPL in SHR 
line rats, which can increase the effectiveness of gas exchange.
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В структурі загальної смертності у світі хронічні хво-
роби легень займають третє місце. За даними ВООЗ 
понад 210 мільйонів людей мають ті чи інші форми пато-
логії легень. Найбільш часто страждають респіраторні 
відділи легень (РВЛ). Одним із можливих методів поперед-
ження та профілактики захворювань легень може бути 
застосування гормону мелатоніну. Відомо, що мелатонін 
є регулятором метаболічних, імунних і регенераторних 
процесів, приймає участь у механізмах терморегуляції 
та старінні [1]. 

В науковій літературі опубліковано факти щодо ліку-
вального ефекту мелатоніну при деяких захворюваннях 
легень [10, 16]. Показано, що після інтраперитонеальних 
ін’єкцій мелатоніну (в дозі 10 і 15 мг/кг протягом 23 діб) 

значно поліпшується стан хворого на бронхіальну астму 
[11]. Відмічено, що екзогенний мелатонін здійснює захис-
ну дію при гіпероксичному пошкодженні легень [12]. 
Введення гормону в дозі 10 мг/кг знижує перекисне 
окислення ліпідів в легенях при переривчастій гіпоба-
ричній гіпоксії [8]. Група науковців дослідила, що у про-
цесі старіння мелатонін зменшує ступінь пошкоджень 
мітохондрій альвеолоцитів [7]. Проте роботи, присвяче-
ні впливу екзогенного мелатоніну на морфофункціо-
нальні показники РВЛ та на стан сполучної тканини в 
ньому, поодинокі.

Більшість досліджень, присвячених впливу мела-
тоніну на стан легень, проведено на щурах лінії Wistar [2, 
8, 13, 14]. Тоді, як робіт, в яких би досліджувався вплив 
екзогенного мелатоніну на стан РВЛ у тварин, або людей 
з артеріальною гіпертензією нами не виявлено. 
Загальновідомо, що артеріальна гіпертензія — одне з 


