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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 
Актуальність теми. Цукровий діабет (ЦД) є важливою медико-соціальною 

проблемою зростаючого значення, що зумовлена високою захворюваністю та 
поширенням цієї патології, а також високою частотою хронічних ускладнень, які 
призводять до інвалідності (Ашотян А.Г., 2009). Характерні для ЦД біохімічні зміни 
і клінічні симптоми є наслідком абсолютної чи відносної недостатності інсуліну, що 
веде до порушення всiх метаболічних шляхів. Недостатність інсуліну передусім 
призводить до порушення вуглеводного обміну, зниження надходження глюкози з 
крові в тканини, гальмування синтезу і стимуляції розпаду глікогену в печінці, 
зростання інтенсивності глюконеогенезу з амінокислот і гліцерину. У комплексі всі 
ці процеси призводять до підвищення рівня глюкози в крові (Кузишин О.В., 2006). 

Незважаючи на широкий арсенал сучасних гіпоглікемічних засобів, проблема 
компенсації ЦД є невирішеною, що обґрунтовує пошук та створення нових ефективних 
і водночас малотоксичних антидіабетичних засобів, які поєднують у фармакодинаміці 
декілька видів активностей. Упродовж останніх років зростає кількість 
фармакологічних досліджень, що спрямовані на пошук лікарських рослин як форми 
додаткової або замісної терапії ЦД. Зокрема, з’ясовано, що численні екстракти, 
отримані з рослин, є ефективними гіпоглікемічними засобами, які викликають менше 
побічних ефектів та є більш економічно вигідними порівняно з традиційними 
хімічносинтезованими протидіабетичними засобами (Gupta R.K. et al., 2005). 

Більшість рослин, які використовують у народній медицині для лікування хворих 
на діабет, є багатими на біологічно активні речовини (алкалоїди, вуглеводи, кумарини, 
флавоноїди, терпеноїди, фенольні речовини та ін.) та можуть бути використані для 
створення якісно нових гіпоглікемічних препаратів (Baroni S. et al., 2008). 

На особливу увагу заслуговують інуліновмісні лікарські рослини. Споживання 
інуліну змінює кінетику абсорбції макронутрієнтів, особливо вуглеводів. Молекули 
інуліну, що не розщеплюються в шлунку, адсорбують значну кількість глюкози і, 
відповідно, перешкоджають її всмоктуванню в кров, що сприяє зниженню рівня 
цукру в крові після прийому їжі (Roberfroid M.B., 2007). Інулін також модулює 
концентрацію таких кишкових пептидів, як GIP (англ. Glucose-dependent 
insulinotropic polypeptide) і GLP-1 (англ. Glucagon-like peptide 1), що регулюють 
вивільнення інсуліну після прийому їжі (Delgado G.T. et al., 2012). Отже, інулін 
сприяє рівномірнішій секреції інсуліну після надходження їжі і, відповідно, більш 
плавному підвищенню та зниженню рівня цукру в крові (Иоргачева Е.Г. и др., 2010). 

Перспективним джерелом одержання рослинних препаратів є інуліновмісна 
рослина якон (Smallanthus sonchifolius Poepp. & Endl., або Polymnia sonchifolia 
Poepp.  & Endl.), водні екстракти якого впродовж століть використовували корінні 
жителі Анд для лікування ЦД. Однак лише 1997 р. уперше опубліковано 
експериментальні дані, які свідчать про здатність біологічно активної речовин в 
складі листя якона знижувати рівень глюкози в периферичній крові (Volpato G.T.,et 
al., 1997). У ХХІ ст. гіпоглікемічну дію водного екстракту листя якона показано на 
моделі експериментального цукрового діабету (ЕЦД) 1-го типу (Aybar M.J. et al., 
2001; Honoré S.M. et al., 2015), проте механізм гіпоглікемічної дії якона сьогодні 
остаточно не з’ясований. Припускають, що гіпоглікемічний ефект якона може 
досягатися шляхом зниження кишкової абсорбції глюкози, збільшенням 
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вивільнення інсуліну шляхом стимуляції β-клітин підшлункової залози, збільшенням 
кількості та чутливості інсулінових рецепторів та збільшення споживання глюкози 
тканинами й органами (Habib N.C. et al., 2001; Lobo А. et al., 2014). 

За ЦД на пізніх етапах захворювання окрім гіперглікемії, недостатності функцій  
β-клітин та інсулінової резистентності долучаються генералізоване – запалення та 
структурно-функціональні порушення системи крові. Тому в разі вибору ефективного 
антидіабетичного засобу враховують не тільки його гіпоглікемічну дію, й вплив на 
структурно-функціональний стан клітин системи крові. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційну 
роботу виконано на кафедрі біохімії біологічного факультету Львівського національного 
університету імені Івана Франка згідно з планом науково-дослідної роботи кафедри за 
темою: “Розробка цукрознижувальних препаратів на основі біологічно активних 
речовин окремих лікарських рослин” (№ держреєстрації 0110U003147). 

Мета і завдання досліджень. Метою роботи було вивчити біохімічні ефекти 
введення водних екстрактів листя і кореневих бульб та суспензій кореневих бульб якона 
на структурно-функціональний стан клітин периферичної крові щурів за ЕЦД 1-го типу.  

Для досягнення поставленої мети необхідно було вирішити такі завдання: 
1. Дослідити гіпоглікемічну дію екстрактів надземної (листя, черешки, стебла) 

та кореневої (кореневі бульби та шкірки кореневих бульб) частин якона в разі 
введення їх здоровим тваринам та за умов ЕЦД. 

2. Провести аналіз компонентного складу порошку кореневих бульб якона. 
3. Визначити вплив водних екстрактів та суспензій якона на цитологічні й 

біохімічні показники периферичної крові щурів та інтенсивність еритропоезу в 
нормі та за умов ЕЦД. 

4. Оцінити вплив водних екстрактів та суспензій якона на систему 
антиоксидантного захисту еритроцитів і лейкоцитів у нормі та за умов ЕЦД 1-го типу. 

5. Порівняти структурно-функціональний стан мембран еритроцитів щурів у 
нормі, за умов ЕЦД та за введення водних екстрактів і суспензій якона. 

6. Проаналізувати вплив досліджуваних екстрактів та суспензій на 
функціональні властивості лейкоцитів здорових тварин та тварин з ЕЦД. 

7. Визначити особливості апоптозу лейкоцитів периферичної крові за дії 
досліджуваних екстрактів і суспензій якона у здорових тварин і тварин з ЕЦД. 

Об'єкт дослідження: Біохімічні процеси, що опосередковують морфологічні 
та функціональні зміни в клітинах крові за умов ЕЦД 1-го типу та шляхи їхньої 
корекції водними екстрактами листя і кореневих бульб якона та суспензіями 
кореневих бульб якона. 

Предмет дослiдження: Концентрація глюкози у плазмі крові тварин, 
гематологічні показники периферичної крові щурів (кількість еритроцитів, 
лейкоцитів, тромбоцитів, лейкоцитарна формула, вміст загального та 
глікозильованого гемоглобіну), стійкість еритроцитів до дії кислотного гемолітика, 
активність ферментів системи антиоксидантного захисту (супероксиддисмутази 
(СОД), каталази, глутатіонпероксидази (ГПО)), вміст продуктів окисної модифікації 
ліпідів (ТБК-позитивні продукти) та білків (карбонільні групи), апоптоз лейкоцитів 
(вміст фрагментованої ДНК, вміст білків р53 та Bcl-2), функціональний стан 
нейтрофільних гранулоцитів (фагоцитарна та бактерицидна активність), кількісний 
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перерозподіл глікокон’югатів мембран лейкоцитів та еритроцитів з різною 
структурою вуглеводних детермінант у нормі, за умов ЕЦД і після дії водних 
екстрактів листя і кореневих бульб якона та суспензій кореневих бульб якона. 

Методи дослідження: біохімічні, фізико-хімічні, цитологічні, 
імуноцитохімічні, статистичні. 

Наукова новизна отриманих результатів. На підставі експериментальних 
досліджень та їхнього теоретичного обґрунтування з’ясовано біохімічні механізми 
впливу водних екстрактів листя і кореневих бульб та суспензії кореневих бульб 
якона на морфо-функціональний стан клітин крові за умов ЕЦД 1-го типу. 

Уперше проведено скринінгові дослідження гіпоглікемічних властивостей 
водних екстрактів надземної (листя, черешки, стебла) та кореневої (кореневі бульби 
та шкірки кореневих бульб) частин якона та показано, що найбільш виражену 
гіпоглікемічну дію виявляють водні екстракти листків і кореневих бульб якона. 

Розроблено спосіб стабілізації суспензії кореневих бульб якона за допомогою 
біоПАР PS (ПАР – поверхнево активні речовини), який виділяли із надосадової 
рідини культури штаму Pseudomonas sp., та досліджено гіпоглікемічну дію 
стабілізованої суспензії на моделі ЕЦД 1-го типу. Отримана субстанція може бути 
основою для створення функціонального харчового продукту з гіпоглікемічною та 
антиоксидантною дією. 

Уперше виконано порівняльну характеристику гіпоглікемічного ефекту водних 
екстрактів листя і кореневих бульб та стабілізованої і нестабілізованої форми 
суспензій кореневих бульб якона на моделі з ЕЦД та визначено, що за умов ЕЦД 
найбільш виражена гіпоглікемічна дія притаманна водним екстрактам у вищій 
досліджуваній концентрації та стабілізованій формі суспензії.  

Зясовано, що досліджувані водні екстракти у дозі 500 мг/кг і стабілізована 
форма суспензії за умов ЕЦД 1-го типу виявляють позитивний коригувальний ефект 
на систему еритрону, зменшуючи кількість та добову продукцію ретикулоцитів, 
стабілізуючи фізико-хімічний стан мембран еритроцитів, про що свідчить зростання 
стійкості мембран еритроцитів тварин з ЕЦД до дії кислотного гемолітика. Уперше 
доведено, що досліджувані препарати нормалізують кількість тромбоцитів у тварин 
хворих на ЕЦД. Одночасно виявлено коригувальний вплив досліджуваних водних 
екстрактів та суспензій на показники лейкоцитарної формули за умов ЕЦД.  

Продемонстровано виражену антиоксиданту дію водних екстрактів та суспензій 
якона за досліджуваної патології, про що свідчить зниження вмісту ТБК-позитивних 
продуктів, карбонільних груп білків і зростання активності ферментів 
антиоксидантного захисту (СОД, каталази та ГПО) в еритроцитах та лейкоцитах. 

Досліджувані екстракти та суспензії якона за умов ЕЦД, знижують вміст 
фрагментованої ДНК та нормалізують співвідношення вмісту білків р53 та Bcl-2 у 
лейкоцитах. 

З’ясовано вплив водних екстрактів і суспензій якона на структуру 
олігосахаридних ланцюгів поверхневих глікокон’югатів мембран лейкоцитів та 
еритроцитів здорових тварин та тварин з ЕЦД. Одержані результати свідчать про 
нормалізувальний вплив досліджуваних екстрактів і суспензій якона на вміст окремих 
глікокон’югатів у складі глікокаліксу лейкоцитів та еритроцитів у тварин з ЕЦД.  
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Виявлено нормалізувальний вплив досліджуваних екстрактів та суспензій на 
функціональні властивості лейкоцитів тварин з ЕЦД. 

Практичне значення одержаних результатів. Поєднання гіпоглікемічного та 
антиоксидантного ефектів і коригуючого впливу на показники периферичної крові 
екстрактів та суспензій якона є підставою для рекомендації цієї рослини, як основи 
для створення функціональних харчових продуктів чи препаратів комплексної 
терапії цукрового діабету (патент на винахід UA 112625). 

Одержані в дисертаційній роботі результати будуть впроваджені у навчальний 
процес під час викладання спецкурсів “Біохімія крові”, “Функціональна біохімія” та 
“Глікобіологія” на кафедрі біохімії біологічного факультету Львівського 
національного університету імені Івана Франка. 

Особистий внесок здобувача. Дисертантом разом з науковим керівником 
доктором біологічних наук, професором. Н. О. Сибірною складено план досліджень, 
сформульовані основні положення та висновки дисертаційної роботи. Здобувачем 
особисто проведено аналіз літературних джерел за темою дисертації, виконано 
експериментальну частину роботи, здійснено статистичну обробку отриманих 
результатів та написання дисертаційної роботи. Рослинну сировину якона, 
інтродуковану в Київській області, було передано для досліджень проф. 
Л. Т. Міщенко (Київський національний університет імені Тараса Шевченка). 
Препарат біоПАР PS для стабілізації водної суспензії порошку кореневих бульб 
якона надано співробітниками відділення фізико-хімії горючих копалин Інституту 
фізико-органічної хімії і вуглехімії імені Л. М. Литвиненка кандидатами біологічних 
наук, старшими науковими співробітниками О. М. Шульгою та Р. І. Вільдановою.  

Апробація результатів досліджень. Основні положення дисертаційної роботи 
були представлені на XI Українському біохімічному конгресі (Київ, 2014), Х, XI та 
XII Міжнародних наукових конференціях студентів та аспірантів «Молодь і поступ 
біології» (Львів, 2014, 2015, 2016), Міжнародній науковій конференції «Механізми 
функціонування фізіологічних систем» (Львів, 2014), Конференції-конкурсу 
молодих учених «Актуальні проблеми біохімії та біотехнології» (Київ, 2015), 
Всеукраїнській науково-практичній конференції молодих вчених «Перспективні 
напрямки наукових досліджень лікарських і ефіроолійних культур» (Лубни, 2015), 
Міжнародній науковій конференції «Актуальні проблеми клітинної біології та 
біотехнології» (Львів, 2015), VІII Всеукраїнській науково-практичній конференції 
молодих учених та студентів з міжнародною участю «Проблеми формування 
здорового способу життя у молоді» (Одесса, 2015), ІІІ Міжнародній науковій 
конференції, присвяченій 100-річчю Дослідної станції лікарських рослин 
(Березоточа, 2016), Міжнародній науковій конференції “Актуальні проблеми 
сучасної біохімії”, присвяченій до 100-річчя від дня народження професора Бориса 
Федоровича Сухомлинова (Львів, 2016). 

Публікації. За темою дисертації опубліковано 18 наукових праць, з яких 
5 статей у спеціалізованих фахових виданнях (3 з яких входять до наукометричних 
баз даних) та 12 тез доповідей на міжнародних і вітчизняних наукових конференціях 
і з’їздах, а також один патент на винахід.  

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається з вступу, огляду 
літератури, матеріалів і методів досліджень, результатів досліджень, аналізу та 



 
5 

узагальнення результатів досліджень, висновків, списку використаних джерел та 
додатку. Дисертацію викладено на 207 сторінках друкованого тексту і 
проілюстровано 31 рисунком та 21 таблицею. Список використаних джерел складає 
349 найменувань. 

 
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

Огляд літератури. У цьому розділі проаналізовано сучасні уявлення про 
причини виникнення і механізми розвитку ЦД 1-го типу, детально охарактеризовано 
структурно-метаболічні та функціональні особливості клітин крові за досліджуваної 
патології. Висвітлено біохімічні механізми гіпоглікемічної дії лікарських рослин. 
Особливу увагу приділено аналізу питання перспективності дослідження якона як 
джерела біологічно активних речовин з антиоксидантною та гіпоглікемічною дією 
для створення безпечних препаратів комплексної терапії цукрового діабету. 

Матеріали і методи досліджень. Дослідження проводили на білих 
безпородних щурах масою тіла 130 – 180 г, яких утримували в стандартних умовах 
віварію із дотриманням загальних етичних принципів проведення експериментів на 
тваринах згідно з “Загальними принципами роботи на тваринах”, затвердженими I 
Національним конгресом з біоетики (Київ, Україна, 2001) і погодженими з 
положеннями “Європейської конвенції із захисту хребетних тварин, які 
використовують в експериментальних та інших наукових цілях” (Страсбург, 
Франція, 1985). ЕЦД 1-го типу індукували внутрішньочеревним уведенням 
стрептозотоцину (“Sigma”, США) з розрахунку 5,5 мг (у 10 мМ цитратному буфері, 
рН 5,5) на 100 г маси тіла тварини. Розвиток експериментального цукрового діабету 
(ЕЦД) контролювали за вмістом глюкози в крові, яку визначали глюкозооксидазним 
методом з використанням набору реактивів «Діаглюк-2». В експериментах 
використовували тварин з рівнем глюкози понад 15 ммоль/л (після 18-годинного 
голодування). Через два тижні після індукції ЦД тваринам per os вводили водні 
екстракти листя і кореневих бульб якона у дозі 70 і 500 мг/кг маси тіла тварини або 
суспензії порошку кореневих бульб якона у дозі 500 мг/кг маси тіла тварини 
впродовж 14 діб. Тварин було поділено на групи: 1) контрольні тварини (К); 2) 
контрольні тварини, яким вводили екстракт листя у дозі 70 мг/кг маси тіла тварини 
(К+Ел70); 3) контрольні тварини, яким вводили екстракт листя у дозі 500 мг/кг маси 
тіла тварини (К+Ел500); 4) контрольні тварини, яким вводили екстракт кореневих 
бульб у дозі 70 мг/кг маси тіла тварини (К+Ек70); 5) контрольні тварини, яким 
вводили екстракт кореневих бульб у дозі 500 мг/кг маси тіла тварини (К+Ек500); 6) 
контрольні тварини, яким вводили суспензію кореневих бульб у дозі 500 мг/кг маси 
тіла тварини (К+Ск); 7) контрольні тварини, яким вводили стабілізовану біоПАР PS 
суспензію кореневих бульб (К+СкPs); 8) тварини з ЕЦД (ЕЦД); 9) тварини з ЕЦД, 
яким вводили екстракт листя у дозі 70 мг/кг маси тіла тварини (ЕЦД+Ел70); 10) 
тварини з ЕЦД, яким вводили екстракт листя у дозі 500 мг/кг маси тіла тварини 
(ЕЦД +Ел500); 11) тварини з ЕЦД, яким вводили екстракт кореневих бульб у дозі 70 
мг/кг маси тіла тварини (ЕЦД+Ек70); 12) тварини з ЕЦД, яким вводили екстракт 
кореневих бульб у дозі 500 мг/кг маси тіла тварини (ЕЦД+Ек500); 13) тварини з ЕЦД, 
яким вводили суспензію кореневих бульб (ЕЦД+Ск); 14) тварини з ЕЦД, яким 
вводили стабілізовану біоПАР PS суспензію кореневих бульб (ЕЦД+СкPs). 
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На першому етапі дослідження використовували надземну (листя, стебла, 
черешки) та кореневу частину якона (шкірки кореневих бульби та кореневі бульби) з 
яких виготовляли водні екстракти шляхом настоювання окремих частин рослини у 
воді (співвідношення 1:10) у два послідовні етапи: 15 хв при температурі 100ºC і  
45 хв при 20ºC. Отримані екстракти фільтрували і випарювали у вакуумі за 
допомогою роторного випарювача LABOROTA 4001 (Heidolph, Німеччина) за 
температури 60-65ºC. Для досліджень використовували водний розчин випарених 
екстрактів якона. 

На другому етапі дослідження використовували суспензію кореневих бульб якона. 
Для стабілізації цієї суспензії ми обрали поверхнево активний біоПАР PS (у 
концентрації 0,01 мг на 1 мл), який виділяли із надосадової рідини культури штаму 
Pseudomonas sp. 

Тест толерантності до глюкози проводили вранці після 18-годинного голодування 
тварин. Одним з основних та інформативних способів оцінки гіпоглікемічної дії є 
визначення площі під глікемічними кривими (AUCglu), що за умов проведеного тесту 
відображає загальне підвищення рівня глікемії після споживання глюкози та 
досліджуваних екстрактів і суспензій якона (Волошин О.І. и др., 2010). 

Морфологічні дослідження клітин периферичної крові, визначення 
концентрації гемоглобіну, глікозильованого гемоглобіну (HbAIc), стійкість 
еритроцитів до дії кислотного гемолітика, визначення кількості та добової продукції 
ретикулоцитів виконували згідно з методом, описаним (Сибірна Н.О. та ін., 2005). 
Концентрацію білка визначали за (Lowry O.H et al., 1951). Вміст ТБК-позитивних 
продуктів визначали за методом (Тимирбулатов Р.А. и др., 1981), вміст 
карбонільних груп білків – (Мещишин І.Ф., 1999). Активність СОД (КФ 1.15.1.1) 
визначали за методом (Чевари С и др., 1991), каталази (КФ 1.11.1.6) (Королюк М.А. 
и др., 1988) та ГПО (КФ 1.11.1.9) (Моин В.И., 1986). Фагоцитарну активність 
нейтрофілів визначали за допомогою тесту з дріжджами (патент RU 2242763). 
Обраховували фагоцитарний показник (ФП) – відсоток клітин, що вступили в 
фагоцитоз зі загальної кількості підрахованих нейтрофілів і фагоцитарне число (ФЧ) 
– середня кількість клітин дріжджів, поглинених фагоцитуючою клітиною. На 
підставі одержаних результатів обчислювали індекс завершеності фагоцитозу (ІЗФ). 
ІЗФ понад 1,0 свідчить про завершеність фагоцитозу, ІЗФ до 1,0 про зниження 
кілерної функції нейтрофілів. 

Ступінь активації кисневозалежних механізмів бактерицидної дії нейтрофілів 
оцінювали за допомогою тесту відновлення нітросинього тетразолію (НСТ-тест) у 
двох варіантах – спонтанний та стимульований латексом (Меншиков В.В., 1987) та 
методом цитохімічної детекції мієлоперокидазної активності (Карпищенко А.И., 
1998). Кисеньнезалежну бактерицидну активність оцінювали за допомогою 
цитохімічного виявлення лізосомальних катіонних білків (КБ) (Шубич М.Г., 1974). 
Для додаткової характеристики НСТ-тесту розраховували індекс активації 
нейтрофілів (ІАН) (Меншиков В.В., 1987), для мієлопероксидазної активності та КБ 
– сумарний цитохімічний коефіцієнт (СЦХК) (Astaldi G. et al., 1957). 

Розвиток апоптозу імунокомпетентних клітин крові оцінювали за вмістом 
фрагментованої ДНК (Орлова Е.А. и др., 2001) та вмістом білків р53 і Bcl-2, який 
визначали непрямим імунопероксидазним методом (Беркало Л.В. и др., 2003). 
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1 2 
Рис. 1. Водні суспензії порошку 
якона через 15 хв після 
приготування: 1 – контрольна 
суспензія; 2 – водна суспензія 
порошку якона, до якої додано 
біоПАР PS у концентрації 0,01 
мг на мл. 

Лектинензиматичний аналіз виконували з використанням біотинільованих лектинів 
з різною вуглеводозв’язувальною специфічністю: Maakia amurensis agglutinin 
(MAA) – афінний до послідовності NeuNAc(α2→3)DGal, Sambucus nigra agglutinin 
(SNA) – специфічний до послідовностей NeuNAc(α2→6)DGal/DGalNAc, Ricinus 
communis agglutinin (RCA) – афінний до термінальних залишків галактози у складі 
дисахаридних послідовностей DGal(β1→3(4))DGlcNAc, які зазвичай зустрічаються у 
структурі N-гліканів, Peanut Agglutinin (PNA) – специфічний до термінальних 
залишків галактози у складі дисахаридної послідовності DGal(β1→3)DGalNAc – так 
званого антигена Томсена – Фріденрайха, або Т-антигена, Narcissus pseudonarcissus 
agglutinin (NPL) – специфічний до термінальних залишків манози у складі 
дисахаридної послідовності α,D-Man-1,6-D-Man (“DAKO, США”). 

Статистичну обробку результатів дослідження проводили, використовуючи  
t-критерій Стьюдента. Відмінність вважали вірогідною при загально прийнятій у 
медико-біологічних дослідженнях ймовірності помилки Р<0,05. Належність 
експериментальних вибірок до контрольних даних за типом розподілу  оцінювали за 
допомогою критерію Пірсона (χ2), для ймовірності р = 0,95 та ступеня вільності 
v = 5, при цьому граничне значення – χ2 = 11,1. 

 
РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ЇХНЄ ОБГОВОРЕННЯ 

Розробка способу отримання стабільних субстанцій для функціональних 
харчових продуктів на основі порошку кореневих 
бульб якона. Як стабілізатор функціональних 
харчових продуктів було обрано поверхнево 
активний біоПАР PS, який виділяли з рідини 
культури штаму Pseudomonas sp, основними 
складовими якого є рамноліпіди. Згідно з 
токсикологічнім паспортом, середньосмертельна доза 
(ЛД50) біоПАР PS за умов внутрішньошлункового 
введення для білих щурів і мишей становить більше 
10 г/кг, отже, цей біокомплекс належить до речовин 
четвертого класу небезпеки. З огляду на це 
застосовані концентрації (0,01–0,03 мг на 1 мл) 
біоПАР PS є нетоксичними для тварин і людини. 
Застосування біоПАР PS у концентрації 0,01 мг на 

1 мл сприяло підвищенню агрегативної стійкості суспензії. Зокрема, вона залишалася 
седиментаційно стійкою протягом 15 хв (рис.1). Нами було також запропоновано до 
сухого порошку кореневих бульб якона додавати біоПАР PS саме у цій концентрації. 
З’ясовано, що порошок після додавання стабілізатора та висихання не змінює свого 
вигляду. Суспензія, виготовлена з попередньо обробленого порошку кореневих бульб 
якона, є агрегативно та седиментаційно стійкою протягом 15 хв. Отже, обидва 
запропоновані способи отримання стабілізованої субстанції функціонального 
харчового продукту (з додаванням біоПАР PS до суспензій порошку кореневих бульб 
якона та з додаванням до порошку якона біоПАР PS) дають змогу отримати водні 
суспензії, які є седиментаційно стабільними (патент на винахід UA 112625). 
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Гіпоглікемічна дія надземної та кореневої частини якона у здорових тварин та 
за умов експериментального цукрового діабету 1-го типу. Було проаналізовано вплив 
водних екстрактів надземної (листя, стебла, черешки) та кореневої (кореневі бульби та 
шкірки кореневих бульб) частин якона на поспрандіальний рівень глюкози. За 
одноразового введення водних екстрактів якона одразу після навантаження глюкозою 
спостерігали зниження рівня глюкози на 20-ту хвилину на 40 % (листки), 64 % 
(черешки), 37 % (стебла) порівняно з контрольною групою. З’ясовано, що застосування 
екстракту листків якона зумовлює вірогідне зниження AUCglu, щодо контролю на 30 %, 
тоді як використання екстрактів черешків і стебел забезпечувало не настільки виражене 
зниження AUCglu на 21 і 17 %, відповідно. Наші дослідження засвідчили, що введення 
водного екстракту кореневих бульб якона зумовлює гіпоглікемічний ефект, що 
виявляється у зменшенні рівня глюкози у крові щурів на 20-ту хвилину на 46 % 
порівняно з контрольною групою. 

Значна цуркознижувальна дія була характерна і для екстракту шкірок кореневих 
бульб, що виявлялася у знижені глікемічного піка на 42 % (20 хв) щодо контролю. 
Порівняльний аналіз гіпоглікемічної дії водних екстрактів кореневої частини якона у 
здорових тварин дає змогу зробити висновок про те, що виражену гіпоглікемічну дію 
виявляє екстракт кореневих бульб якона, застосування якого зумовлювало зниження 
AUCglu на 39 %, тоді як екстракт шкірок кореневих бульб досліджуваної рослини 
приводив до зниження цього показника на 30 %. У випадку одноразового введення 
водних екстрактів, отриманих з різних частин якона у дозі 70 мг/кг контрольним 
тваринам, зафіксовано, що найбільш виражену гіпоглікемічну дію виявляє водний 
екстракт листя та кореневих бульб якона. У разі введення водного екстракту листя якона 
у дозах 70 та 500 мг/кг тваринам з ЕЦД ми зареєстрували зниження вихідного рівня 
глюкози на 12 % та 40 %, відповідно. З’ясовано, що застосування екстракту листя у дозі 
500 мг/кг зумовлює вірогідне зниження AUCglu, порівняно з ЕЦД, на 44 %, натомість у 
дозі 70 мг/кг такого ефекту не виявлено.  

Застосування водного екстракту кореневих бульб якона у дозах 70 та 500 мг/кг 
призводить до зниження вихідного рівня глюкози, відповідно, на 29 % та на 54 %, 
порівняно з ЕЦД. Екстракт кореневих бульб якона у дозі 500 мг/кг має більш виражену 
гіпоглікемічну дію, про що свідчить зниження показника AUCglu на 34 %. Натомість у 
разі застосування нижчої досліджуваної концентрації екстракту площа під глікемічною 
кривою була нижчою на 25 % порівняно з аналогічним показником у тварин з ЕЦД. 
Проведені дослідження глюкозного навантаження засвідчили, що застосування 
нестабілізованої та стабілізованої за допомогою біоПАР PS форми суспензії кореневих 
бульб якона призводить до суттєвого зниження вихідного рівня глюкози, відповідно, на 
39 % та 40 %. Зміни характеру глікемічних кривих у разі введення нестабілізованої та 
стабілізованої форм суспензії зумовлюють зниження показника AUCglu, відповідно, на 
47 % та 43 % порівняно з ЕЦД. Для виявлення препарату з найбільш вираженим 
гіпоглікемічним ефектом ми також проаналізували вміст глюкози та глікозильованого 
гемоглобіну після 14-денного застосування досліджуваних екстрактів і суспензій якона. 
Завдяки аналізу концентрації глюкози встановлено, що найбільш виражений 
гіпоглікемічний ефект у тварин з ЕЦД виявляють водні екстракти листя і кореневих 
бульб у дозі 500 мг/кг та суспензії кореневих бульб якона. При введенні екстрактів листя 
та кореневих бульб якона у дозі 500 мг/кг тваринам з ЕЦД зафіксовано вірогідне 
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зниження вмісту HbA1c, відповідно, на 13 % та 24 %, тоді як застосування водного 
екстракту листя у дозі 70 мг/кг не призводить до зниження рівня HbA1c. Гіпоглікемічну 
дію виявляла і стабілізована форма суспензії кореневих бульб якона, за дії якої вміст 
HbA1c знижувався на 15 % (рис. 2). 

Гематологічні та фізико-
хімічні показники клітин 
периферичної крові щурів за умов 
експериментального цукрового 
діабету 1-го типу та введення 
водних екстрактів листя і 
кореневих бульб та суспензій 
кореневих бульб якона. Наслідком 
цукрового діабету є зміна фізичних, 
біохімічних та морфофункціональ-
них властивостей еритроцитів, які 
потрапляють у кров’яне русло на 
стадії ретикулоцитів.  

Дані, наведені в табл. 1, 
свідчать про зниження стійкості 
мембран еритроцитів до дії 
кислотного гемолітика за умов 
ЕЦД, порівняно з контролем. У 
разі введення екстрактів надземної 
та кореневої частини у дозі 500 
мг/кг та суспензій якона тваринам з 
ЕЦД зафіксовано позитивний 

коригувальний ефект на фізико-хімічний стан мембран еритроцитів, ознакою чого є 
зростання стійкості мембран еритроцитів до дії кислотного гемолітика (табл. 1). 

Таблиця 1 
Показники резистентності еритроцитів щурів до дії кислотного гемолітика за 

введення екстрактів листя і кореневих бульб якона та суспензій кореневих бульб 
якона щурам з ЕЦД (М ± m, n = 8-10) 

Умови 
експерименту 

Тривалість 
гемолізу, хв 

Час гемолізу 
максимальної кількості 

еритроцитів, хв 

Максимальна частка 
гемолізованих 
еритроцитів, % 

К 8,89 ± 1,55 3,33 ± 0,44 33,51 ± 5,76 
ЕЦД 10,88 ± 1,13* 2,83± 0,44 29,74 ± 1,73 

ЕЦД+Ел70 11,75 ± 0,43* 2,38 ± 0,13* 30,51 ± 5,71 
ЕЦД +Ел500 12,75 ± 2,15 3,88 ± 0,72 18,56 ± 2,63*# 
ЕЦД+Ек70 13,5 ± 0,35*# 1,88 ± 0,24* 22,88 ± 2,72*# 
ЕЦД+Ек500 10,83 ± 1,48 2,83 ± 0,33 24,9 ± 0,89*# 
ЕЦД+Ск 14,25 ± 1,83*# 3,13 ± 0,56 24,4 ± 6,41 

ЕЦД+СкPs 14,63 ± 0,13*# 3,38 ± 0,47 19,25 ± 1,10*# 
 
За умов ЕЦД, виявлено збільшення кількості ретикулоцитів у 2,21 рази та їх 

добової продукції у 2,10 рази порівняно з контролем. Введення екстрактів у дозі 
500 мг/кг та суспензій якона за умов ЕЦД призводило до зменшення добової 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 2. Вплив екстрактів листя і кореневих бульб 
якона та суспензій кореневих бульб якона на 
концентрацію глюкози та глікозильованого 
гемоглобіну контрольних тварин і тварин з ЕЦД (М 
 m, n = 8 - 10). Примітка тут і далі:* - різниця 
вірогідна порівняно з контролем, Р<0,05; # - різниця 
вірогідна порівняно з ЕЦД, Р<0,05. 
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продукції ретикулоцитів на 11 % (ЕЦД +Ел500), 22 % (ЕЦД+Ек500), 49 % (ЕЦД+Ск), 
16 % (ЕЦД+СкPs) і відповідно до зменшення їхньої кількості на 19 % (ЕЦД +Ел500), 
27 % (ЕЦД+Ек500), 48 % (ЕЦД+Ск), 28 % (ЕЦД+СкPs).  

Для оцінки відповіді організму на введення екзогенних препаратів ми 
проаналізували зміни в лейкоцитарній формулі периферійної крові. Розвиток ЕЦД 
супроводжується зменшенням вмісту сегментоядерних (на 25 %) та паличкоядерних (на 
15 %) нейтрофілів і збільшенням кількості лімфоцитів (на 8 %). Вміст еозинофілів і 
базофілів, а також моноцитів суттєво не відрізнявся від цих показників контрольної 
групи. Застосування водних екстрактів у дозі 500 мг/кг та суспензій якона за умов ЕЦД 
призводить до зростання кількості сегментноядерних та паличкоядерних нейтрофілів 
на фоні зниження кількості лімфоцитів.  

За критерієм Пірсона підтверджено належність експериментальних вибірок до 
контрольного розподілу, що свідчить про нормалізуючий вплив екстрактів листя та 
кореневих бульб у дозі 500 мг/кг та стабілізованої форми суспензії кореневих бульб на 
показники лейкоцитарної формули за умов ЕЦД, натомість досліджувані екстракти у 
дозі 70 мг/кг та нестабілізована суспензія не зумовлюють вірогідних змін 
лейкоцитарної формули за умов досліджуваної патології (табл. 2). 

Таблиця 2 
Результати статистичної обробки за критерієм Пірсона даних лейкоцитарної 

формули на фоні введення екстрактів та суспензій якона контрольним щурам і 
щурам з ЕЦД (M ± m, n = 8-10) 

Умови 
експерименту 
порівняно з К 

Фактичне 
значення 
критерію 

Пірсона χ2 

Умови 
експерименту 
порівняно з К 

Фактичне 
значення 
критерію 

Пірсона χ 2 

Умови 
експерименту 
порівняно з 

ЕЦД 

Фактичне 
значення 
критерію 

Пірсона χ 2 
К+Ел70 0,42 ЕЦД+Ел70 22,51* ЕЦД+Ел70 29,62# 
К+Ел500 3,41 ЕЦД +Ел500 3,82 ЕЦД +Ел500 4,86 
К+Ек70 0,60 ЕЦД+Ек70 18,25* ЕЦД+Ек70 12,98# 
К+Ек500 0,63 ЕЦД+Ек500 2,44 ЕЦД+Ек500 2,70 
К+Ск 46,36* ЕЦД+Ск 29,42* ЕЦД+Ск 58,12# 

К+СкPs 9,18 ЕЦД+СкPs 1,97 ЕЦД+СкPs 5,11 
 
Вплив водних екстрактів листя і кореневих бульб якона та суспензій 

кореневих бульб на стан прооксидантно-антиоксидантної рівноваги еритроцитів та 
лейкоцитів за умов експериментального цукрового діабету 1-го типу. Отримані дані 
свідчать про те, що ЕЦД супроводжується збільшенням вмісту ТБК-позитивних 
продуктів (на 164 % і 46 %) та вмісту продуктів окисної модифікації білків (ОМБ) 
(на 77 % і 32 %) в гемолізатах еритроцитів і лейкоцитів порівняно з контролем. При 
введенні водних екстрактів листя і кореневих бульб якона та суспензій кореневих бульб 
якона відмічено зниження вмісту ТБК – позитивних продуктів у тварин з ЕЦД на 75 % 
(ЕЦД+Ел70), 86 % (ЕЦД +Ел500), 83% (ЕЦД+Ек70), 58 % (ЕЦД+Ек500), 81% (ЕЦД+Ск), 
83 % (ЕЦД+СкPs) в гемолізатах еритроцитів та лейкоцитів на 11 % (ЕЦД +Ел500), 
33 % (ЕЦД+Ек500), 42 % (ЕЦД+Ск), 34 % (ЕЦД+СкPs). Крім того, введення водних 
екстрактів і суспензій якона тваринам з ЕЦД зумовило зниження вміст продуктів ОМБ 
на 43 % (ЕЦД+Ел70), 33 % (ЕЦД +Ел500), 38 % (ЕЦД+Ек70), 29 % (ЕЦД+Ек500), 34 % 
(ЕЦД+Ск), 45 % (ЕЦД+СкPs) в гемолізатах еритроцитів та лейкоцитів на 17 % 
(ЕЦД +Ел500), 27 % (ЕЦД+Ек500), 18 % (ЕЦД+Ск), 35 % (ЕЦД+СкPs). 
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Активація вільнорадикального окиснення ліпідів і білків є обов’язковим 
компонентом клітинної відповіді на дію стресорів. Головним елементом такої відповіді є 
зміна активності системи антиоксидантного захисту. При дослідженні гемолізатів 
еритроцитів та лейкоцитів у тварин з ЕЦД відмічено зміну активності ферментів 
антиоксидантного захисту. Зокрема, встановлено зниження активності каталази (на 57 % і 
25 %), СОД (на 41 % і 36 %) та ГПО (на 31% і 32 %) порівняно з контрольними тваринам. 

Застосування водних екстрактів та суспензій якона у тварин з ЕЦД зумовлює 
зростання активності: СОД на 149 % (ЕЦД+Ел70), 169 % (ЕЦД +Ел500), 51 % (ЕЦД+Ек70), 
97 %(ЕЦД+Ек500), 213 % (ЕЦД+Ск), 136 % (ЕЦД+СкPs); каталази на 45 % (ЕЦД+Ел70), 26 
% (ЕЦД+Ел500), 54 % (ЕЦД+Ек70), 94 % (ЕЦД+Ек500), 60 % (ЕЦД+СкPs); ГПО на 67 % 
(ЕЦД+Ек500) і 57 %(ЕЦД+СкPs) в гемолізатах еритроцитів. Також нами відмічено 
зростання активності: СОД на 21 % (ЕЦД +Ел500), 8 % (ЕЦД+Ек500), 8 % (ЕЦД+Ск), 26 % 
(ЕЦД+СкPs); каталази на 11 % (ЕЦД +Ел500), 26 % (ЕЦД+Ек500), 16 % (ЕЦД+Ск), 24 % 
(ЕЦД+СкPs); ГПО на 22 % (ЕЦД +Ел500), 53 % (ЕЦД+Ек500), 24 % (ЕЦД+Ск), 34 % 
(ЕЦД+СкPs) в гемолізатах лейкоцитів. 

Отже, нами доведено позитивний коригувальний вплив водних екстрактів і 
суспензій якона на стан прооксидантно-антиоксидантної рівноваги еритроцитів та 
лейкоцитів. Найбільш виражену антиоксидантну дію виявляє водний екстракт 
кореневих бульб якона у дозі 500 мг/кг та стабілізована біоПАР PS суспензія кореневих 
бульб якона. Листя та кореневі бульби якона містять низку поліфенолів, які володіють 
антиоксидантними властивостями (Camposa D. et al., 2012; Lachman J. et al., 2005). 

Зміни гліканового профілю мембран еритроцитів та лейкоцитів за умов 
ЕЦД та на фоні введення водних екстрактів листя і кореневих бульб якона та 
суспензій кореневих бульб якона. Розвиток ЕЦД супроводжується зниженням рівня 
глікокон’югатів мембран еритроцитів та лейкоцитів, які містять у своєму складі, як 
(α2→6)- та і (α2→3)- зв’язані сіалові кислоти. Для отримання інформації про 
інтенсивність процесу десіалювання мембранних глікокон’югатів клітин крові нами 
було досліджено ступінь експонування цукрів, які у структурі олігосахаридних 
ланцюгів займають субтермінальну позицію щодо сіалових кислот. Зміна гліканового 
профілю мембран еритроцитів і лейкоцитів характеризується зменшенням кількості 
залишків манози у складі дисахаридної послідовності α,D-Man-1,6-D-Man та сіалових 
кислот на фоні одночасного зростання залишків галактози.  

За умов цукрового діабету зміни у структурі глікокон’югатів глікокаліксу 
імунокомпетентних клітин зумовлюють порушення взаємодії лейкоцитів з 
ендотелієм судин та є етіологічною передумовою розвитку діабетичних ускладнень і 
хронічних захворювань, що погіршують стан хворих (Fajka-Boja R. et al., 2002; 
Harduin-Lepers A. et al., 2005).  

У тварин з ЕЦД виявлено зростання інтенсивності зв’язування з поверхневими 
глікокон’югатами лейкоцитів галактозоспецифічних лектинів RCA та PNA, 
відповідно, на 40 % та 66 %. Зниження ступеня зв’язування з поверхневими 
глікокон’югатами лейкоцитів лектину NPL на 62 % свідчить про зниження 
експонування на поверхні клітин манози, з’єднаної α1→6 зв'язком.  

Введення екстракту листя якона тваринам з ЕЦД зумовлює перерозподіл 
вуглеводних детермінант глікокон’югатів мембран еритроцитів, ознакою чого є 
збільшення кількості експонованих на поверхні клітини залишків N-
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ацетилнейрамінової кислоти з олігосахаридною послідовністю NeuNAc(α2→3)DGal, 
β-D-галактози з олігосахаридною послідовністю DGal(β1→3(4))DGlcNAc, а також  
α-D-манози. Водночас зафіксовано зменшення кількості експонованих молекул на 
поверхні клітини залишків N-ацетилнейрамінової кислоти з олігосахаридною 
послідовністю NeuNAc(α2→6)DGal/DGalNAc та β-D-галактози з олігосахаридною 
послідовністю DGal(β1→3)DGalNAc, відповідно, на 46 % та 56 % порівняно з ЕЦД. 

У випадку застосування водного екстракту кореневих бульб якона простежено 
протилежний характер змін, зокрема, на поверхні мембран еритроцитів відмічено 
зменшення кількості експонованих залишків сіалових кислот 
(NeuNAc(α2→6)DGal/DGalNAc, NeuNAc(α2→3)DGal) і β-D-галактози з 
олігосахаридною послідовністю DGal(β1→3(4))DGlcNAc, відповідно, на 28 %, 38 % 
і 32 % та зростання кількості експонованих залишків β-D-галактози 
(DGal(β1→3)DGalNAc) і α-D-манози, відповідно, на 7 % та 34 % порівняно з ЕЦД. 

Після введення водного екстракту листя й кореневих бульб якона тваринам з ЕЦД 
спостерігали різноспрямовані зміни кількості сайтів зв’язування лектинів, специфічних 
до N-ацетилнейрамінової кислоти, галактози та манози на поверхні лейкоцитів.  

Суспензії кореневих бульб якона в разі введення тваринам з ЕЦД мали 
виражений позитивний ефект, зумовлюючи збільшення кількості експонованих на 
поверхні клітини залишків N-ацетилнейрамінової кислоти і α-D-манози на фоні 
зменшення кількості експонованих залишків β-D-галактози як в еритроцитах, так і в 
лейкоцитах. Ми припускаємо, що цей ефект зумовлений впливом біологічно 
активних речовин, які наявних у складі суспензії кореневих бульб якона на 
активність або експресію сіалілтрасфераз та сіалідаз – ензимів, які суттєво 
впливають на сіальованість глікопротеїнів (Аксенов Д.В. и др., 2007). 

Дослідження функціональної активності нейтрофільних гранулоцитів за 
умов уведення водних екстрактів листя і кореневих бульб якона та суспензій 
кореневих бульб якона здоровим тваринам та тваринам з експериментальним 
цукровим діабетом. Визначено зниження фагоцитарної активності нейтрофілів за 
умов ЕЦД, про що свідчить зниження ІЗФ на 32 % порівняно з контролем. 
Порушенню поглинаючої функції нейтрофілів за умов ЦД сприяють гіперглікемія і 
гіперкетонемія. За цих умов нейтрофіли втрачають здатність утворювати псевдоподії, 
внаслідок чого знижуються адгезивні та міграційні властивості цих клітин та 
утруднюється поглинання клітиною великих мікрочастинок. Під час спонтанного та 
стимульованого НСТ-тесту у тварин з ЕЦД зафіксовано зниження ІАН, який 
відображає інтенсивність вільнорадикальних процесів та поглинальну здатність 
фагоцитувальних клітин (на 29 та 16 %, відповідно, щодо контролю). Також виявлено 
незначне підвищення СЦХК мієлопероксидазної активності порівняно з контролем. Ці 
результати відображають пригнічення поглинальної здатності та кисеньзалежних 
механізмів бактерицидності нейтрофілів у разі діабету. 

Застосування водних екстрактів листя і кореневих бульб якона у різних 
досліджуваних концентраціях та суспензій кореневих бульб якона зумовлюють 
нормалізацію мієлопероксидазної, а також фагоцитарної активності нейтрофілів, на 
що свідчить зростання ІЗФ. Водночас ми не зафіксували впливу цих фітозасобів на 
вміст КБ у нейтрофілах здорових і хворих на діабет тварин. 
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Спонтанний НСТ-тест дає змогу оцінити ступінь антигенного подразнення 
нейтрофілів. При введенні якона у всіх досліджуваних формах відмічено зростання ІАН у 
спонтанному НСТ-тесті на 51 % (ЕЦД+Ел70), на 49 % (ЕЦД +Ел500), на 48 % (ЕЦД+Ек70), 
на 43 % (ЕЦД+Ек500), на 37 % (ЕЦД+Ск) та 39 % (ЕЦД+СкPs), порівняно з ЕЦД. 

Введення водних екстрактів та суспензій якона тваринам з ЕЦД також зумовлює 
зростання ІАН на 27 % (ЕЦД+Ел70), на 28 % (ЕЦД +Ел500), на 14 % (ЕЦД+Ек70), на 15 % 
(ЕЦД+Ек500), на 16 % (ЕЦД+Ск) та 16 % (ЕЦД+СкPs) у стимульованому НСТ-тесті, який 
відображає потенційну здатність клітин активувати свою цитотоксичну функцію у 
відповідь на додатковий стимул. 

Зростання ІАН та ІЗФ у тварин з ЕЦД при введенні якона у всіх досліджуваних 
формах свідчать про активацію кисеньзалежних ферментних систем фагоцитів і адекватну 
відповідь компенсаторну відповідь нейтрофілів на запальний процес, а також про 
підвищений захист шляхом фагоцитозу чужорідного матеріалу клітинами в організмі.  

Виявлений ефект екстрактів і суспензій якона можна пояснити наявністю в 
його складі флавоноїдів, поліфенолів, триптофану та фруктоолігосахаридів, що 
здатні модулювати імунну систему організму та мають виражену антиоксидантну 
діє (Baroni S. et al., 2008). 

Вплив водних екстрактів листя і кореневих бульб якона та суспензій кореневих 
бульб якона на апоптоз лейкоцитів периферичної крові за умов цукрового діабету 1-
го типу. За умов ЕЦД виявлено підвищення вмісту фрагментованої ДНК в лейкоцитах 
щурів у 2 рази. За ЦД у лейкоцитах підвищується рівень протеїну р53, на що вказує 
зростання кількості лейкоцитів з позитивною та різко позитивною реакцією (відповідно на 

18 % та на 268 %) та зменшення кількості цих клітин з негативною реакцією (на 21 %) на 
вміст білка р53. На фоні підвищення кількості лейкоцитів, що мають підвищений вміст 
білка р53, ми зафіксували збільшення кількості Bcl-2+- та Bcl-2++-клітин, відповідно, на 23 
% та 143 % і зниження Bcl-2─-клітин на 16 % за умов ЕЦД. Важливим є аналіз 
співвідношення Вcl-2++/р53++-клітин, який засвідчує інтенсифікацію або пригнічення 
процесу апоптозу імунокомпетентних клітин. За умов ЦД переважає проапоптичний білок 
р53 (зменшення величини співвідношення) (табл. 3 та рис.3). 

Таблиця 3 
Співвідношення лейкоцитів периферичної крові, які відрізняються за кількістю 

білків р53та Bcl-2, у здорових тварин, тварин з ЕЦД та за умов введення водних 
екстрактів і суспензій якона, (%) (М±m, n=4–8) 

Умови 
експерименту р53─ р53+ р53++ Bcl-2─ Bcl-2+ Bcl-2++ 

К 56,03±2,98 42,5±3,09 1,47±0,12 62,66±2,39 35,9±2,19 1,45±0,13 
К+Ел500 54,03±2,98 44,1±2,09 1,87±0,12* 58,66±1,99* 39,67±2,71 1,67±0,18* 
К+Ек500 55,88±5,92 42,51±1,46 1,61±0,25 58,81±1,81* 40,46±2,73 0,73±0,04* 
К+Ск 55,9±2,93 41,96±2,47 1,47±0,12 58,06±2,23* 40,19±2,3 1,75±0,24* 

К+СкPs 57,08±1,86 41,31±1,98 1,61±0,62 60,36±3,14 38,09±2,4 1,55±0,22 
ЕЦД 44,35±2,39* 50,22±2,83* 5,42±0,36* 52,38±2,59* 44,11±2,34* 3,52±0,36* 

ЕЦД +Ел500 54,58±4,86# 43,76±1,95# 1,66±0,49# 55,12±2,99* 39,95±1,83*# 4,93±0,54*# 
ЕЦД+Ек500 43,32±1,16* 50,04±2,89* 6,64±0,34*# 59,51±1,94*# 38,28±2,33# 2,21±0,27*# 
ЕЦД+Ск 50,96±1,47# 47,36±2,24 1,68±0,28# 57,31±3,61*# 40,9±2,21*# 1,79±0,29*# 

ЕЦД+СкPs 58,67±3,11# 40,02±2,39# 1,31±0,12# 60,73±4,89# 37,61±2,55# 1,66±0,29*# 
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Введення водного екстракту листя якона тваринам з ЕЦД сприяло зниженню вмісту 
фрагментованої ДНК на 53 % та зменшенню кількості р53+ - та р53++- клітин на 12 % та 
69 %, а також збільшенню кількості Bcl-2++-клітин на 40 %. Співвідношення Вcl-
2++/р53++ лейкоцитів значно зростає порівняно з діабетом, що засвідчує пригнічення 
апоптичних процесів у цих клітинах. Застосування суспензії кореневих бульб якона та її 
стабілізованої форми за умов ЕЦД супроводжувалося зниженням вмісту фрагментованої 
ДНК у лейкоцитах, відповідно, на 38 % та на 50 % і нормалізацією вмісту білків-
регуляторів апоптозу. Хоч напрямок змін вмісту білків Вcl-2 та р53 за введення 
суспензій кореневих бульб якона збігався, але зміна їхнього співвідношення свідчила 
про стрімкіше зростання концентрації Вcl-2, тобто про антиапоптичний коригуювальний 
ефект досліджуваних чинників за умов ЕЦД (табл. 3 та рис.3). 

Найбільш виражений пригнічувальний вплив на прояв апоптозу за умов ЕЦД 
притаманний водному екстракту листя 
та стабілізованій суспензії кореневих 
бульб якона. Антиапоптична дія 
досліджуваних екстрактів і суспензій 
може бути зумовлена наявністю в 
їхньому складі поліфенолів 
(протокатехова, хлорогенова, кавова, 
розмаринова кислоти) та їхніх 
похідних і незамінної амінокислоти – 
триптофану, що відомі потужними 
антиоксидантними властивостями (Park 
J.S. et al., 2009; Yan X. et al., 1999). 
Численними дослідженнями підтвер-
джено захисний ефект антиоксидантів у 
процесі апоптозу. 

 
УЗАГАЛЬНЕННЯ 

На рис 4. наведено узагальнюючу схему біохімічних ефектів водних екстрактів листя 
і кореневих бульб та суспензій кореневих бульб якона за умов ЕЦД. Встановлені нами 
біохімічні ефекти водних екстрактів листя і кореневих бульб та суспензій кореневих бульб 
якона визначаються регуляторним впливом біологічно активних компонентів наявних у 
їхньому складі на порушення обміну вуглеводів, структурно-функціональний стан 
еритроцитів та лейкоцитів, прояви оксидативного стресу та процеси апоптозу. 

При дослідженні дії кореневих бульб якона у формі суспензій нами встановлено 
їхню виражену гіпоглікемічну дію, нормалізуючий вплив на цитологічні показники 
периферичної крові, стан системи антиоксидантного захисту еритроцитів та лейкоцитів, 
на структурно-функціональний стан мембран еритроцитів, на функціональну активність 
лейкоцитів, на процес апоптозу лейкоцитів та на глікановий профіль плазматичних 
мембран лейкоцитів. Слід відмітити, що більш вираженим ефектом володіє стабілізована 
суспензія кореневих бульб якона. 

Поєднання гіпоглікемічного та антиоксидантного ефектів, а також 
нормалізуючого впливу на показники периферичної крові екстрактів та суспензій 

 

Рис. 3 Співвідношення вмісту білків-регуляторів 
апоптозу Bcl-2 до р53 у лейкоцитах з різко 
позитивною реакцією у нормі, за умов ЕЦД і на фоні 
введення водних екстрактів та суспензій якона (М ± 
m, n=5-8) 
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якона є підставою для рекомендації цієї рослини, як основи для створення 
препаратів комплексної терапії цукрового діабету.  

 
Рис. 4. Узагальнююча схема впливу водних екстрактів та суспензій якона на зміни біохімічних 

показників в клітинах крові тварин з ЕЦД. Примітка: Ел70/500 – водний екстракт листя якона у дозі 70 та 
500 мг/кг; Ек70/500 – водний екстракт кореневих бульб якона у дозі 70 та 500 мг/кг; Ск – суспензія 
кореневих бульб якона; СкPs – стабілізована біоПАР Ps суспензія кореневих бульб якона; ФОС – 
фруктоолігосахариди; АК – амінокислоти. 

 
ВИСНОВКИ 

Одержані результати розширюють та доповнюють уявлення про біохімічні 
механізми змін структурно-функціонального стану клітин периферичної крові щурів за 
умов ЦД 1-го типу та можливі способи корекції таких змін екстрактами та суспензіями, 
отриманими з рослини – якон (Smallanthus sonchifolius Poepp. & Endl). Унаслідок 
проведених досліджень, визначено найбільш ефективну дозу водних екстрактів листя та 
кореневих бульб якона, що виявляли вплив на обмін вуглеводів та структурно-
функціональний стан клітин периферичної крові за досліджуваної патології. В роботі 
обґрунтовано використання суспензії кореневих бульб якона та розроблено спосіб її 
стабілізації поверхнево активними речовинами біогенного походження біоПАР PS. 

1. Скринінговими дослідженнями водних екстрактів окремих компонентів 
надземної (листя, стебла, черешки) та кореневої (кореневі бульби та шкірки 
кореневих бульб) частин якона на здорових щурах встановлено, що найбільш 
вираженою гіпоглікемічною дією володіють водні екстракти листя і кореневих 
бульб якона у дозі 70 мг/кг. Проте для компенсації гіперглікемії, яка виникає за 
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умов ЕЦД ця доза екстрактів є недостатньою. Введення екстрактів листя та 
кореневих бульб у вищій досліджуваній дозі (500 мг/кг) тваринам з ЕЦД призводить 
до значного зниження вмісту глюкози та глікозильованого гемоглобіну. Аналогічну 
гіпоглікемічну дію виявляють і суспензії кореневих бульб якона (500 мг/кг), 
причому стабілізована форма має більш виражений ефект. 

2. Досліджувані екстракти та стабілізована суспензія у дозі 500 мг/кг за умов 
ЕЦД чинять позитивний коригувальний вплив на цитологічні та біохімічні 
показники периферичної крові, зумовлюючи зменшення кількості та добової 
продукції ретикулоцитів; зниження кількості тромбоцитів та лейкоцитів; 
нормалізацію як кількості, так і співвідношення різних форм лейкоцитів. 

3. Визначено виражену антиоксиданту дію досліджуваних екстрактів і 
суспензій якона за умов ЕЦД, про що свідчить зниження вмісту ТБК-позитивних 
продуктів, карбонільних груп білків і зростання активності ферментів 
антиоксидантного захисту в еритроцитах та лейкоцитах. Найбільш виражену 
антиоксидантну активність виявляють водний екстракт кореневих бульб якона та 
стабілізована суспензія кореневих бульб якона у дозі 500 мг/кг. 

4. Застосування водних екстрактів листя і кореневих бульб якона та суспензій у 
дозі 500 мг/кг призводить до нормалізації структурно-функціонального стану мембран 
клітин крові, про що свідчить підвищення стійкості мембран еритроцитів до дії 
кислотного гемолітика та нормалізація вмісту сіалових кислот на поверхні еритроцитів і 
лейкоцитів з одночасним зниженням вмісту субтермінальних залишків галактози. 
Найбільш виражений протекторний ефект виявляють суспензії кореневих бульб якона. 

5. Досліджувані екстракти та суспензії якона за умов ЕЦД сприяють 
нормалізації фагоцитарної та бактерицидної активності нейтрофілів. Найліпший 
ефект виявляють суспензії кореневих бульб якона. 

6. Водний екстракт листя та суспензії кореневих бульб якона за умов ЕЦД чинять 
пригнічувальний вплив на розвиток апоптозу. Найбільш виражений вплив притаманний 
нестабілізованій і стабілізованій формі суспензії кореневих бульб якона, застосування 
яких призводить до нормалізації вмісту білків, задіяних у регуляції апоптозу. 

 
СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ 

1. Khokhla M. Yacon (Smallanthus sonchifolius (Poepp. & Endl.) H. Robinson) 
Improved Erythrocyte Resistance to Oxidative Stress in Streptozotocin-induced Diabetic 
Rats / M. Khokhla, O. Horbulinska, H. Hachkova, L. Mishchenko, O. Shulga, R. Vildanova, 
N. Sybirna // Advances in Diabetes and Metabolism. – 2015. Vol. 3, № 3. – Р. 17–25 
(Дисертант самостійно виконала всю експериментальну частину досліджень, статистично опрацювала 
отримані дані, взяла активну участь в аналізі результатів досліджень, написанні та оформленні статті). 

2. Пат. 112625 Україна, МПК А61К 45/08 (2006.01), А61К 9/10 (2006.01), А61К 
125/00 (2006.01), А61Р 3/10 (2006.01). Спосіб отримання стабілізованого 
функціонального харчового продукту на основі біологічно активних речовин 
кореневих бульб якона (Smallanthus sonchifolius Poepp. & Endl.) // Н. Сибірна, 
О. Горбулінська, М. Хохла, Р. Вільданова, О. Шульга, О. Карпенко, Н. Щеглова; 
заявник і власник Львівський національний університет імені Івана Франка. – а 2015 
13092; заявл. 30.12.2015; опубл. 26.09.2016, Бюл. № 18 – 8 с. (Дисертант взяла активну 
участь в експериментальній частині досліджень і аналізі результатів). 



 
17 

3. Горбулінська О. Цукрознижувальна дія водних екстрактів якона (Smallanthus 
sonchifolius Poepp. & Endl.) / О. Горбулінська , М. Хохла, Л. Міщенко, Г. Гачкова, 
Н. Сибірна // Біологічні студії / Studia Biologica. – 2014. – Т. 8, №2. – С. 57–64 (Дисертант 
самостійно виконала всю експериментальну частину досліджень, статистично опрацювала отримані дані, 
взяла активну участь в аналізі результатів досліджень, написанні та оформленні статті). 

4. Горбулінська О. Вплив якона (Smallanthus sonchifolius Poepp. & Endl.) на 
клітини крові щурів за умов експериментальногоцукрового діабету // О. Горбулінська, 
М. Хохла, Г. Гачкова, Л. Міщенко, Р. Вільданова, О. Шульга, Н. Сибірна // Вісник 
Львівського університету. Серія біологічна. – 2016. – Т. 71. – С. 31–42 (Дисертант 
самостійно виконала всю експериментальну частину досліджень, статистично опрацювала отримані дані, 
взяла активну участь в аналізі результатів досліджень, написанні та оформленні статті). 

5. Горбулінська О. Розробка способу отримання стабільних субстанцій для 
функціональних харчових продуктів на основі порошку кореневих бульб якона 
(Smallanthus sonchifolius Poepp. & Endl.) та дослідження їхньої гіпоглікемічної 
активності / О. Горбулінська, М. Хохла, А. Зинь, Г. Гачкова, Н. Сибірна // Біологічні 
студії / Studia Biologica. – 2016. – Т. 10, № 2. – С. 33–44 (Дисертант самостійно виконала 
всю експериментальну частину досліджень, статистично опрацювала отримані дані, взяла активну 
участь в аналізі результатів досліджень, написанні та оформленні статті). 

6. Горбулінська О. Водні екстракти та суспензії якона регулюють вміст 
фрагментованої ДНК та білків регуляторів апоптозу за умов експериментального 
цукрового діабету 1-го типу / О. Горбулінська, М. Хохла, Л. Міщенко, Н. Сибірна // 
Вісник Львівського університету. Серія біологічна. – 2016. – Т. 73. – С. 402–408 
(Дисертант самостійно виконала всю експериментальну частину досліджень, статистично опрацювала 
отримані дані, взяла активну участь в аналізі результатів досліджень, написанні та оформленні статті). 

7. Горбулінська О. Оцінка гіпоглікемічного ефекту водних екстрактів якона 
(Smallanthus sonchifolius Poepp. & Endl.) / О. Горбулінська, М. Хохла, Н. Сибірна // 
X Міжнародна наукова конференція студентів і аспірантів «Молодь і поступ 
біології», 8–11 квітня 2014 р.: збірник тез. – Львів, 2014. – С. 21–22. 

8. Горбулінська О. Корекція постпрадіальної гіперглікемії водними 
екстрактами кореневих бульб якона (Smallanthus sonchifolius Poepp. & Endl.) / 
О. Горбулінська, М. Хохла, Н. Сибірна // Матеріали XI Українського біохімічного 
конгресу 6–10 жовтня 2014 р.: збірник тез. – Київ, 2014. – С. 61. 

9. Горбулінська О. Вплив водного екстракту кореневих бульб якону 
(Smallanthus sonchifolius Poepp. & Endl.) на деякі параметри периферійної крові 
щурів заумов експериментального цукрового діабету / О. Горбулінська, М. Хохла, 
Н. Сибірна // Міжнародна наукова конференція «Механізми функціонування 
фізіологічних систем», 15–17 жовтня 2014р. : збірник тез. – Львів, 2014. – С. 31. 

10. Горбулінська О. Вплив водних екстрактів якона на функціональний стан 
еритрону за умов експериментального цукрового діабету / О. Горбулінська, М. Хохла, 
Л. Міщенко, Н. Сибірна // Конф.-конкурсу мол. учен. «Актуальні проблеми біохімії та 
біотехнології», 23–24 квітня 2015 р. : збірник тез. – Київ, 2015. С. 18. 

11. Горбулінська О. Аналіз змін фізико-хімічних властивостей мембран еритроцитів 
у разі введення водних екстрактів листя та кореневих бульб якона (Smallanthus sonchifolius 
Poepp. & Endl.) за умов експериментального цукрового діабету / О. Горбулінська, М. 
Хохла, Л. Міщенко, Н. Сибірна // Міжнародна наукова конференція студентів і аспірантів 
«Молодь і поступ біології», 20–23 квітня 2015 р. : збірник тез.  – Львів, 2015. – С. 59–60. 



 
18 

12. Horbulinska A. The yakon extract influence on morpho-functional state of immune 
competentive cells under the condition of diabetes mellitus / A. Horbulinska, A. Yakubovs'ka, 
M. Khokhla, L. Mishchenko, N. Sybirna // International Conference on Advances in Cell 
Biology and Biotechnology, October 11–13, 2015: Abstract. – Lviv, 2015. – Р. 118. 

13. Якубовська А. Оцінка впливу водних екстрактів якона (Smallanthus 
sonchifolius Poepp. & Endl.) на функціональну активність поліморфноядерних 
лейкоцитів за умов експериментального цукрового діабету / А. Якубовська, 
О. Горбулінська, М. Хохла, Л. Міщенко, Н. Климишин, Н.Сибірна // Міжнародна 
наукова конференція студентів і аспірантів «Молодь і поступ біології», 20–23 квітня 
2015 р.: збірник тез. – Львів, 2015. – С. 80–81. 

14. Горбулінська О. Суспензії кореневих бульб якона, як основа для створення 
харчових продуктів з гіпоглікемічною дією / О. Горбулінська, М. Хохла, Л. Міщенко, 
Р. Вільданова, Н. Сибірна // VIII Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих 
учених та студентів з міжнародною участю «Проблеми формування здорового способу 
життя у молоді», 10–11 листопада 2015 р.: збірник тез. – Одеса, 2015. – С. 143–144. 

15. Горбулінська О. Вплив водних екстрактів та суспензій якона на вміст білків 
р53 та bcl-2 у лейкоцитах периферичної крові щурів за експериментального 
цукрового діабету 1 типу / О. Горбулінська, М. Хохла, Л. Міщенко, Н. Сибірна // 
XII Міжнародна наукова конференція студентів і аспірантів «Молодь і поступ 
біології», 19–21 квітня 2016 р.: збірник тез. – Львів, 2016. – С. 28–29. 

16. Тершак С. Корекція екстрактами якона порушення функціональної активності 
нейтрофілів за умов цукрового діабету / С. Тершак, О. Горбулінська, М. Хохла,  
Н. Сибірна // XII Міжнародна наукова конф. студентів і аспірантів «Молодь і поступ 
біології», 19–21 квітня 2016 р.: збірник тез. – Львів, 2016. – С. 56–57. 

17. Кней В. Вплив водних екстрактів листя та кореневих бульб якона (Smallanthus 
sonchifolius Poepp. & Endl.) на активність ензимів антиоксидантного захисту в 
еритроцитах за експериментального цукрового діабету 1 типу / В. Кней, О. Горбулінська, 
М. Хохла, Н. Сибірна // XII Міжнародна наукова конференція студентів і аспірантів 
«Молодь і поступ біології», 19–21 квітня 2016 р. : збірник тез. – Львів, 2016. – С. 38–39. 

18. Дащенко А. Створення фітопрепаратів на основі Smallanthus sonchifolius (Poepp. 
& Endl., H. Robinson) //А. Дащенко, М. Хохла, О. Горбулінська, Н. Сибірна, Г. Гачкова, 
Л. Міщенко // Вісник Львівського університету. Серія біологічна. – 2016. – Т. 73. – 
С. 438–439. 

 
АНОТАЦІЯ 

Горбулінська О.В. Біохімічні зміни в клітинах крові щурів за умов 
введення екстрактів та суспензій якона (Smallanthus sonchifolius Poepp. & Endl.) 
за цукрового діабету 1-го типу. – Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за 
спеціальністю 03.00.04 – біохімія. – Львівський національний університет імені 
Івана Франка, Львів, 2017. 

Дисертація присвячена дослідженню біохімічних ефектів впливу водних екстрактів 
листя і кореневих бульб та суспензій кореневих бульб якона на морфо-функціональний 
стан клітин периферичної крові щурів за умов експериментального цукрового діабету  
1-го типу. Уперше виконано порівняльну характеристику гіпоглікемічного ефекту 
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водних екстрактів листя і кореневих бульб та стабілізованої і нестабілізованої форм 
суспензій кореневих бульб якона на моделі стрептозотоцин-індукованого діабету. 
З’ясовано, що найбільш виражена гіпоглікемічна дія притаманна водним екстрактам у 
концентрації 500 мг/кг та стабілізованій за допомогою біоПАР PS формі суспензії 
кореневих бульб. Досліджувані водні екстракти та стабілізована форма суспензії за умов 
експериментального цукрового діабету виявляють позитивний коригувальний ефект на 
систему еритрону, зумовлюючи зростання стійкості еритроцитів до дії кислотного 
гемолітика, а також зменшення кількості та добової продукції ретикулоцитів, що 
свідчить про зменшення напруженості еритропоезу, яке у хворих на цукровий діабет 
може спричинити виснаження продуктивності еритрону і є етіологічною причиною 
розвитку анемії у віддалені терміни хвороби. Показано, що введення досліджуваних 
водних екстрактів та стабілізованої форми суспензії нормалізує показники 
лейкоцитарної формули та функціональні властивості лейкоцитів за умов 
експериментального цукрового діабету. У разі застосування водних екстрактів та 
суспензій якона за патології, зафіксовано зниження вмісту ТБК-позитивних продуктів, 
карбонільних груп та зростання активності ферментів антиоксидантного захисту 
еритроцитів та лейкоцитів, що свідчить про їхню виражену антиоксиданту дію. 

Ключові слова: цукровий діабет, якон (Smallanthus sonchifolius Poepp. & Endl.), 
еритроцити, лейкоцити, оксидативний стрес, глікокон’югати, функціональна 
активність клітин крові. 
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Горбулинская А.В. Биохимические изменения в клетках крови крыс в 
условиях введения экстрактов и суспензий якона (Smallanthus sonchifolius 
Poepp. & Endl.) при сахарном диабете 1-го типа. – Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата биологических наук по 
специальности 03.00.04 – биохимия. – Львовский национальный университет имени 
Ивана Франко, Львов, 2017. 

Диссертация посвящена исследованию биохимических механизмов влияния 
водных экстрактов листьев и корневых клубней и суспензий корневых клубней якона на 
морфо-функциональное состояние клеток периферической крови крыс в условиях 
экспериментального сахарного диабета 1-го типа. Впервые осуществлена сравнительная 
характеристика гипогликемического эффекта водных экстрактов листьев и корневых 
клубней и стабилизированной и нестабилизированной форм суспензий корневых 
клубней якона на модели с экспериментальным сахарным диабетом и установлено, что в 
условиях экспериментального сахарного диабета наиболее выраженное 
гипогликемическое действие присуще водным экстрактам с концентрацией 500 мг/кг и 
стабилизированной форме суспензии. Исследуемые водные экстракты и 
стабилизированная форма суспензии в условиях экспериментального сахарного диабета 
оказывают позитивный корректирующий эффект на систему эритрона, вызывают рост 
устойчивости эритроцитов к действию кислотного гемолитика, а также уменьшение 
количества и суточной продукции ретикулоцитов, что свидетельствует об уменьшении 
напряженности эритропоэза, которое у больных сахарным диабетом может вызвать 
истощение производительности эритрона и является этиологической причиной развития 
анемии в отдаленных сроках болезни. Показано, что введение исследуемых водных 
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экстрактов и стабилизированной формы суспензии нормализует показатели 
лейкоцитарной формулы и функциональные свойства лейкоцитов при 
экспериментальном сахарном диабете. Применение водных экстрактов и суспензий 
якона при патологии, вызывало снижение содержания ТБК-положительных продуктов, 
карбонильных групп и рост активности ферментов антиоксидантной защиты 
эритроцитов и лейкоцитов, что свидетельствует об их выраженном антиоксидантном 
действии. 

Ключевые слова: сахарный диабет, якон (Smallanthus sonchifolius Poepp. & Endl.), 
эритроциты, лейкоциты, оксидативный стресс, гликоконъюгаты, функциональная 
активность клеток крови. 

 
SUMMARY 

Horbulinska O.V. Biochemical changes in rats peripheral blood cells under 
yacon (Smallanthus Sonchifolius Poepp. & Endl.) water extracts and suspensions 
administration and under diabetes mellitus type 1. – Manuscript. 

Thesis for PhD degree in Biology, specialty 03.00.04 – Biochemistry. – Ivan Franko 
National University of Lviv, Lviv, 2017. 

The doctoral thesis is devoted to the research of the biochemical effects of yacon 
water extracts (made from leaves and root tubers) and suspensions (made from root tubers) 
on the morphofunctional state of peripheral blood cells in rats under diabetes mellitus type 
1. It is the first time that a comparative study into hypoglycemic effects of yacon water 
extracts (made from leaves and root tubers) in the dose of 70 and 500 mg/kg and yacon 
root tuber suspensions (both stabilized and non-stabilized) has been conducted under 
streptozotozin-induced DM. Our findings reveal that the most marked hypoglycemic effect 
is exerted by the yacon water extracts in their higher dose and the suspensions stabilized 
by biogenic surfactants. Under experimental diabetes mellitus, both the water extracts (in 
the dose of 500 mg/kg) and the stabilized suspensions produce positive corrigent effects 
on the erythron system, leading to increased erythrocyte resistance to acid hemolytic and 
decreasing numbers of reticulocytes, as well as their daily synthesis, which testify to 
reduced tension in erythropoiesis, which might result in the depletion of erythropoiesis 
productivity and are emergence of anemia in advanced stages of diabetes mellitus. Apart 
from that, our study has indicated that the water extracts (in the dose of 500 mg/kg) and 
the stabilized suspensions have corrigent effects on indexes of leukocyte formulas under 
experimental diabetes mellitus. When the yacon water extracts and suspensions were 
administered under the pathology, there was a decrease in the content of TBA-positive 
products and carbonyl groups, as well as an increase in enzyme activity of erythrocyte and 
leukocyte antioxidant deference, which point to their marked antioxidant effect. In 
addition, our findings show the normalizing effect of the yacon extracts and suspensions 
on the content of separate glycoconjugates contained in leukocyte and erythrocyte 
glycocalyx in rats under experimental diabetes mellitus. It has been demonstrated that the 
yacon water extracts and suspensions produce positive effects on the functional properties 
of leukocytes, the content of fragmented DNA and the ratio between р53 and Bcl-2 
proteins in diabetic rats. 

Key words: diabetes mellitus, yacon (Smallanthus sonchifolius Poepp. & Endl.), 
erythrocytes, leukocytes, oxidative stress, glycoconjugates, blood cell functional activity. 




