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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Актуальність теми. Діабет (Diabetes mellitus) – захворювання, що 

характеризується гіперглікемією внаслідок дефіциту секреції інсуліну, зниження 

ефективності дії цього гормону або спільного впливу цих факторів [Banks W., 2012]. 

Стан гіперглікемії індукує окисний стрес, що супроводжується ушкодженням 

мембранних компонентів клітин. Нервові клітини є найбільш вразливими до 

окисних ушкоджень [Ozawa Y, 2011]. Одним з найбільш поширених ускладнень 

діабету є ретинопатія [Schorr SG., 2016]. Під діабетичною ретинопатією (ДР) 

розуміють комплексне мікроциркуляторне захворювання сітківки, що розвивається 

внаслідок порушення метаболізму, індукованого гіперглікемією як за інсулін-

залежного, так і інсулін-незалежного типів діабету [Coorey N., 2012]. Загострення 

або хронізація гіперглікемічного стресу впливає на широке коло біохімічних 

процесів, на динамічний баланс регуляції метаболічних шляхів та клітинних 

функцій. Ранні діабетичні порушення у сітківці можуть бути результатом активації 

різних патогенетичних процесів, які модулюють активність загальнопоширених 

типів клітинної відповіді: апоптозу, запальних процесів та окисного стресу [Coucha 

M., 2015]. Відомо, що гліальні клітини забезпечують структурну та метаболічну 

підтримку нейронів та кровоносних судин сітківки ока [Zhou J., 2012]. Саме тому, 

комплексний аналіз патогенетичних порушень за умов діабет-індукованих 

ушкоджень клітин сітківки є важливим для розкриття молекулярних механізмів 

патології та пошуку нейропротекторних засобів. Розвиток окисного стресу може 

бути обумовлений двома основними причинами – зростанням вмісту вільних 

радикалів у результаті підвищення рівня глюкози і зниженням ефективності дії 

антиоксидантної системи [van Reyk D., 2003]. В будь-якому з цих випадків, разом чи 

окремо, необхідна підтримка системи антиоксидантного захисту. Для попередження 

та зниження нейродегенеративних змін за ДР запропоновано використання різних за 

природою речовин, що мають антиоксидантні властивості [Kowluru R., 2015]. В 

останні роки активно досліджуються цитопротекторні ефекти гідратованого 

фулерену С60 (C60HyFn) за різних нейродегенеративних станів, у тому числі й тих, 

які асоційовані з діабетом [Etem E., 2014]. Дослідження клітинної відповіді на дію 

ушкоджуючих факторів може бути корисним у розкритті механізмів, що 

підтримують гомеостаз і здатність клітин нервової тканини до регенерації. 

Виявлення протекторних властивостей та тестування препаратів для корекції 

патологічних станів ЦНС потребує вивчення молекулярних механізмів їх дії. У 

зв’язку з цим особливу актуальність набуває пошук адекватних маркерів, які 

дозволяють оцінювати ефективність нейропротекторних заходів. Комплексний 

підхід, який полягає в аналізі реактивації астроцитів через показники астрогліозу, 

активації апоптозу та маркерів регуляції їх генної експресії може значно розширити 

уявлення про механізми діабетичних ускладнень та надати теоретичну базу для 

створення панелі біохімічних маркерів, яку можна використовувати для тестування 

нейропотекторних сполук за умов діабетичної ретинопатії.  

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна 

робота виконувалася на базі кафедри біофізики та біохімії Дніпровського 

національного університету імені Олеся Гончара в межах держбюджетної науково-

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ozawa%20Y%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22144984
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Schorr%20SG%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28073426


 

 

дослідної роботи “Використання природних антиоксидантів та продуктів 

нанотехнологій в якості нейропротекторів за умов несприятливого впливу 

навколишнього середовища та метаболічних порушень” (номер державної реєстрації 

0113U003041), “Молекулярно-біохімічні механізми когнітивного дефіциту мозку та 

ретинопатії за умов антропогенного навантаження та порушення системи 

травлення” (номер державної реєстрації 0116U001521).  

Мета і задачі дослідження. Метою роботи було визначення ролі проміжних 

філаментів астроглії, ПАРП, NF-kB та окисного стресу в тканині головного мозку і 

сітківці щурів за умов стрептозотоцин-індукованої гіперглікемії, а також 

дослідження дії фулерену С60 для попередження астроцитарної реактивації.  

Для досягнення визначеної мети у роботі поставлено низку таких завдань: 

1. Визначити показники загального метаболічного розладу у моделі СТЗ-

індукованої гіперглікемії за наступними критеріями: рівень глюкози, інсуліну та 

глікозильованого гемоглобіну, вага тварин. 

2. Оцінити дію тривалої гіперглікемії на вміст маркерів астрогліозу, апоптозу та 

окисного стресу в сітківці щурів за наступними критеріями: вміст цитоскелетного 

маркеру астроцитів (ГФКБ); активація апоптозу (каспаза-3), пошкодження ДНК 

(ПАРП) та активація NF-kB залежних метаболічних шляхів;  

3. Дослідити астрогліальну реактивну відповідь за умов СТЗ-індукованої 

гіперглікемії в мозку щурів. 

4. Оцінити нейропротекторну дію гідратованого фулерену C60HyFn шляхом 

визначення показників реактивної астрогліальної відповіді (ГФКБ), активації NF-kB 

залежних метаболічних шляхів клітинної відповіді, ПАРП та апоптозу в мозку та 

сітківці щурів за умов розвитку стрептозотоцин-індукованої гіперглікемії. 

5. З’ясувати зв’язок між реактивацією астроглії, активацією апоптозу та рівнем 

окисного стресу в сітківці тварин з гіперглікемією. 

Об’єкт дослідження – участь ГФКБ, ПАРП, каспази-3, NF-kB у розвитку 

гіперглікемічних ускладнень в сітківці та реактивації астроглії у мозку щурів. 

Предмет дослідження – модуляція вмісту ГФКБ та його поліпептидних 

фрагментів, активація апоптозу та астрогліозу за умов розвитку СТЗ-гіперглікемії; 

застосування антиоксиданту C60HyFn для попередження гіперглікемічних 

ускладнень в клітинах сітківки. 

Методи дослідження. Фізико-хімічні методи (фотоколориметрія, 

центрифугування, електрофорез у поліакриламідному гелі), імунохімічні методи 

(імуногістохімія, імуноблотинг), біохімічні методи визначення вмісту глюкози в 

крові, інсуліну, глікозильованого гемоглобіну, експериментальна модель СТЗ-

гіперглікемії, статистичні методи обробки даних. 

Наукова новизна одержаних результатів. Вперше проведений комплексний 

аналіз змін загального стану організму, головного мозку та сітківки щурів за умов 

розвитку гіперглікемії та споживання гідратованого фулерену С60. Вперше показані 

нейропротекторні ефекти гідратованого фулерену С60 в сітківці щурів із 

стрептозотоцин-індукованою гіперглікемією на попередження надмірної 

астрогліальної реактивності, активації апоптозу, ПАРП і NF-kB. Вперше 

встановлено, що споживання тваринами разом з питною водою фулерену С60 

запобігає розвитку окисного стресу в сітківці, що проявляється зниженням вмісту  



 

 

ТБК-реактивних продуктів на 57% відносно групи тварин з СТЗ-індукованою 

гіперглікемією. За результатами дослідження виявлена позитивна кореляція змін 

вмісту молекулярного маркеру реактивації астроцитів ГФКБ в сітківці щурів з СТЗ-

індукованою гіперглікемією і тварин з гіперглікемією, які споживали фулерен C60 з 

питною водою. Експериментально доведено, що споживання фулерену С60 з питною 

водою запобігає метаболічним порушенням в клітинах сітківки. Зокрема, вміст всіх 

досліджених маркерів був нижчий за показники СТЗГ групи: ГФКБ на 67%, ПАРП 

на 70%, каспаза-3 на 68%, співвідношення ядерної фракції NF-kB до цитозольної у 

1,6 рази. 

Теоретичне та практичне значення одержаних результатів. Отримані 

результати значно доповнюють сучасні уявлення щодо нейропротекторних ефектів 

гідратованого фулерену, а також біохімічних механізмів розвитку гіперглікемії. 

Виявлені ефекти фулерену C60 на вміст ГФКБ, ПАРП та транслокацію NF-kB до 

ядра клітин сітківки свідчать про стримування надмірної реактивації гліальних 

клітин в сітківці щурів з гіперглікемією. На підставі отриманих результатів 

сформовані практичні рекомендації щодо застосування гідратованого фулерену С60 

в якості нейропротектору за умов розвитку гіперглікемії, зокрема діабетичної 

ретинопатії. Отримані в роботі дані дають додаткову інформацію для більш 

детального вивчення впливу гіперглікемії на астрогліальну реактивацію, механізми  

клітинної загибелі в мозку та сітківці, що дозволяє використовувати їх у викладанні 

практичних курсів з біохімії патологічних процесів та клінічної біохімії.  

Особистий внесок здобувача. Розробка основної робочої гіпотези наукової 

проблеми та задач дослідження  виконана автором сумісно з науковим керівником – 

доктором біологічних наук, професором кафедри біофізики та біохімії 

Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара Недзвецьким В.С. 

Дисертантом самостійно було виконано аналіз наукової літератури, проведення 

експериментальних досліджень, статистичну обробку даних, узагальнення 

одержаних результатів.  

Апробація результатів дисертації. Матеріали дисертації були подані та особисто 

представлені на наукових семінарах та звітних конференціях кафедри біофізики та 

біохімії Дніпровського національного університету (Дніпропетровськ, 2013-16),  

науково-практичній конференції з міжнародною участю (Дніпропетровськ, 2013), 

регіональній студентській науково-практичній конференції (Дніпропетровськ, 2013), 

а також на 13-й міжнародній міждисциплінарній науково-практичній школі-

конференції (Одеса, 2013), VI міжнародному конгресі Українського товариства 

нейронаук (Київ, 2014), міжнародних наукових конференціях студентів та аспірантів 

(Львів, 2013-2016), 6th World Congress of Oxidative Stress, Calcium Signaling and TRP 

Channels (Isparta, 2016, Turkey), International conference on biology science (Konya 

2016, Turkey). 

Публікації. Основні положення дисертаційної роботи опубліковано у 6 статтях в 

наукових фахових виданнях, які включені в перелік, затверджений ДАК України за 

біологічним напрямом (з них реферовані в Scopus – 3), а також у 14 тезах доповідей 

у збірниках вітчизняних та міжнародних симпозіумів та конференцій. 

Структура та обсяг роботи. Дисертація викладена на 134 сторінках 

комп’ютерного тексту і складається зі вступу, огляду літератури (1 розділ), описів 



 

 

матеріалів та методів досліджень (1 розділ), результатів досліджень та їх 

обговорення (2 розділи), узагальнення результатів досліджень (1 розділ), висновків 

та списку використаних джерел. Робота містить 53 рисунки, 4 формули та 3 таблиці. 

Перелік використаної літератури включає 129 джерел. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

Огляд літератури. Огляд літератури складається з трьох підрозділів, у яких 

розглянуті основні уявлення про структурні та функціональні зміни в нервовій 

тканині за умов розвитку гіперглікемії; роль астроцитів в нормі та при патології; 

зміни метаболізму маркерів апоптозу. Висвітлені основні шляхи антиоксидантної 

корекції діабетичних ускладнень. 

Матеріали та методи дослідження. Експериментальну частину роботи було 

проведено на статевозрілих щурах (11-12 тижнів) лінії Вістар. Після 7 діб 

акліматизації тварини були випадково розподілені на 4 групи (n = 6 у кожній групі): 

1 – контрольна група (К) (інтактні тварини); 2 – «фулереновий» контроль (тварини, 

які отримували розчин C60HyFn з питною водою); 3 – щури з СТЗ-індукованою 

гіперглікемією (СТЗГ); 4 –тварини з гіперглікемією, які отримували розчин C60HyFn 

з питною водою (СТЗГ+С60). СТЗ-гіперглікемію індукували у тварин 3-ої та 4-ої 

груп одноразовим інтраперитонеальним введенням СТЗ (Sigma, St. Louis, MO, USA) 

у дозі 60 мг/кг, розчинений у 0,1 М натрій-цитратному буфері (рН 4,5). Тварини 

контрольної групи отримували відповідний об’єм натрій-цитратного буфера. 

Тварини другої та четвертої групи отримували розчин 40 нг/мл С60 (що відповідає 

концентрації 60 нМ С60) у питній воді протягом 12 тижнів (з моменту розвитку 

гіперглікемії до декапітації). Водний розчин фулерену C60HyFn готували із зразків з 

чистотою не менш ніж 99,5% (MER Corporation, Tucson, AZ, USA) без використання 

солюбілізаторів або будь-якої хімічної модифікації. У представленій роботі 

використовували вихідний розчин з концентрацією 8,88×10–4 М, з якого готували 

робоче розведення 60 нМ (~40 нг/мл). Рівень глюкози у венозній крові вимірювали 

глюкометром (ACCU-Check Active, Roche Diagnostics, Mannheim, Germany) за 3 

доби після ін’єкції СТЗ та кожного наступного тижня. Гіперглікемічними вважали 

щурів з концентрацією глюкози в крові не менше 20 мM/л. За 12 тижнів з моменту 

індукції гіперглікемії щури всіх груп були декапітовані під діетилефірним наркозом. 

Зразки крові тварин центрифугували при 3000 g протягом 10 хв. та відбирали 

сироватку. У сироватці визначали концентрацію глюкози, інсуліну (Rat Insulin Kit, 

Linco Research, St Charles, MO, USA) імуноензимним аналізом (ELISA, Elx-800, 

BioTek Instruments, Winooski, VT) та вміст глікозильованого гемоглобіну (HbA1c) 

(Alfabiotech, Milano, Italy). Сітківку відокремлювали для отримання протеїнових 

екстрактів та виготовлення фіксованих зразків для імуногістохімічних досліджень. 

Протеїнові фракції сітківки отримували екстракцією трис-буфером з інгібіторами 

протеаз. Визначення вмісту ГФКБ, каспази-3, ПАРП та NF-kB проводили методом 

вестерн-блот. Реактивацію ГФКБ-позитивних клітин в сітківці досліджували за 

допогою імуногістохімічного забарвлення фіксованих зрізів. Для комплексної 

оцінки впливу СТЗ-гіперглікемієї  на вміст маркерів астрогліозу, апоптозу та 

окисного стресу в мозку та сітківці щурів і дослідження нейропротекторного ефекту 



 

 

C60HyFn в клітинах сітківки визначали показники загального метаболічного  

розладу: рівень глюкози, інсуліну та глікозильованого гемоглобіну, вагу тварин, 

вміст маркерів астрогліозу, апоптозу та окисного стресу. Для оцінки 

гіперглікемічних порушень використовували цитоскелетний маркер астроцитів 

(ГФКБ), активації апоптозу (каспаза-3), пошкодження ДНК (ПАРП) та активації NF-

kB залежних метаболічних шляхів за допомогою електрофорезу в 

поліакриламідному гелі (Laemmli 1970) та імуноблотингу. Результати дослідження 

обчислювали з використанням параметричних та непараметричних статистичних 

критеріїв для малих виборок: Т-критерій Стьюдента та U – критерію Уілксона – 

Манна – Уітні [Лакин Г.Ф. 1990]. Розрахунки проводились за допомогою ІВМ-

сумісного комп’ютеру з використанням програм “Statistica 6.0” та “Excel 2000”. 

Зміни показників вважали достовірними при P<0,05. 

 

ОСНОВНІ РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ 

Вплив гіперглікемії на загальний стан організму. Визначення показників 

метаболічного  розладу в моделі експериментального діабету. Надмірно високий 

рівень глюкози є основним доступно вимірюваним та арбітражним показником 

розвитку гіперглікемії. Тому, для підтвердження наявності гіперглікемічного стану 

щурів дослідних груп, першим показником визначали рівень концентрації глюкози в 

сироватці крові. Результати визначення цього показника до введення СТЗ та через 

12 тижнів після індукції СТЗ-гіперглікемії, показали, що рівень глюкози тварин 

СТЗГ групи збільшився у 2,6 рази відносно контролю (рис. 1).  

Рис. 1. Вміст глюкози в сироватці крові щурів на 1 та 12 

тижнях експерименту. К – контроль; СТЗГ – група 

щурів з СТЗ-індукованою гіперглікемією; *** – P<0,001, 

достовірність змін відносно контрольної групи.  

Рівень інсуліну в крові щурів є ще однією з 

ознак розвитку гіперглікемічного стану. Рівень 

інсуліну в крові СТЗГ групи гіперглікемічних тварин 

станом на 13-й тиждень досліду був нижчий у 1,7 

рази ніж показник контрольної групи (рис. 2).  

Рис. 2. Вміст інсуліну в сироватці крові щурів на 1 та 12 

тижнях експерименту. К – контроль; СТЗГ – група 

щурів з СТЗ-індукованою гіперглікемією; ** – P<0,01, 

достовірність змін відносно контрольної групи 

Одним із важливих показників розвитку 

цукрового діабету є вага (табл. 1). Результати 

проведеного дослідження показали, що вага 

гіперглікемічних тварин за 12 тижнів розвитку 

гіперглікемії зросла у 1,2 рази відносно вихідного 

показника з початку експерименту, який складав 244 

г. В той же час, в групі контролю вага зросла у 1,5 

рази. Проте, наприкінці досліду вага тварин СТЗГ 



 

 

групи була нижчою у 1,6 рази відносно контролю. Це може бути наслідком 

руйнування β-клітин підшлункової залози та ймовірним розвитком панкреатиту, 

можливо, через надмірне виробництво АФК і розвиток окисного стресу. 

Таблиця 1  

 Вага щурів на початку та за 12 тижнів гіперглікемії за умов стрептозотоцин-

індукованого діабету. 

Достовірність змін відносно контрольної групи ** – P<0,01. 

Визначення вмісту глікозильованого гемоглобіну використовували в якості 

додаткового критерію адекватності створеної моделі СТЗ-гіперглікемії. В крові 

СТЗГ-групи щурів вміст глікозильованого гемоглобіну за 12 тижнів після індукції 

гіперглікемії, був вищий у 2,7 рази порівняно з контрольною групою (P<0,05) (рис. 

3). Порівняльний аналіз усіх груп виявив різницю тільки у тварин СТЗГ групи. У 

тварин з гіперглікемією на 13-й тиждень вміст глікозильованого гемоглобіну 

збільшився у 2,4 рази відносно вихідного рівню на початку експерименту.  

Рис. 3. Вміст глікозильованого гемоглобіну на 1 та 12 

тижнях експерименту. К – контроль; СТЗГ – група 

щурів з СТЗ-індукованою гіперглікемією; *** – P<0,001, 

достовірність змін відносно контрольної групи. 

 

Таким чином, отримані результати дають підстави 

розглядати індукований СТЗ стан, як розвиток 

стійкої гіперглікемії у щурів дослідних груп за умов 

даної експериментальної моделі.  

Дослідження впливу гіперглікемії за умов 

стрептозотоцин-індукованого діабету на вміст та 

склад гліальних проміжних філаментів мозку та сітківки щурів. Значне 

збільшення вмісту ГФКБ виявлено у всіх досліджених відділах мозку за 

результатами імуноблотингу. Рівень ГФКБ в гіпокампі, корі та мозочку СТЗГ групи 

тварин був вищий у 1,8, 1,6 та 1,7 рази відносно контролю (рис. 4. А). Значне 

зростання вмісту ГФКБ, майже у 2,2 рази, виявлене в зразках сітківки щурів СТЗГ 

групи порівняно з контролем (P < 0,01) ( рис. 4. Б.).                                                                                                                           
Рис. 4.  Відносний вміст 

філаментної фракції 

ГФКБ у мозку (А) та 

сітківці (Б) щурів: 1 – 

контрольна група;  2 – 

група щурів з СТЗ-

індукованою 

гіперглікемією.** – P < 

0,01. 

 Інтактний контроль 

(К) 

СТЗ-індукованна гіперглікемія 

(СТЗГ) 

Вага 

тварин (г) 

1 тиждень 210±14,1 213±9,4 

12 тиждень 316±17,1 244±13,5 ** 



 

 

Важливою характеристикою астрогліальної реактивації є не тільки рівень ГФКБ, 

але й склад поліпептидних фрагментів білку. Результати відносного вмісту 

філаментної фракції ГФКБ мозку щурів були схожі з результатами визначення 

вмісту ГФКБ з використанням денситометричного аналізу блотограм (рис. 5. А). 

Результати імуноблотингу показали збільшення вмісту поліпептидних фрагментів 

ГФКБ в групі СТЗ-гіперглікемічних щурів у всіх досліджених відділах мозку. У 

зразках відділів головного мозку контрольної групи був визначений ГФКБ 

поліпептид молекулярною масою 49 кДа (рис. 5. А). У гіпокампі та корі великих 

півкуль мозку щурів СТЗГ групи виявлено інтактний поліпептид ГФКБ 49 кДа та 

його фрагмент молекулярною масою 45 кДа. У мозочку СТЗГ групи були виявленні 

фрагменти поліпептиду у діапазоні молекулярної маси від 49 кДа до 39 кДа. У 

пробах гомогенату сітківки тварин контрольної групи ГФКБ був представлений 

виключно поліпептидом молекулярною масою 49 кДа. В той же час, у сітківці щурів 

СТЗГ групи після 12 тижнів гіперглікемії, показано зростання поліпептидних 

фрагментів з молекулярною масою 47 – 40 кДа. 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 5. Результати імуноблотингу ГФКБ екстрактів відділів мозку: кори (к), гіпокампу 

(г), мозочку (м) (А) та сітківки (Б) щурів: 1 – контрольна група;  2 – група щурів з СТЗ-

індукованою гіперглікемією. 

Дослідження впливу гіперглікемії на проліферацію та гіпертрофію 

астроцитів і Мюллеровських клітин сітківки. Сітківка має дуже складну будову 

окремих клітинних шарів, кожний з яких відіграє певну роль у загальній функції 

зору. Особливе значення для забезпечення такої функції сітківки мають астроцити 

та Мюллерівські клітини. Результати визначення вмісту ГФКБ з використанням 

денситометричного аналізу блотограм повністю відповідали результатам 

імуногістохімії. Результати імуногістохімічного забарвлення ГФКБ на зрізах 

сітківки ока щурів гіперглікемічної групи показали значний гліоз в астроцитах та 

клітинах Мюллера внутрішнього шару сітківки у порівнянні з контрольною групою 

(рис. 6).  
Рис. 6 Результати імуногістохімії 

зрізів сітківки. Забарвлення 

внутрішнього шару клітин: А – 

контроль; В – група СТЗГ щурів.  

За результатами 

імуногістохімічного дослідження 

сітківки щурів досліджуваних  

груп, можна зробити висновок про 

розвиток астрогліозу у відповідь на 

порушення, що викликані гіперглікемією за моделі СТЗ-індукованого діабету. 



 

 

Активація ПАРП, апоптозу та NF-kB залежних метаболічних шляхів 

клітинної відповіді на хронічну гіперглікемію в сітківці. Високий рівень 

активних форм кисню провокує розрив ланцюгів ДНК в сітківці за умов розвитку 

гіперглікемії. ПАРП є ядерним ферментом, який приймає участь в регуляції кількох 

клітинних процесів, включаючи репарацію ДНК, клітинний поділ, диференціацію, 

експресію генів, функції мітохондрій та апоптоз клітин. Аналіз результатів 

імуноблоту показав значне зростання вмісту ПАРП-1\2 в сітківці СТЗГ тварин 

порівняно з контролем. Вміст ПАРП-1\2 білка в сітківці щурів з гіперглікемією був у 

1,7 рази (на 49%) вищий порівняно з рівнем в сітківці тварин контрольної групи 

(рис. 7. А). Відомо, що каспаза-3 – ключовий регулятор апоптозу. Вміст цього 

ферменту є біометричним маркером апоптозу клітин. Тому, для визначення рівня 

апоптозу клітин астроцитів, був досліджений рівень каспази-3. У сітківці тварин 

СТЗГ групи рівень каспази-3 був вищій у 1,8 рази відносно цього показника в 

сітківці тварин контрольної групи (рис. 7. Б).   
Рис. 7. Вміст ПАРП-1\2 

(А) та каспази-3 (Б) в 

сітківці: К – контроль; СТЗГ 

– група щурів з СТЗ-

індукованою гіперглікемією; 

** – P<0,01, достовірність 

змін відносно контрольної 

групи. 

Отримані результати 

дають підстави зробити 

висновок, що окисний стрес призводить до надмірної активації ПАРП та зростання 

вмісту активованої киспази-3. Тобто, за умов гіперглікемії активується окисне 

пошкодження ланцюгів ДНК. Враховуючи той факт, що каспаза-3 є одним з 

ключових ферментів апоптозу, то можна стверджувати про певний зв’язок між 

окисними ушкодженнями та активацією механізмів загибелі астроцитів за умов 

розвитку гіперглікемії. За умов розвитку діабетичної ретинопатії відбувається 

підвищення рівня АФК у цитозолі. Це призводить до пошкодження мітохондрій, що, 

в свою чергу, прискорює апоптоз клітин капілярів сітківки ока. NF-kB є 

універсальним регуляторним фактором транскрипції, який контролює експресію 

генів імунної відповіді, апоптозу та клітинного циклу. Цей транскрипційний фактор 

грає важливу роль у вродженій та адаптаційній імунній відповіді. Порушення 

регуляції NF-kB викликає розвиток запалення, аутоімунних захворювань, а також 

розвиток вірусних інфекцій та онкозахворювань. Для оцінки клітинної відповіді на 

розвиток гіперглікемії було визначено співвідношення NF-kB ядерної та 

цитозольної фракції. Таке співвідношення вмісту фракцій NF-kB в сітківці щурів 

СТЗГ групи було збільшено у 2,2 рази ніж показник в сітківці контрольних тварин 

(рис. 8). 

 

 



 

 

Рис. 8. Співвідношення вмісту ядерної\цитозольної 

фракцій NF-kB в сітківці: К – контроль; СТЗГ – група 

щурів з СТЗ-індукованою гіперглікемією; ** - P<0,01, 

достовірність змін відносно контрольної групи. 

Враховуючи отримані результати, можна 

стверджувати, що розвиток гіперглікемії 

призводить до підвищення вмісту NF-kB в сітківці 

та його транслокації з цитоплазми до ядра. Однією з 

важливих властивостей транскрипційного фактору 

NF-kB є його здатність захищати клітини від 

апоптозу. Таким чином можна зробити висновок, що відбувається захисна клітинна 

відповідь на окисні ушкодження, які асоційовані з активацією експресії групи генів 

ферментів антиоксидантного захисту. 

Дослідження нейропротекторного ефекту гідратованого фулерену за умов 

гіперглікемії в моделі стрептозотоцин-індукованого діабету. Результати 

визначення концентрації глюкози у сироватці крові щурів до індукції СТЗ-

гіперглікемії та за 12 тижнів показали значне підвищення цього показника відносно 

контрольної групи (К) та групи нормального контролю (С60). Достовірної різниці за 

вмістом глюкози у групах тварин СТЗГ та СТЗГ+С60 не було виявлено (рис. 9). 

Таким чином, споживання C60HyFn не впливало на метаболічне порушення 

утилізації глюкози у СТЗ-гіперглікемічних щурів.  

Рис. 9. Вміст глюкози в сироватці крові 

щурів (10, 13 – вік тварин (у місяцях)): К – 

контроль; C60 – група нормального 

контролю; СТЗГ – група з СТЗ-індукованою 

гіперглікемією; СТЗГ+С60 група з  СТЗ-

індукованою гіперглікемією, які отримували 

розчин 60 нМ С60. *** - P<0,001 відносно 

контрольної групи, ## - P<0,01 відносно 

групи нормального контролю.  

Рівень інсуліну у крові СТЗГ та 

СТЗГ+С60 груп тварин з гіперглікемією 

зрілого віку був нижчий за контрольну 

групу у 1,5 та 1,4 рази відповідно 

(P>0,05). Отриманий результат може 

відображати тенденцію часткового відновлення β-клітин островків Лангерганса за 

дії C60HyFn. Важливим показником порушення шляхів утилізації глюкози є вміст 

глікозильованого гемоглобіну.  В крові щурів СТЗГ-групи вміст глікозильованого 

гемоглобіну був достовірно вищий за показник у контрольній групі (P<0,05) (табл. 

2). Споживання C60HyFn з питною водою (СТЗГ+С60 група) призводило до зниження 

вмісту глікозильованого гемоглобіну у 1,6 рази (P<0,05), що свідчить про здатність 

фулерену частково попереджати метаболічний розлад утилізації глюкози. 

 

 



 

 

Таблиця 2  

Вага та біохімічні показники крові щурів на початку та за 12 тижнів 

гіперглікемії за умов стрептозотоцин-індукованого діабету 

Достовірність змін відносно контрольної групи ** – P<0,01, * – P<0,05, відносно СТЗГ 

групи # – P<0,05. 

Вплив фулерену на гліальні проміжні філаменти при СТЗ-індукованій 

гіперглікемії. Вміст поліпетидних фрагментів ГФКБ збільшився відносно контролю 

в гіпокампі, корі та мозочку СТЗГ групи (рис. 4). Підвищення рівня ГФКБ було 

зафіксовано і у тварин СТЗГ+С60 групи відносно контролю у 1,3; 1,4 та 1,3 рази 

відповідно у всіх трьох відділах (рис. 4.4.1). Слід заначити, що споживання С60 

гіперглікемічними тваринами разом з питною водою зменшувало прояви 

гіперглікемічного стану гліальних клітин. Результати досліджень показали 

зменшення рівня ГФКБ в гіпокампі СТЗГ+С60 групи  у 1,4 рази відносно СТЗГ 

групи. У тварин третьої групи фіксувалось зменшення вмісту гліального білка в корі 

великих півкуль у 1,2 рази відносно гіперглікемічної групи. Також, зниження 

відносного вмісту ГФКБ визначено у мозочку СТЗГ+С60 групи тварин у 1,3 рази 

відносно цього показника тварин СТЗГ групи (рис.10. А). Результати дослідження  

показали зростання вмісту ГФКБ у 1,7 рази у групі СТЗГ щурів у порівнянні з 

контролем (P<0,01). Зростання вмісту ГФКБ було зафіксовано і у тварин СТЗГ+С60 

групи у 1,2 рази відносно контролю. Натомість, споживання розчину C60HyFn 

щурами з СТЗ-гіперглікемією призвело до зменшення вмісту маркеру реактивного 

гліозу в 1,4 рази у порівнянні з групою СТЗГ (P <0,05) (рис. 10. Б). Істотні 

відмінності складу поліпептидних фрагментів ГФКБ були виявлені між 

результатами у відділах мозку щурів групи з СТЗ-індукованою гіперглікемією та 

зразків тварин СТЗГ групи, що отримували фулерен разом з питною водою (рис. 10. 

А). 
 

 

 

 Вік тварин Інтактний 

контроль 

(К) 

Нормальний 

контроль 

(С60) 

Тварини з 

гіперглікемією 

(СТЗГ) 

Тварини з 

гіперглікемією, 

що отримували 

С60 

(СТЗГ+С60) 

Вага 

тварин 

(гр) 

10 місяців 291 ± 14,5 288 ± 15,7 290 ± 13,4 292 ± 14,1 

+12тижнів 

СТЗ-діабет 

305 ± 15,1 307 ± 14,2 263 ± 12,2 282 ± 13,7 

Інсулін 

(мкОд/мл) 

10 місяців 46,1 ± 2,03 44,5 ± 1,76 21,3 ± 2,02** 22,5 ± 1,55** 

+12 тижнів 

СТЗ-діабет 

45,7 ± 2,43 45,5 ± 1,87 29,7 ± 1,55** 32,5 ± 1,73* 

Глікозил. 

гемоглобін 

(мг/г білка) 

10 місяців 0,37 ± 

0,028 

0,35 ± 0,014 0,35 ± 0,022 0,32 ± 0,023 

+12 тижнів 

СТЗ-діабет 

0,38 ± 

0,016 

0,29 ± 0,017 0,84 ± 0,076** 0,53 ± 0,033# 



 

 

Рис. 10. Відносний вміст ГФКБ в мозку (А) та сітківці (Б) щурів: К (1) – контроль; C60 (2) – 

група нормального контролю; СТЗГ (3) – група з СТЗ-індукованою гіперглікемією; СТЗГ+С60 (4) 

група з  СТЗ-індукованою гіперглікемією, які отримували розчин 60 нМ С60. Вірогідність змін 

відносно контрольної групи ** –  P<0,01, відносно СТЗГ групи # –  P<0,05. 

 Не спостерігалось різниці в поліпептидному складі зразків екстрактів 

гіпокампу, кори та мозочка між СТЗГ+С60 та контрольною групами тварин, на 

відміну від поліпептидного складу всіх дослідних відділів мозку СТЗГ групи. 

Імуноблотинг фракцій 1-ої та 3-ої груп показав наявність поліпептиду ГФКБ 

молекулярною масою 49 кДа, тоді як в зразках екстрактів відділів мозку тварин 

СТЗГ групи були наявні поліпептидні фрагменти ГФКБ молекулярною масою 45–39 

кДа (рис. 11. А). У зразках сітківки тварин нормального контролю ГФКБ був 

представлений виключно поліпептидом молекулярною масою 49 кДа (рис. 11. Б). У 

сітківці щурів СТЗГ групи після 12 тижнів індукції гіперглікемії, виявлено наявність 

інтактного поліпептиду ГФКБ молекулярною масою 49 кДа та його фрагментів з 

молекулярною масою у діапазоні 47–40 кДа. В дослідних зразках сітківки СТЗГ+С60 

групи щурів спостерігається залишкова кількість  фрагментів поліпептиду ГФКБ з 

молекулярною масою у діапазоні 47–45 кДа (рис. 11. Б).  

Рис. 11. Результати імуноблотингу до ГФКБ екстрактів відділів мозку: кори (к), 

гіпокампа (г), мозочка (м) (А) та сітківки (Б) щурів: 1 – контрольна група; 2- група 

нормального контролю С60 3 – група СТЗГ щурів; 4 –  група СТЗГ щурів, які отримували 

фулерен С60 (60 нМ).  

Результати імуногістохімії астроцитів сітківки ока при діабетичній 

ретинопатії та використання С60. Результати імуногістохімічного забарвлення 

ГФКБ на зрізах сітківки щурів гіперглікемічної групи показали значний гліоз в 

астроцитах та клітинах Мюллера внутрішнього шару у порівнянні з контрольною 

групою (рис. 12). Не було виявлено різниці в імунозабарвлені зрізів контрольної 



 

 

групи та групи нормального контролю. В той же час, суттєве зменшення рівня 

ГФКБ-позитивного забарвлення виявлено на зрізах сітківки щурів з гіперглікемією, 

що споживали C60HyFn, у порівнянні з групою СТЗГ.  

Рис. 12. Результати імуногістохімії зрізів сітківки (забарвлення внутрішнього шару 

клітин): А – контроль; Б – група нормального контролю; В – група СТЗГ щурів; Г – група 

СТЗГ щурів, які отримували розчин 60 нМ С60 

Нейропротекторний ефект фулерену на активацію ПАРП, апоптозу та NF-kB 

залежних метаболічних шляхів клітинної відповіді за умов хронічної 

гіперглікемії в сітківці. На ранніх стадіях розвитку ДР відбувається пошкодження 

нейронів та гліальних клітин сітківки за рахунок розвитку окисного стресу. Аналіз 

результатів вестерн-блоту показав значне зростання вмісту ПАРП-1/2 в сітківці 

СТЗГ тварин порівняно з контролем. Визначений вміст ПАРП білка в сітківці  щурів 

з гіперглікемією був у 1,7 рази вищий за рівень в сітківці тварин контрольної групи 

(рис. 13).  
Рис. 13. Вміст  ПАРП-1\2 в сітківці. К – 

контрольна група; C60 – група щурів, які 

отримували розчин С60; СТЗГ – група щурів з СТЗ-

індукованою гіперглікемією; СТЗГ+С60 група з  

СТЗ-індукованою гіперглікемією, які отримували 

розчин 60 нМ С60. Вірогідність змін відносно 

контрольної групи ** - P<0,01, відносно СТЗГ 

групи # - P<0,05. 

Взагалі, зміни вмісту ПАРП-1/2 субодиниць 

116 кДа та 60 кДа в усіх досліджених групах 

були односпрямованими (рис. 14). Споживання 

фулерену С60 практично не впливало на рівень 

ПАРП в сітківці тварин групи нормального контролю (С60). Проте, споживання С60 

разом з питною водою щурами гіперглікемічної групи призвело до достовірного 

зниження вмісту обох цих ізоформ ПАРП.  
Рис. 14. Імуноблотинг ПАРП-1\2 

екстрактів сітківки: К – 

контрольна група; C60 – група щурів, 

які отримували розчин С60; СТЗГ – 

група щурів з СТЗ- група щурів з 

СТЗ-індукованою гіперглікемією; 

СТЗГ+С60 група з  СТЗ-індукованою 

гіперглікемією, які отримували 

розчин 60 нМ С60. 



 

 

Гіперглікемія індукує активацію шляхів апоптозу в сітківці тварин з 

гіперглікемією. Підвищений вміст розщепленої каспази-3 є загальновизнаним 

доказом активації клітинної загибелі (апоптозу). Споживання фулерену разом з 

питною водою тваринами гіперглікемічної групи призвело до значного зниження 

вмісту розщепленої каспази-3 17 кДа в сітківці тварин СТЗГ+С60 групи на 68% в 

порівнянні з СТЗГ групою. Активована форма каспази-3 17 кДа є ключовим 

фактором ініціації апоптозу і утворюється в результаті протеолізу неактивної форми 

34 кДа. Споживання тваринами 2-ої групи розчину фулерену істотно не впливало на 

рівень вмісту розщепленої каспази-3 (рис. 15). 

Рис. 15.  Вміст каспази-3 17 кДа в сітківці. К – 

контрольна група; C60 – група щурів, які 

отримували розчин С60; СТЗГ – група щурів з 

СТЗ- група щурів з СТЗ-індукованою 

гіперглікемією; СТЗГ+С60 група з  СТЗ-

індукованою гіперглікемією, які отримували 

розчин 60 нМ С60. Вірогідність змін відносно 

контрольної групи ** – P<0,01, відносно СТЗГ 

групи # – P<0,05. 

Аналіз імуноблотингу показав значну 

підвищену регуляцію вмісту каспази-3 в 

сітківці тварин з гіперглікемією в 

порівнянні з контрольною групою тварин. Натомість споживання С60 разом з 

питною водою щурами СТЗГ+С60 групи призвело до зниження вмісту розщепленої 

каспази-3.  Споживання фулерену С60 не впливало на показник вмісту розщепленої 

каспази-3 в С60 групі (рис. 16).  
Рис. 16. Імуноблотинг 

каспази-3 екстрактів 

сітківки. К – 

контрольна група; C60 

– група щурів, які 

отримували розчин 

С60;  СТЗГ – група 

щурів з СТЗ-індукованою гіперглікемією; СТЗГ+С60 група з  СТЗ-індукованою 

гіперглікемією, які отримували розчин 60 нМ С60.  

Cпіввідношення вмісту ядерної\цитозольної фракцій NF-kB в сітківці щурів СТЗГ 

групи було вищим у 2,7 рази відносно цього показника в сітківці контрольних 

тварин. Споживання тваринами гіперглікемічної групи фулерену сприяло зниженню 

показника майже у 2 рази відносно СТЗГ групи. Споживання фулерену С60 не 

впливало на співвідношення ядерної\цитозольної фракції в сітківці тварин 

контрольної групи (рис. 17). 

 



 

 

Рис. 17. Cпіввідношення вмісту 

ядерної\цитозольної фракцій NF-kB в сітківці: 

К – контрольна група; C60 – група щурів, які 

отримували розчин С60; СТЗГ – група щурів з 

СТЗ-індукованою гіперглікемією; СТЗГ+С60 

група з  СТЗ-індукованою гіперглікемією, які 

отримували розчин 60 нМ С60. Вірогідність 

змін відносно контрольної групи ** – P<0,01, 

відносно СТЗГ групи # – P<0,05. 

Для більш повної оцінки впливу 

гіперглікемії на стан астроцитів проведено 

вестерн-блот аналіз вмісту NF-kB в сітківці 

та зафіксовано зростання вмісту 

поліпептидних фрагментів NF-kB молекулярною масою 65 кДа в групі СТЗГ. 

Споживання тваринами С60 сприяло зниженню вмісту NF-kB в СТЗГ+С60 групі. Слід 

зазначити, що споживання тваринами С60 групи фулерену не впливало на вміст NF-

kB в сітківці (рис. 18). 
Рис. 18. Імуноблотинг екстрактів 

сітківки. NF-kB p65 ядерної (А) та 

цитозольної (Б) фракцій сітківки: 

К – контроль; C60 – група щурів, 

які отримували розчин С60; СТЗГ – 

група щурів з СТЗ-індукованою 

гіперглікемією; СТЗГ+С60 група з  

СТЗ-індукованою гіперглікемією, 

які отримували розчин 60 нМ С60.  

Отримані результати дозволили виявити позитивну кореляцію змін вмісту 

молекулярних маркерів метаболічного розладу в сітківці  щурів з гіперглікемією та 

тварин з гіперглікемією, які споживали фулерен C60 з питною водою. В сітківці 

тварин з гіперглікемією виявлені значні порушення стану цитоскелету астроцитів, 

активації апоптозу, пошкодження ДНК та активацією NF-kB залежних метаболічних 

шляхів в результаті розвитку гіперглікемії та, як наслідок, окисного стресу. 

Споживання фулерену С60 істотно зменшує активацію СТЗ-індукованої надмірної 

регуляції ГФКБ на 67%, ПАРП-1/2 на 70%, каспаза-3 на 68%, а також, 

співвідношення ядерної фракції NF-kB до цитозольної у 1,6 рази. Таким чином, 

експериментально доведено, що споживання протягом 90 діб гідратованого 

фулерену С60 з питною водою істотно запобігало метаболічним порушенням в 

клітинах сітківки тварин з гіперглікемією. Ретинальні порушення, що індукуються 

гіперглікемією, щільно пов’язані із взаємодією в сітківці нейронів, ендотеліальних 

клітин судин, мікроглії та ГФКБ-позитивних клітин. Саме астроцити формують 

гемато-ретинальний бар’єр і виступають ключовим елементом транспорту глюкози 

до інших клітин сітківки. Зважаючи на це, наслідки надмірної активації астроцитів 

мають відбиватися на усіх клітинах сітківки, що може бути однією з вагомих причин 

погіршення їх функцій.  

Представлені результати дозволяють зробити висновок, що немодифікований 

гідратований фулерен (C60HyFn) попереджає порушення цитоскелету та надмірну 



 

 

реактивацію ретиноглії у щурів за умов гіперглікемії.  C60HyFn може бути 

використаний в якості молекулярного інструменту для вивчення механізмів 

взаємної регуляції між ендотелієм, глією та гангліозними клітинами сітківки за умов 

гіперглікемії.  

 

 

ВИСНОВКИ  

У дисертаційній роботі здійснено визначення та порівняльний системний аналіз 

астрогліальної реактивації у мозку та клітинах сітківки за умов гіперглікемії, а 

також наведені експериментальні результати ефективності застосування наночасток 

фулерену С60 з метою попередження надмірного астрогліозу і гіперглікемічних 

ускладнень в тканині мозку та сітківки. 

1. Встановлено, що введення щурам СТЗ в дозі 60 мг/кг призводить до розвитку 

стійкої гіперглікемії протягом 90 днів. Виявлено достовірне зростання показників 

концентрації глюкози на 247% та глікозильованого гемоглобіну на 279% тварин 

СТЗГ групи відносно контролю. Рівень інсуліну був нижчим на 169% від показника 

контрольної групи. 

2. Визначено, що в сітківці щурів гіперглікемічні ускладнення функції зору 

супроводжуються змінами вмісту молекулярних маркерів астрогліозу, ушкоджень 

ДНК, апоптозу та регуляції генної експресії: рівень  ГФКБ підвищується на 59%, 

вміст ПАРП 1\2 – на 49%, рівень розщепленої каспази-3 на 70%, співвідношення 

ядерної фракції NF-kB до цитозольної зростає у 2,7 рази відносно контрольної 

групи.  

3. Показано, що реактивація ГФКБ-позитивних клітин в сітківці гіперглікемічних 

щурів супроводжується зростанням вмісту деградованих поліпептидних фрагментів 

ГФКБ з молекулярною масою 47–37 кДа. Порівняльний аналіз імуногістохімічного 

забарвлення зразків зрізів сітківки показав значно збільшену проліферацію та 

гіпертрофію ГФКБ-позитивних клітин в сітківці гіперглікемічних щурів ніж у 

тварин контрольної групи.  

4. Визначено, що споживання фулерену С60 з питною водою запобігає розвитку 

окисного стресу в сітківці, що відповідає зниженню вмісту ТБК-реактивних 

продуктів на 67% відносно гіперглікемічної групи тварин. Експериментально 

доведено, що споживання фулерену С60 з питною водою істотно запобігало 

метаболічним порушенням в клітинах сітківки. Зокрема, рівень вмісту всіх 

досліджених маркерів був нижчий за гіперглікемічну: ГФКБ на 67%, ПАРП 1\2 на 

70%, каспаза-3 на 68%, а також, співвідношення ядерної фракції NF-kB до 

цитозольної було нижче у 1,6 рази. 

5. Виявлено позитивну кореляцію змін вмісту маркерів астрогліозу, апоптозу та 

окисного стресу в сітківці щурів за умов індукованої гіперглікемії, що свідчить про 

щільні взаємні зв’язки між цими процесами і обумовлює мультифакторний характер 

порушень за умов ретинопатії.  
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АНОТАЦIЯ 

Прищепа І.В. Стан проміжних філаментів астроглії,  показники апоптозу та 

окисного стресу в тканині головного мозку і сітківці щурів за умов 

стрептозотоцин-індукованої гіперглікемії і дії фулерену С60. – 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 визначенню ролі проміжних філаментів астроглії, ПАРП, 

NF–kB та окисного стресу в тканині головного мозку і сітківці щурів за умов 

стрептозотоцин-індукованої гіперглікемії та дії фулерену С60 для попередження 

астроцитарної реактивації. 

Встановлено, що гіперглікемія індукує розвиток окисного стресу в гіпокампі, корі 

великих півкуль, мозочку. В сітківці щурів з гіперглікемією розвиток окисного 

стресу асоційований з порушенням вмісту молекулярних маркерів метаболічного 

розладу. Визначено, що споживання фулерену С60 запобігає розвитку окисного 

стресу в мозку та сітківці; запобігає метаболічним порушенням в клітинах сітківки. 

Зокрема, рівень вмісту всіх досліджених маркерів був нижчий за показники групи 

тварин з гіперглікемією: ГФКБ на 67%, ПАРП на 70%, каспаза–3 на 68%, 

співвідношення ядерної фракції NF–kB до цитозольної у 1,6 рази. 

Показано позитивну кореляцію змін вмісту молекулярних маркерів  

метаболічного розладу в сітківці гіперглікемічних щурів та тварин з гіперглікемією, 

які споживали фулерен C60 з питною водою. Представлені результати дозволяють 

зробити висновок, що немодифікований гідратований фулерен (C60HyFn) 

попереджає порушення цитоскелету та надмірну реактивацію ретиноглії у щурів з 

гіперглікемією.  Фулерен C60HyFn може бути використаний в якості молекулярного 

інструменту для вивчення механізмів взаємної регуляції між ендотелієм, мікроглією 

та гангліозними клітинами сітківки за умов гіперглікемії. 

Ключові слова: гліальний фібрилярний кислий білок (ГФКБ), діабетична 

ретинопатія (ДР), астрогліоз, апоптоз, нейропротекторний ефект, стрептозотоцин-

індукована гіперглікемія. 



 

 

 

АННОТАЦИЯ 

Прищепа И.В. Состояние промежуточных филаментов астроглии, 

показатели апоптоза и окислительного стресса в ткани головного мозга и 

сетчатке крыс при стрептозотоцин-индуцированной гипергликемии и действия 

фуллерена С60. – 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 определению роли промежуточных филаментов 

астроглии, ПАРП, NF-kB и окислительного стресса в ткани головного мозга и 

сетчатки крыс при стрептозотоцин-индуцированной гипергликемии, а так же 

исследованию эффектов  фуллерена С60  для предупреждения астроцитарной 

реактивации. 

Установлено, что гипергликемия индуцирует развитие окислительного стресса в 

гиппокампе, коре больших полушарий и мозжечке. В сетчатке крыс с 

гипергликемией развитие окислительного стресса ассоциировано с ростом 

содержания молекулярных маркеров метаболических нарушений. Выявлено, что 

потребление фуллерена С60 предотвращает развитие окислительного стресса в мозге 

и сетчатке;  предотвращает метаболические нарушения в клетках сетчатки. В 

частности, уровень содержания всех исследованных маркеров был ниже показателей 

группы животных с гипергликемией: ГФКБ на 67%, ПАРП на 70%, каспаза-3 на 

68%, соотношение ядерной фракции NF-kB к цитозольной в 1,6 раза. 

Представленные результаты позволяют сделать вывод, что немодифицированный 

гидратированный фуллерен (C60HyFn) предупреждает развитие нарушений 

цитоскелета и чрезмерной реактивации ретиноглии у крыс при гипергликемии. 

Фуллерен C60HyFn может быть использован в качестве молекулярного инструмента 

для изучения механизмов взаимной регуляции между эндотелием, микроглией и 

ганглиозными клетками сетчатки в условиях гипергликемии. 

Ключевые слова: глиальный фибриллярный кислый белок (ГФКБ), 

диабетическая ретинопатия (ДР), астроглиоз, апоптоз, нейропротекторный эффект, 

стрептозотоцин-индуцированная гипергликемия. 
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SUMMARY 

Prichshepa I.V. The state of intermediate astraglia filaments, the indices of 
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The thesis is devoted to the determination of the role of intermediate filaments of 

astroglia, PAPP, NF-kB during oxidative stress generation in the brain and retina of rats 

under conditions of streptotrozine-induced hyperglycemia and the effect of fullerene C60 

on the prevention of astrocytic reactivation. 



 

 

It has been established that hyperglycemia able to induce the development of oxidative 

stress in the hippocampus, the cerebral cortex, and the cerebellum. In the retina of 

hyperglycemic rats, the development of oxidative stress is associated with a disturbance of 

the content of molecular markers that reflect a metabolic disorder. Observed results 

evidence the fact that oxidative stress generation in the retina of diabetic rats associates 

with impaired expression of molecular markers of metabolic disorder. The results of 

western blot shown that the reactivation of GFAP-positive cells in the retina of 

hyperglycemic rats is accompanied with an increment of the content of degraded 

polypeptide fragments of GFAP with a molecular weight 47-40 kDa. 

A comparative analysis of the immunohistochemical staining of the samples of the fixed 

slices of the retina showed significantly increased proliferation and hypertrophy of GFAP-

positive cells in the retina of the rats in hyperglycemic group compared to the animals in 

the control group. A reliable increase in the main indicators of hyperglycemia in the blood 

of animals with STZ-induced diabetes was revealed. Obtained results demonstrate that the 

concentration of glucose and glycosylated hemoglobin was higher by 24.7% and 279%, 

respectively, and insulin was lower by 169% in hyperglycemic rats group relative to the 

animals of the control group. This indicates the development of stable hyperglycemia in 

rats within 90 days after STZ exposure. 

There was found that consumption of C60 fullerene prevents the development of 

oxidative stress in the brain and retina, substantially prevents metabolic disturbances in 

retina cells. In particular, the level of content of all investigated proteins was lower than 

hyperglycemic: GFAP by 67%, PARP 1/2 by 70%, caspase-3 by 68%, the ratio of NF-kB 

content into nuclear fraction to this content into cytosolic fraction 1.6 times. The results 

observed in presented study demonstrated the positive correlation between the changes in 

the expression of molecular markers of astrocyte cytoskeleton, transcriptional activity, 

apoptosis and DNA damage in the retina of hyperglycemic rats and hyperglycemic 

animals that consumed the C60 fullerene with drinking water. The presented results allow 

conclude that unmodified hydrated fullerene (C60HyFn) prevents the development of 

cytoskeleton rearrangement and excessive reactivation of retinal astroglia in a rat group 

with hyperglycemia. Fullerene C60HyFn can be used as a molecular tool for studying the 

mechanisms of reciprocal regulation between endothelium, microglia and ganglion cells of 

the retina in conditions of hyperglycemia. The integrative study of cytoskeleton and 

transcriptional factors in both brain and retina of diabetic retinopathy animal model can be 

fruitful for the comprehension of molecular and cellular mechanisms of hyperglycemic 

disorders in neural tissue. 

There was observed the positive correlation between the changes in the expression of 

molecular markers of the metabolic disorder in the retina of diabetic rats and diabetic 

animals that consumed the C60 fullerene with drinking water. The results suggest that 

nonmodified hydrated fullerene (C60HyFn) prevents an abuse and excessive cytoskeleton 

reactivation retinal glial cells in diabetes rat group. Fullerene C60HyFn can be used as a 

molecular tool for studying the mechanisms of reciprocal regulation between the 

endothelium, microglia and retinal ganglion cells under hyperglycemia. 

Keywords: glial fibrillary acidic protein (GFAP), diabetic retinopathy (DR), 

astrogliosis, apoptosis, neuroprotective effect, streptozotocin-induced diabetes. 
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