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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. 

Дисертацію присвячено 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 (ЕЦД) 1-го типу. 

Вперше здійснено порівняльну характеристику гіпоглікемічного ефекту окремих 

компонентів водних екстрактів надземної (листя, стебла, черешки) та кореневої (кореневі 

бульби та шкірки кореневих бульб) частин якона у дозі 70 мг/кг на здорових тваринах. 

З’ясовано, що найбільш вираженою гіпоглікемічною дією володіють водні екстракти 

листя та кореневих бульб якона. При курсовому застосуванні цих екстрактів у дозі 

70 мг/кг на моделі ЕЦД не встановлено подібного ефекту. Тому, в подальшому нами 

досліджено гіпоглікемічну дію водних екстрактів листя і кореневих бульб та стабілізованої 

і нестабілізованої форм суспензій кореневих бульб якона у дозі 500 мг/кг на моделі 

стрептозотоцин-індукованого діабету. Вперше проведено стабілізацію суспензії кореневих 

бульб якона поверхнево активними речовинами – продуктами біосинтезу культури 

Pseudomonas sp. PS-17. За результатами досліджень встановлено, що найбільш виражена 

гіпоглікемічна дія притаманна водному екстракту кореневих бульб якона та стабілізованій 

за допомогою біоПАР PS формі суспензії кореневих бульб у дозі 500 мг/кг.  

Отримані результати гіпоглікемічної дії надземної та кореневої частини якона також 

оцінювали за показниками тесту толерантності до глюкози. Доведено, що найкращу 

гіпоглікемічну дію мають кореневі бульби якона у формі стабілізованої суспензії.  

За цукрового діабету відбувається суттєві зміни структурних, біохімічних та 

морфофункціональних властивостей еритроцитів. Досліджувані водні екстракти та 

стабілізована форма суспензії у дозі 500 мг/кг за умов ЕЦД здійснюють позитивний 
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коригуючий ефект на систему еритрону, зумовлюючи зростання стійкості еритроцитів до 

дії кислотного гемолітика, а також зменшення кількості ретикулоцитів та їх добової 

продукції, що свідчить про зменшення напруженості еритропоезу, яке у хворих на 

цукровий діабет може викликати виснаження продуктивності еритрону і є етіологічною 

причиною розвитку анемії у віддалені терміни хвороби.  

Досліджувана патологія супроводжується суттєвими змінами в співвідношенні 

різних форм лейкоцитів, що вказує на розвиток автоінтоксикаційних процесів. Показано 

коригуючий вплив досліджуваних водних екстрактів та стабілізованої форми 

суспензії якона у дозі 500 мг/кг на показники лейкоцитарної формули (зростання 

кількості сегментноядерних та паличкоядерних нейтрофілів на фоні зниження 

кількості лімфоцитів) за умов ЕЦД. 

Хронічна гіперглікемія є найбільш важливим фактором у розвитку та прогресуванні 

діабетичних ускладнень. Однією з найбільш перспективних моделей для дослідження 

змін системи антиоксидантного захисту є еритроцити та лейкоцити. Результатами 

нашого дослідження встановлено, що ЕЦД 1-го типу супроводжується зростанням 

вмісту продуктів, які реагують з тіобарбітуровою кислотою (ТБК-позитивні продукти) і 

окисної модифікації білків, а також зниженням активності ферментів антиоксидантного 

захисту (супероксиддисмутази, каталази, глутатіонпероксидази) в гемолізатах 

еритроцитів та лейкоцитів. При курсовому введенні досліджуваних екстрактів та 

суспензій якона тваринам за досліджуваної патології, відмічено їхні нормалізуючий 

вплив на стан прооксидантно-антиоксидантної рівноваги еритроцитів та лейкоцитів, що 

ймовірно пов’язано з присутністю у складі якона біологічно активних речовин з 

антиоксидантними властивостями. 

Порушення функціонального стану еритроцитів та лейкоцитів супроводжується 

зміною гліканового профілю плазматичної мембрани цих клітин крові. 

Експериментальні дослідження таких структурних змін мембран еритроцитів та 

лейкоцитів проводили з використанням лектинів, які є найбільш інформативними 

молекулярними зондами, що дозволяють провести ідентифікацію структури 

вуглеводних детермінант поверхневих рецепторів. Цукровий діабет 1-го типу 

супроводжується зменшенням вмісту сіалових кислот у складі олігосахаридних 
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глікокон’югатів мембран еритроцитів приєднаних, як (α2→6)-, так і (α2→3)-

зв’язком до субтермінальних цукрів. Також нами відмічено, що зміна гліканового 

профілю мембран еритроцитів та 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. Досліджуючи вплив водних 

екстрактів та суспензій якона у дозі 500 мг/кг за умов ЕЦД, показано, що суспензії 

кореневих бульб якона сприяють нормалізації гліканового профілю мембран 

еритроцитів та лейкоцитів за рахунок кількісного та якісного перерозподілу вуглеводних 

детермінант глікокон’югатів мембран еритроцитів та лейкоцитів, який супроводжується 

зростанням вмісту N-ацетилнейраміновмісних та α-D-манозних залишків. 

За умов хронічної гіперглікемії індукція апоптичних процесів у лейкоцитах 

супроводжується порушенням кількісного співвідношення протеїнів регуляторів 

апоптозу (p53, Bcl-2) та збільшенням ступеня фрагментації ДНК. Результати аналізу 

свідчать про позитивний коригуючий вплив досліджуваних екстрактів та суспензій у 

дозі 500 мг/кг на вміст фрагментованої ДНК та співвідношення кількості білків р53 

та Bcl-2 у лейкоцитах тварин з ЕЦД. 

Також, нами досліджено функціональний стан нейтрофільних гранулоцитів за 

досліджуваної патології. Розвиток ЕЦД 1-го типу супроводжується зниженням 

фагоцитарної активності нейтрофілів, порушенням НАДФН-оксидазної активності, 

зростанням мієлопероксидазної активності. При чотирнадцятиденному курсі введення 

водних екстрактів листя і кореневих бульб якона у дозі 70 та 500 мг/кг та суспензії 

кореневих бульб якона у дозі 500 мг/кг, відмічено зростання фагоцитарної здатності і 

НАДФН-оксидазної активності нейтрофілів та зниження мієлопероксидазної активності. 

Одержані нами біохімічні ефекти водних екстрактів листя і кореневих бульб у 

дозах 70 та 500 мг/кг та суспензій кореневих бульб якона у дозі 500 мг/кг 

визначаються впливом біологічно активних речовин, наявних у їхньому складі на 

обмін вуглеводів, структурно-функціональний стан еритроцитів та лейкоцитів, а 

також на прояви оксидативного стресу та процеси апопозу за ЕЦД.  

Наукова новизна отриманих результатів. На підставі експериментальних 

досліджень та їхнього теоретичного обґрунтування, з’ясовано біохімічні механізми 
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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 виражу 

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 зі 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.  

З’ясовано, що досліджувані водні екстракти у дозі 500 мг/кг та 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 та зростання активності ферментів антиоксидантного 

захисту (супероксиддисмутази, каталази, глутатіонпероксидази) в еритроцитах та 

лейкоцитах.  
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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 та 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. 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 у 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. 

Ключові слова: цукровий діабет, якон (Smallanthus sonchifolius Poepp. & Endl.), 

еритроцити, лейкоцити, оксидативний стрес, глікокон’югати, функціональна 

активність клітин крові 

 

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, 



7 

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). 

3. Горбулінська О. Цукрознижувальна дія водних екстрактів якона 

(Smallanthus sonchifolius Poepp. & Endl.) / О. Горбулінська, М. Хохла, Л. Міщенко, 
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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 into biochemical effects of yacon water 

extracts (made from leaves and root tubers) and suspensions (made from root tubers) on 

the morphofunctional state of rats’ peripheral blood cells under experimental diabetes 

mellitus (EDM) type 1. 

А comparative study into hypoglycemic effects of yacon water extracts made from 

the aerial (leaves, stems, petioles) and underground (root tubers, root tuber peels) parts in 

the dose of 70 mg/kg of body weight in healthy animals has been conducted for the first 

time. It has been revealed that water extracts made from yacon leaves and root tubers exert 

the most marked hypoglycemic effects. However, the effects were different when the 

course of those extracts in the dose of 70 mg/kg was given under EDM. Therefore, we 

continued to research into the hypoglycemic effects of yacon water extracts made from 

leaves and root tubers, as well as yacon root tuber suspensions (both stabilized and non-

stabilized), in the dose of 500 mg/kg under streptozotozin-induced diabetes mellitus (DM). 

Yacon root tuber suspensions have been first stabilized by biogenic surfactants 

(PS complex) products of Pseudomonas sp. PS-17 stain biosynthesis. The results 

demonstrate that the yacon root tuber water extract and the suspensions stabilized by PS 

complex in the dose of 500 mg/kg produce the most marked hypoglycemic effects.  
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The hypoglycemic effects of yacon aerial and underground parts have been also 

evaluated by glucose tolerance tests. Yacon root tubers in the form of stabilized 

suspensions were shown to bring about the best effects. 

The DM is accompanied by considerable changes in structure, biochemical and 

morphofunctional properties of erythrocytes. The examined water extracts and stabilized 

suspensions in the dose of 500 mg/kg under EDM exert 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 of erythropoiesis, which might result in the depletion of erythropoiesis 

productivity and are emergence of anemia in advanced stages of DM. 

The pathology is also accompanied by considerable changes in the ratio between 

different types of lymphocytes, pointing to the development of autoimmune processes. 

Our study has revealed that the examined yacon water extracts and stabilized suspensions 

in the dose of 500 mg/kg produce the corrigent effect on indexes of leukocyte formulas 

(increasing number of both segmented and band neutrophils against the decreasing number 

of lymphocytes) under EDM. 

Chronic hyperglycemia is a major mechanism for the development of diabetic 

complications. Erythrocytes and leukocytes provide us with one of the most potential 

models for the research into changes of the antioxidant defense system. Our experimental 

results suggest that type 1 EDM is accompanied by the increased content of TAB-positive 

products and products of protein oxidative modifications, as well as decreased activity of 

antioxidant defense enzymes (such as superoxide dismutase, catalase and glutathione 

peroxidase) in erythrocyte and leukocyte lysates. It has been noted that the pro-oxidant and 

antioxidant equilibrium in erythrocytes and leukocytes is normalized after the 

administration of the examined yacon water extracts and suspensions course to diabetic 

animals, which may be attributed to yacon bioactive substances with antioxidant 

properties.  

Disorders in the functional states of erythrocytes and leukocytes are accompanied by 

changes in glycan profiles of plasma membranes of those blood cells.  
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Experimental research into such structural changes of erythrocyte and leukocyte 

membranes has been carried out by means of lectins, which are the most informative molecular 

probes enabling us to identify the structure of carbohydrate determinant surface receptors. Type 

1 DM is accompanied by decreasing content of sialic acids in oligosaccharide glycoconjugates 

of membrane erythrocytes linked by both (α2→6)- and (α2→3)- bonds to subterminal sugar. 

We have also noted that changes in glycan profiles of erythrocyte and leukocyte membranes are 

characterized by a decrease in the number of mannose residues in α,D-Man-1,6-D-Man 

disaccharide sequence and sialic acids against the background of a simultaneous increase in 

galactose residues. While researching into yacon water extracts and suspensions in the dose of 

500 mg/kg under EDM, it has been revealed that yacon root tuber suspensions tend to 

normalize the glycan profile of erythrocyte and leukocyte membranes due to the quantitative 

and qualitative redistribution of carbohydrate determinants of erythrocyte and leukocyte 

membrane glycoconjugates accompanied by increasing content of N-acetylneuraminic 

containing and α-D-mannose residues. 

Under chronic hyperglycemia, the induction of apoptotic processes in leukocytes is 

accompanied by disturbances in proportion of apoptosis regulator proteins (p53, Bcl-2) 

and increasing DNA fragmentation level. Our experimental results confirm positive 

corrigent effects of the examined extracts and suspensions in the dose of 500 mg/kg on the 

content of fragmented DNA and the ratio between р53 and Bcl-2 proteins in leukocytes of 

healthy and diabetic rats. 

Apart from that, we have also researched into the functioning of neutrophil 

granulocytes under the pathology. The development of type 1 EDM is accompanied by 

decreased phagocyte activity of neutrophils, disturbed functioning NADPH-oxidase 

activity, and increased myeloperoxidase activity. When yacon water extracts made from 

leaves and root tubers (in the dose of 70 and 500 mg/kg) and yacon root tuber suspensions 

(in the dose of 500 mg/kg) were administered for two weeks, there was an increase in 

phagocyte capacity and neutrophil NADPH-oxidase activity, as well as decrease in 

myeloperoxidase activity. 

The obtained biochemical effects of the water extracts made from yacon leaves and 

root tubers (in the dose of 70 and 500 mg/kg) and yacon root tuber suspensions (in the 
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dose of 500 mg/kg) may be attributed to their biologically active substances, which affect 

carbohydrate metabolism, the structural and functional state of erythrocytes and 

leukocytes, as well as manifestations of oxidative stress and apoptosis processes.  

Scientific novelty of the results. Based on experimental studies and their theoretical 

justification, we have revealed the biochemical mechanisms though which yacon water 

extracts made from leaves and root tuber and yacon root tuber suspensions affect the 

morphofunctional state of blood cells under type 1 EDM. 

For the first time screenings have been used to study the hypoglycemic properties of 

yacon water extracts made from the aerial (leaves, stems, petioles) and underground (root 

tubers, root tuber peels) parts, which indicate that the most marked hypoglycemic effects 

are exerted by yacon water extracts made from leaves and root tubers. 

In addition to that, we have developed a new way to stabilize yacon root tuber 

suspensions by means of biogenic surfactants (PS complex) isolated from supernatant of 

Pseudomonas sp. strain, followed by the research into the hypoglycemic effect of the 

stabilized suspension under type 1 EDM. The obtained substance provides the basis for a 

functional food with hypoglycemic and antioxidant effects.  

For the first time 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 stabilized and non-stabilized suspensions (in the dose of 500 mg/kg) has been 

carried out under EDM, which revealed that the most marked hypoglycemic effects are 

exerted by the yacon water extracts (in their higher dose) and stabilized suspensions. 

Our findings indicate that under type 1 EDM the examined water extracts (in the dose 

of 500 mg/kg) and stabilized suspensions produce positive corrigent effects on the 

erythron system leading to decreased numbers and decreased daily synthesis of 

reticulocytes, stabilizing the physical-chemical state of erythrocyte membranes (which is 

testified by increased resistance of diabetic rats erythrocytes to acid hemolytic). 

For the first time, the examined yacon extracts and suspensions have been revealed to 

cause a decrease in fragmented DNA content and normalize the content of р53 and Bcl-2 

proteins in leukocytes under EDM. 
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We have been the first to determine the effect of the yacon water extracts and 

suspensions on the structure of oligosaccharide chains in surface membrane 

glycoconjugates of leukocytes and erythrocytes both in healthy and diabetic rats. The 

received results testify to the beneficial effect of the yacon water extracts and suspensions 

on the content of separate glycoconjugates contained in leukocyte and erythrocyte 

glycocalyx in diabetic rats. In addition to that, the normalizing effect of the extracts and 

suspensions on the functional properties of leukocytes has been observed both in healthy 

and diabetic rats. 

Practical significance of the results. Our findings indicate that yacon water extracts 

made from leaves and root tubers, as well as yacon root tuber suspensions, exert significant 

hypoglycemic effects, reduce oxidative stress and improve the structural-functional state of 

erythrocytes and leukocytes. Due to their combined hypoglycemic and corrigent effects on 

peripheral blood indexes, the yacon extracts and suspensions should be recommended as the 

basis for functional foods or DM complex therapy preparations (patent UA 112625). 

The findings of the doctoral thesis have been implemented in the educational process in 

teaching such special courses as ―Blood Biochemistry‖, ―Functional Biochemistry‖ and 

―Glycobiology‖ at the Department of Biochemistry, Ivan Franko National University of Lviv. 

Key words: diabetes mellitus, yacon (Smallanthus sonchifolius Poepp. & Endl.), 

erythrocytes, leukocytes, oxidative stress, glycoconjugates, blood cell functional activity. 
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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ 

ГПО –глутатіонпероксидаза;  

ЕЦД – експериментальний цукровий діабет; 

МПО – мієлопероксидаза; 

НГ – нейтрофільні гранулоцити; 

ОБМ – окисна модифікація білків; 

ПАР – поверхнево активні речовини; 

ПОЛ – перекисне окислення ліпідів; 

СОД – супероксиддисмутаза;  

ТБК – тіобарбітурова кислота; 

ТХО – трихлороцтова кислота; 

ФОС – фруктоолігосахариди; 

ЦД – цукровий діабет; 

AGEs – кінцеві продукти глікозилювання; 

AUCglu – площа під глікемічними кривими. 

eNOS – ендотеліальна синтаза оксиду нітрогену; 

Hb – гемоглобін; 

HbAIc – глікозильований гемоглобін; 

MAA – лектин акації амурської; 

NOS – синтаза оксиду нітрогену; 

NPL – лектин нарцису несправжнього;  

PNA – лектин насіння арахісу;  

RCA – лектин насіння рицини;  

SNA – лектин бузини чорної; 

TGFβ – трансформуючий фактор росту β; 

TNF – фактор некрозу пухлин 

.



  

ВСТУП 

 

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 [4]. 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 [51, 68].  

Незважаючи на досить 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 [188]. 

Більшість рослин, які використовуються 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 [126, 244]. 

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 [279]. Інулін також модулює концентрацію таких 
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кишкових пептидів як GIP (англ. Glucose-dependent insulinotropic polypeptide) і GLP-

1 (англ.Glucagon-like peptide 1), що регулюють вивільнення інсуліну після прийому 

їжі [164]. Отже, інулін сприяє більш рівномірній секреції інсуліну після 

надходження їжі і, відповідно, більш плавному підвищенню та зниженню рівня 

цукру в крові [39]. 

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 у 1997 р. уперше було опубліковано 

експериментальні дані, які свідчать про здатність біологічно активних речовин в 

складі листя якона знижувати рівень глюкози в периферичній крові [330]. У ХХІ ст. 

гіпоглікемічну дію водного екстракту листя якона було показано на моделі 

експериментального цукрового діабету (ЕЦД) 1-го типу [121, 201], проте механізм 

гіпоглікемічної дії якона сьогодні остаточно не з’ясований. Припускають, що 

гіпоглікемічний ефект якона може досягатися шляхом зниження кишкової абсорбції 

глюкози, збільшенням вивільнення інсуліну шляхом стимуляції β-клітин 

підшлункової залози, збільшенням кількості та чутливості інсулінових рецепторів та 

збільшення споживання глюкози тканинами й органами [189, 236, 255]. 

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). 
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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 умов 

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 у 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 та 

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 дослiдження: 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 
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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 

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 дослiдження: 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, 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 
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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.  

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 
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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, присвяченої 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). Результати експериментальних досліджень 

були представлені на наукових семінарах кафедри біохімії та щорічних звітних 

конференціях біологічного факультету Львівського національного університету 

імені Івана Франка. 

Публікації. За темою дисертації опубліковано 18 наукових праць, з яких 

5 статей у спеціалізованих фахових виданнях (3 з яких входять до наукометричних 
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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 та методів досліджень, результатів досліджень, аналізу та 

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. 
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РОЗДІЛ 1 

ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ 

1.1. Сучасні аспекти патогенезу цукрового діабету 1-го типу 

 

1.1.1. Механізми загибелі β-клітин підшлункової залози за умов цукрового 

оо діабету 1-го типу 

 

Однією з сучасних теорій патогенезу ЦД 1-го типу протягом останніх 20 років є 

теорія запропонована в 1986 р. G. Eisenbarth [173]. Згідно цієї теорії ЦД 1-го типу 

розвивається у генетично схильних осіб, ініціаторами початку аутоімунних процесів 

є фактори зовнішнього середовища. Початкова стадія розвитку ЦД 1-го типу 

проходить безсимптомно та діагностується лише за допомогою аутоантитіл. До 

маркерів аутоімунної деструкції -клітин належать аутоантитіла до -клітин, 

глутаматдекарбоксилази (GAD-65), тирозинфосфатази (IA-2 та IA-2P) та C-пептиду 

[101, 120]. Клінічні прояви розвитку даної патології з’являються лише при загибелі 

від 90 – 95 % -клітин підшлункової залози [36, 107, 157]. 

Виходячи із сучасних уявлень про патогенез ЦД 1-го типу, загибель β-клітин 

острівців Лангергаса підшлункової залози може відбуватися внаслідок різних 

патологічних процесів. Одним з яких є органоспецифічна деструкція, або некроз β-

клітин, інший апоптоз, або генетично запрограмована загибель клітин. Також β-

клітини піддаються некрозу в присутності надлишкової кількості вільних радикалів – 

оксигенових радикалів, оксиду нітрогену, або під впливом прозапальних цитокінів. 

Некроз непов’язаний зі споживанням енергії і синтезом білка, тоді як апотоз – це 

енергозалежний процес.  

Виділяють такі механізми запуску апоптозу панкреатичних β-клітин: взаємодія 

Fas-рецептора (Fas), експресованого на поверхні β-клітин, з Fas-лігандом (Fas-L) на 

активованому CD8
+
 Т-лімфоциті (Т-кіллері); викид перфорину і гранзиму 

активованими CD8
+
 Т-лімфоцитами (перфорин викликає лізис клітин-мішеней, тоді 

як гранзими А і В сприяють запуску процесу апоптозу); взаємодія цитокінів (ІЛ-1β, 

ФНП-α, ІФН-γ), які синтезуються різними клітинами, зі специфічними рецепторами 
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на поверхні β-клітин; вплив АФО та АФН, що виділяються макрофагами, 

дендритними клітинами і власне β-клітинами, а також мітохондріальний шлях 

активації каспаз [76]. 

Важливу роль в процесі клітинної загибелі відіграють цитокіни – секреторні 

білки, які виконують функцію медіаторів міжклітинних сигналів і основних 

регуляторів активності імунної системи. 

Відомо, що лише мембрана -клітин містить рецептор, який здатний зв’язувати 

інтерлейкін-1 (IL-1). Така взаємодія цитокінів з рецептором зумовлює пригнічення 

синтезу інсуліну та сприяє накопиченню в цитоплазмі клітини активних форм 

оксигену (O2•
−
, Н2О2 ) та нітрогену (NO). Саме оксид нітрогену є медіатором 

цитотоксичної дії IL-1, який інгібує активність аконідази – ферменту циклу Кребса, 

що призводить до зменшення енергетичної ємкості клітин спричинене зменшенням 

кількості АТФ. Наслідком цих процесів є некроз -клітин та вивільнення антигенів, 

які сприяють розвитку специфічних аутоімунних реакцій [225]. 

Припускають, що руйнування -клітин відбувається під впливом цитотоксичних 

Т-клітин за участю перфоринів і гранзимів, як ефекторних молекул. Перфорин 

викликає лізис клітин-мішеней, тоді як гранзими А та В є пусковим сигналом 

запуску апоптозу цих клітин [234]. 

Згідно іншої теорії, специфічність цитотоксичного впливу IL-1 на -клітин 

острівців Лангергаса пояснюється тим що до складу інсулінсекретуючих клітин 

входить фермент iNOS (індуцибельна синтаза оксиду нітрогену), який сприяє 

утворенню оксиду нітрогену. Також IL-1 здатний індукувати і незалежний від 

оксиду Нітрогену, апоптоз цих клітин, активуючи мітогенактивовану протеїнкіназу 

(МАРК) та посилюючи утворення TNF (фактору некрозу пухлин) та INF-γ 

(інтерферону-гамма). Активація МАРК залежного сигнального шляху 

супроводжується зростанням синтезу в -клітинах транксрипційних факторів NF-кВ 

та ÀР-1, які сприяють синтезу проапоптичних білків [162, 213]. 

Механізм деструкції -клітин, також опосередковується функціонуванням Т-

хелперів (Тх), які проходять шлях антиген-залежного диференціювання, синтезують 
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та секретують протизапальні цитокіни. Ці цитокіни підсилюють інфільтрацію 

вогнища запалення мононуклеарними лімфоцитами (моноцитами і макрофагами) та 

ініціюють експресію молекул адгезії в ендотеліальних клітинах та вивільнення з них 

інших медіаторів запалення. У свою чергу макрофаги стимульовані IFN-γ, 

продукують інтерлейкін -1β (IL-1β) та TNF-α (фактор некрозу пухлин-альфа), які 

разом з IFN-γ чинять цитотоксичний вплив на β-клітини [240]. 

Найбільш вірогідною вважають теорію пов’язану з патологічною імунною 

відповіддю Тх-1 типу (IL-2, IFN-γ, TNF-β), тоді як захисний вплив пов'язують з Тх-2 

типу (IL-4, IL-5, IL-6, IL-9, IL-10, IL-13). Дану теорію було підтверджено багатьма 

експериментальними дослідженнями та встановлено, що Тх-1 сприяють руйнуванню 

β-клітин, тоді як цитокініни секретовані Тх-2 захищають β-клітини шляхом супресії 

Тх-1 [245, 271]. 

Таким чином, згідно описаних механізмів деструкції β-клітин, ключовою 

ланкою у патогенезі цукрового діабету можна вважати протизапальні цитокініни (IL-

1, TNF і IFNγ), які обумовлюють прямо чи опосередковано імунну патологічну 

відповідь, яка призводить до руйнування β-клітин. 

 

1.1.2. Роль оксидативного стресу у патогенезі цукрового діабету 1-го типу 

 

Хронічна гіперглікемія – основний маркер ЦД, супроводжується підвищенням 

швидкості автоокиснення глюкози з наступним збільшенням кількості вільних 

радикалів і розвитком оксидативного стресу [263]. Автокиснення глюкози 

призводить до утворення активних форм оксигену (АФО) таких як – супероксид-

аніон (О2•)
-
, синглетний кисень (

1
О2), пероксид гідрогену (Н2О2), пергідроксильний 

радикал (HО2•), оксид нітрогену (NO) та гідроксил радикал (HО•) [238]. Взаємодія 

супероксид-аніону (O2•)
− 

з оксидом нітрогену (NO) сприяє утворенню цитотоксичної 

сполуки – пероксинітриту (ONOO
–
). Цей активний метаболіт зумовлює розвиток 

оксидативно-нітративного стресу, значно посилює перекисне окиснення ліпідів 

(ПОЛ), фрагментацію ДНК (розриви ланцюгів та пошкодження хромосом), 
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модифікацію білків і ліпідів, збільшення агрегації тромбоцитів, індукцію некрозу та 

апоптозу [71, 263]. 

До основних механізмів за якими відбувається накопичення активних форм 

кисню в організмі за умов гіперглікемії належать: активація поліолового шляху 

окислення глюкози, що відбувається за участю ферменту альдоредуктази. Під 

впливом цього ферменту глюкоза перетворюється на сорбітол, що призводить до 

виснаження пулу НАДФН та зниження вмісту глутатіону – важливого 

антиоксиданту [139]. Надмірна кількість сорбітолу перетворюється у фруктозу та 

під впливом сорбітолдегідрогенази сприяє накопиченню діацилгліцеролу. Цей 

важливий клітинний регулятор активує протеїнкіназу С (РКС), особливо її ізоформу 

β. РКС приймає участь у багатьох сигнальних шляхах, що опосередковують 

функціонування клітин ендотелію включаючи активацію ферментів, в результаті 

активності яких активується супероксид (НАДФН-оксидаза), розщеплюється eNOS 

(ендотеліальної синтаза оксиду Нітрогену) та інгібування сигнального шляху 

фосфатидилінозитол-3′-кіназа/протеїнкіназа B (PI3K/ Akt), що призводить до 

зниження eNOS та зменшення продукції оксиду Нітрогену в ендотеліацитах. Крім 

того, РКС інгібує активність – розчинної гуанілатциклази. Внаслідок активації РКС 

відбувається зростання кількості ендотеліну-1 і продукції факторів росту: судинного 

ендотеліального фактора росту (VEGF), епідермального фактору росту (EGF) та 

трансформуючого фактора росту β (TGFβ) [306]. 

Також відомо, що за умов гіперглікемії відбувається підвищене включення 

глюкози в гексозаміновий шлях, у результаті чого надлишок фруктозо-6-фосфату за 

участі глутаміну і ферменту фруктозо-6-фосфат-амінотрансферази перетворюється в 

глюкозамін-6-фосфат, з наступним його перетворенням в уридинфосфат-N-

ацетилглюкозамін. Саме останній приймає участь у глікозилюванні білків та ліпідів 

утворюючи О-глікозидні зв’язки по ОН-групах залишків серину та треоніну [140, 181].  

Утворені в результаті неферментативного глікозилювання білків кінцеві 

продукти глікозилювання AGEs (англ. Аdvanced glycation end product) викликають 

зміни в ядерних структурах, а також у складі позаклітинного матриксу. AGEs 

взаємодіючи з їх специфічними рецепторами RAGEs (англ. Receptor for advanced 
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glycation end products), здатні активувати НАДФН-оксидазу та посилювати 

продукцію АФО. Надмірна кількість AGEs зумовлює активацію фактора NF-kB та 

індукують продукцію судинного ендотеліального фактора (англ. Vascular еndothelial 

growth factor - VEGF) в моноцитах / макрофагах та епітеліальних клітинах [7]. 

Відомо, що в макрофагах та ендотеліальних клітинах зв’язування AGEs з їх 

рецепторами стимулює секрецію TNF-α, IL-1 та інуліноподібного фактору росту-1 

(IGF-1) [149, 229, 301].  

Дихальний ланцюг мітохондрій є важливою ланкою гіперпродукції активних 

форм кисню. За нормального функціонування організму практично весь кисень 

використовується для синтезу АТФ і лише 1-2 % на синтез АФО. За умов цукрового 

діабету цей баланс порушується та співвідношення зміщується в бік синтезу О2•
-
 [274]. 

Нормальне функціонування дихального ланцюга мітохондрій забезпечують 

чотири важливі ферментні комплекси: НАД-убіхінон(СоQ)-оксиредуктаза (комплекс 

I); сукцинат убіхінон(СоQ)-оксиредуктаза (комплекс II); убіхінон-цитохром с 

оксиредуктаза (комплекс III); цитохром с оксидаза (комплекс IV). Відомо, що по 

дихальному ланцюгу мітохондрій переносяться електрони від відновленого 

субстрату до оксигену, а протони під дією окисно-відновного потенціалу 

―прокачуються‖ крізь внутрішню мембрану мітохондрій, таким чином стабілізуючи 

внутрішній градієнт протонного електрохімічного потенціалу, який активує синтез 

АТФ за допомогою АТФ-синтази в комплексі V. Градієнт електрохімічного 

протонного потенціалу пов'язаний, як з мембранним потенціалом, так із градієнтом 

рН. Ряд дефектів в комплексах I, III або IV (так само як і в комплексі V) виникають у 

наслідок оксидативного стресу, який є причиною мутацій в генах мДНК (кодують 

поліпептиди) які функціонують у складі даних комплексів. Саме ці дефекти 

порушують роботу дихального ланцюга мітохондрій, зменшують градієнт 

мітохондріального протонного потенціалу, навіть якщо сама АТФ-синтаза не 

пошкоджена. Головними ділянками дихального ланцюга мітохондрій де 

генеруються АФО є комплекс I та III. Встановлено, що за нормальних фізіологічних 

умов одна мітохондрія печінки щура здатна генерувати приблизно 3·10
7 

супероксид-

аніону на добу [276]. Припускають, що комплекс I ймовірно найбільше схильний до 
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функціональних змін, саме в ньому відбувається процес відновлення оксигену та 

утворення супероксид-аніону. Також, комплекс I піддається віковим змінам, що є 

основною причиною обмеження швидкості електронного транспорту з наступним 

зростанням генерації АФО. Супероксид-аніон (О2•)
-
 під дією супероксиддисмутази 

дисмутує в пероксид гідрогену (Н2О2) в присутності Fe
2+

 та утворює 

високореактивний гідроксил радикал (HО•). Додатковим джерелом гідроксил 

радикал (HО•) є окисне дезамінування біогенних амінів, яке відбувається на 

внутрішній мітохондріальній мембрані під дією ферменту моноаміноксидази, що 

сприяє збільшенню утворення АФО в межах матриксу мітохондрій та цитозолю 

[141]. Крім того, АФО реагують з оксидом нітрогену (NO) на внутрішній 

мітохондріальній мембрані [284]. 

Відомо, що оксид нітрогену (NO) є вторинним посередником передачі 

клітинних сигналів, коректором біологічних функцій білків, а також йому 

притаманні функції оксиданта та антиоксиданта [263]. Утворення NO з L-аргініну 

відбувається під впливом NO-синтази (NOS). В ендотелії та тромбоцитах 

функціонує ендотеліальна ізоформа фермента (eNOS), яка сприяє утворенню 

невеликої кількості оксиду нітрогену [178]. Синтез NO (в макрофагах, нейтрофілах, 

гепацитатах, гладком'язових клітинах) здійснює індуцибельна NO-синтаза (iNOS), 

активації якої призводить до збільшення концентрації оксиду нітрогену (в сотні 

тисячі разів в залежності від типу клітин), та сприяє зростанню концентрації 

пероксинітриту (ONOO
–
) [263]. 

Дисбалансу продукції вільних радикалів сприяє розвиток оксидативного стресу 

та зниження антиоксидантного захисту, що призводить до деструкції на клітинному 

рівні. Відомо, що в організмі людини присутні, як система генерації АФО, так і 

достатньо ефективні системи захисту клітин. За фізіологічних умов між цими 

системами існує рівновага, а при різних патологічних станах, зокрема ЦД 

спостерігається її зміщення в бік некомпенсованої продукції АФО. Відновити 

рівновагу між цими системами можливо за допомогою антиоксидантів, які 

безпосередньо взаємодіють з АФО, ліквідують іони Fe та Cu, які активують 
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вільнорадикальні реакції, змінюють структуру мембран, сприяють зростанню 

активності антиоксидантних екзогенних ферментів та ін [7, 301]. 

Система антиоксидантного захисту представлена ферментами катаболізму 

АФО СОД, каталазою, ГПО та неферментативними сполуками з різною хімічною 

будовою (хелати металів — трансферин, церулоплазмін та «уловлювачі» вільних 

радикалів — аскорбат, вітамін Е, відновлений глутатіон, коєнзим Q, сечова кислота 

та білірубін), всі ці сполуки здатні пригнічувати процес ПОЛ.  

Ферментні антиоксиданти є високо специфічними. Відомо, що СОД 

нейтралізує супероксид-аніон, перетворюючи його на воду і пероксид гідрогену – 

активний окисник, який знешкоджується каталазою, що міститься у пероксисомах 

[78, 149].  — гемопротеїн, фермент класу оксидоредуктаз, що розкладає 

перекис водню, утворений у процесі біологічного окиснення, на воду та 

молекулярний кисень: 2H2O2 = 2H2O + O2, а також окислює низькомолекулярні 

спирти і нітрити при наявності перекису водню, і бере таким чином участь у процесі 

клітинного дихання. Локалізується фермент в особливих органоїдах клітини — 

пероксисомах і мікротільцях [149]. Глутатіонпероксидаза служить каталізатором 

реакції відновлення перекисних ліпідів за допомогою глутатіону і у величезній мірі 

прискорює цей процес. Глутатіон є центральною ланкою в цій реакції, але при 

цьому сам переходить в окислену форму. Окислений глутатіон практично відразу ж 

відновлюється під дією ферменту глутатіонредуктази і вступає в реакцію з новими 

молекулами пероксидів. У результаті такого процесу окислені ліпіди повністю 

відновлюються або перетворюються в менш токсичні сполуки. Весь глутатіон-

ферментний комплекс протидіє процесам руйнування ліпідних молекул вільними 

радикалами. Глутатіонпероксидаза за своєю структурою є білком – 

металоферментом. Для її функціонування необхідний селен в досить великій 

кількості, так як кожна молекула ГПО містить чотири атоми селену. При 

недостатній кількості селену замість ГПО утворюється глутатіон-S-трансфераза, яка 

руйнує тільки пероксид гідрогену. Окрім селену, активність глутатіонпероксидази 

залежить також від вмісту в організмі вітамінів А, С і Е, сірковмісних амінокислот і, 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B8%D1%81_%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8E
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%80%D1%82%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%96%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%B5_%D0%B4%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
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природно, глутатіону. За деякими даними, необхідні також вітаміни групи В – 

ніацин (нікотинамід) і рибофлавін [298]. 

ЦД супроводжується зниженням активності ферментів антиоксидантного 

захисту внаслідок посиленого утворення АФО. З’ясовано, що пригнічення 

активності одного із ферментів антиоксидантної ланки призводить до надмірного 

утворення АФО та деструкції клітин. Так наприклад, зростання кількості пероксиду 

водню призводить до інактивації СОД. Припускають, що рівень активності 

внутрішньоклітинних антиоксидантних ферментів генетично детерміновий, 

оскільки надмірна продукція супероксид-аніону або пероксиду гідрогену 

супроводжується депресією ділянок гену, які відповідають за активність ферментів 

антиоксидантної ланки [18, 214]. 

Таким чином, оксидативний стрес за умов цукрового діабету виникає внаслідок 

надпродукції АФО та порушення функціонування антиоксидантної системи. 

Надлишок АФО через активацію полі-АДФ-рибозополімерази призводить до 

пригнічення активності гліцеральдегід-3-фосфат дегідрогенази – ключового 

ферменту гліколізу. Внаслідок блокади цього ферменту надлишок глюкози 

спрямовується через альтернативні шляхи метаболізму, що призводить до активації 

поліолового шляху, підвищеного утворення кінцевих продуктів неензиматичного 

глікозилювання, активації протеїнкінази С, гексозоамінового шляху. Активація 

зазначених механізмів за умов гіперглікемії призводить до виникнення численних 

структурними та функціональних пошкоджень клітини та розвитку хронічних 

діабетичних уражень. 

 

1.2. Біохімічні та структурно-функціональні порушення клітин крові за 

умов цукрового діабету 1-го типу 

 

1.2.1. Особливості функціонуванння еритроцитів за умов цукрового діабету 

1-го типу 

Структурно-функціональні порушення системи крові відіграють важливу роль 

в ініціації та прогресуванні ЦД. Головну роль у формуванні реологічних параметрів 
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крові відіграють перш за все еритроцити, оскільки вони становлять 98 % від 

загального об’єму формених елементів крові [81, 233]. Від структурної організації 

мембран червоних кров’яних клітин багато в чому залежить їх агрегаційна здатність 

та деформація, що визначають характер мікроциркуляції [44]. Деформація 

еритроцитів обумовлена: в’язкістю (концентрація внутрішньоклітинного 

гемоглобіну), клітинною геометрією (підтримка форми двояковгнутого диску, 

об’єм, відношення поверхні до об’єму) та властивостями мембрани, які 

забезпечують форму та еластичність еритроцитів. Еластичність та в’язкість 

еритроцитів визначає взаємодія білків цитоскелету, інтегральних білків, вміст АТФ, 

іони Са
2+

, Мg
2+

 та концентрація гемоглобіну [79]. 

Хронічна гіперглікемія зумовлює порушення форми еритроцита, що 

відрізняється від фізіологічної та призводить до скорочення тривалості життя цих 

клітин у кров’яному руслі більше ніж на 13 % [233, 277, 340].  

Ще одним наслідком негативного впливу гіперглікемії на систему еритрону є 

посилення неферментативного глікозилювання гемоглобіну та білків мембрани 

еритроцитів, що характеризується появою аномальних форм еритроцитів [48, 195]. 

Припускають, що зниження здатності еритроцитів до деформації та збільшення 

їх в’язкості за умов ЦД, обумовлено збільшенням вмісту HbA1c. З’ясовано, що 

еритроцити, які характеризуються підвищеним вмістом HbA1c володіють зміненим 

поверхневим s-потенціалом, що сприяє аглютинації та сладжу (прилипання один до 

одного) еритроцитів та викликають мікротромбоз [5]. Порушення кровообігу в 

капілярах та зміна тиску в них стимулює потовщення мембрани еритроцита та 

сприяє зниженню коефіцієнта дифузного постачання оксигену до тканин, таким 

чином еритроцити відіграють тригерну роль у розвитку діабетичних ангіопатій [37, 

124]. 

Інтенсифікація процесів ПОЛ за умов гіперглікемії, сприяє дестабілізації 

структурно-функціонального стану еритроцитів, призводить до порушення фізико-

хімічного стану мембран еритроцитів, зміни кількісних та якісних показників 

мембранних ліпідів, збільшення пасивної проникності ліпідного шару для К
+
, Н

+
, 



36 

Са
2+ 

[19]. Також продукти ПОЛ сприяють надмірному утворенню метгемоглобіну 

(MetHb) та виникненню гіпоксії [35]. 

За умов порушення вуглеводного обміну змінюється активність іон 

транспортуючих систем плазматичної мембрани, зокрема показано активація Na
+
/H

+ 

обміну, зростання чутливості К
+
-каналів до внутрішньоклітинного Са

2+
. 

Внутрішньоклітинний перерозподіл Са
2+

 в еритроцитах ініціює пошкодження 

мікротубул, сприяє адгезії та агрегації еритроцитів [79, 102].  

Надмірна концентрація глюкози в крові характеризується зростанням в’язкості 

плазми, збільшенням концентрації фібриногену в крові на 20 – 40 % з наступним 

зростанням агрегації еритроцитів [247]. Причиною зростання агрегації еритроцитів, 

вважають зменшення сіалових кислот в складі глікофорину А (GPA), що 

супроводжується зниженням негативного заряду їх мембрани, зміною ліпідного складу 

мембрани та зростанням концентрації глікозильованого гемоглобіну HbA1c [177, 288]. 

Отже, метаболічні порушення, які розвиваються внаслідок інсулінової 

недостатності при ЦД, істотно ускладнюють функціонування систем підтримки 

гомеостазу в організмі, важливою ланкою якого є еритроцити периферичної крові. 

Зміни структурно-функціонального стану еритроцитів за умов діабету 

характеризуються порушеннями газотранспортної функції, зміною активності іон 

транспортуючих систем плазматичної мембрани цих клітин, посиленням 

неферментативного глікозилювання білків та інтенсифікацією процесів ПОЛ. 

 

1.2.2. Характеристика функціонального стану лейкоцитів при цукровому 

діабеті 1-го типу 

 

У генезі ЦД та його проявів важливу роль відіграють імунопатологічні 

механізми. Зміни в кількості та співвідношенні лейкоцитів, порушення їхніх 

функціональних властивостей є ймовірними причинами схильності хворих на ЦД до 

інфекційних процесів і порушення імунологічного статусу. У хворих на ЦД 

виявлено порушення хемотаксису, знижена бактерицидна активність нейтрофільних 

гранулоцитів, аномальна продукція супероксид-аніону, лейкотрієнів, секреція 

http://ua-referat.com/%D0%93%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B7
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лізосомальних ферментів, а також зміна базального внутрішньоклітинного рівня 

кальцію [ 111, 146, 196, 208]. 

Відомо, що поліморфноядерні лейкоцити, володіють мікробною 

цитотоксичністю, високою реактивністю, беруть участь в первинних ефекторних 

реакціях імунологічного гомеостазу. Тому, в остані роки все частіше предметом 

дослідження є роль нейтрофільних гранулоцинтів (НГ) у патогенезі ЦД. 

У поліморфноядерних лейкоцитах хворих на ЦД спостерігаються 

багаточисельні зміни у метаболізмі і функціональній активності, що пов’язано з 

внутрішньоклітинною акумуляцією сорбітолу, змінами метаболізму арахідонової 

кислоти та її метаболітів, секрецією лізосомальних ферментів та ―оксидативним 

вибухом‖ [242]. Довготривала гіперглікемія викликає у сегментоядерних нейтрофілах 

стан, який є ідентичним або подібним до стану активації [86]. За таких умов НГ 

набувають прокоагулюючих властивостей, вивільняють гістамін і фактор агрегації 

тромбоцитів, синтезують і секретують простагландини і тромбоксан В2, які забезпечують 

здатність цих клітин активувати систему зсідання крові, обминаючи тромбоцити [15].  

Патологічні зміни за досліджуваної патології, які спостерігаються в судинній 

стінці характеризуються активацією поліморфоядерних лейкоцитів та їх взаємодією 

з ендотеліальними клітинами. Встановлено, що різні медіатори (тромбін, 

пептидолейкотрієни, гістамін, брадикінін) здатні активувати ендотеліальні клітини 

до експонування на їх поверхні білків – Р-селектинів, які в неактивному стані 

знаходяться в спеціалізованих секреторних гранулах всередині клітини. Р-

селектини, яким притаманні адгезивні властивості, швидко транслокуються на 

поверхню клітини та сприяють адгезії лейкоцитів, все це призводить до зростання 

синтезу ендотеліальними клітинами фактору активації тромбоцитів (PAF). Цей 

фосфоліпідний медіатор знаходячись на поверхні клітини, здатний зв’язуватися з 

лейкоцитарним рецептором PAF. Взаємодія PAF з специфічними рецепторами 

лейкоцитів інгібує утворення адгезивних білків, таких як β2-інтегрини. Одночасно 

спостерігається хемотаксис лейкоцитів та утворення гранул в цитозолі клітини, які 

містять протеолітичні ферменти, вільні радикали, які сприяють ушкодженню 



38 

судинної стінки [64]. Р-селектини, також приймають участь у процесах адгезії 

моноцитів до ендотеліальних клітин [91]. 

Хронічна гіперглікемія супроводжується дефіцитом глюкозо-6-фосфат 

дегідрогенази, як наслідок спостерігається втрата здатності лейкоцитів знешкоджувати 

АФО [34]. Також, за умов ЦД оксид нітрогену сприяє зменшенню адгезії лейкоцитів до 

ендотеліальних клітин [224] та гальмує трансендотеліальну міграцію моноцитів [312]. 

Нейтрофіли як основні клітини ефектори гострої фази запалення, продукують 

біологічно активні речовини, здійснюючи на тканини переважно цитопатичну та 

деструктивну дію [230]. За досліджуваної патології спостерігається зниження 

фагоцитарної активності нейтрофілів, що характеризується послабленням адгезії 

нейтрофільних гранулоцитів до ендотелію судин, гальмуванням їх міграції крізь 

стінку судинного русла та порушенням хемотаксису. Також встановлено, що при 

високій концентрації глюкози в крові нейтрофільні гранулоцити набувають 

сферичної форми та втрачають здатність утворювати псевдоподії, що призводить до 

зниження їх адгезивних та міграційних властивостей [34, 323].  

З’ясовано, що нейтрофіли поряд з фагоцитарною активністю, здатні захоплювати 

та знищувати патогенні та чужорідні клітини за допомогою спеціального 

екстрацелюлярного капкану NET (англ. Neutrophil Extracellular Trap) шляхом нетозу. 

Нещодавніми дослідженнями встановлено, що при порушенні імунної толерантності 

нейтрофіли завдяки NET беруть участь в механізмах деструкції β-клітин за рахунок 

наявності на їх поверхні токсичних сполук (еластаз та протеаз) [230, 339]. 

Також, за досліджуваної патології нейтрофіли виділяють більшу кількість АФО 

порівняно з іншими клітинами, що може бути пов’язано з активацією НАДФН-

оксидази, а також стимуляцією ФНП-α. Вивільнені АФО лейкоцитами, викликають 

пошкодження ендотеліальних та інших клітин, які розташовані поруч [196].  

У хворих на ЦД 1-го типу відбувається підвищення активності МПО, що є 

чинником аутоантигенного ексцесу та імунної активації і свідчить про збільшення 

цитотоксичного потенціалу нейтрофільних гранулоцитів. Мієлопероксидаза будучи 

катіонним білком, може зв'язуватися з негативно зарядженою клітинною 
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мембраною, зокрема ендотеліальною, і при наявності субстрату може викликати 

окислювальні пошкодження тканин організму в осередках запалення [342]. 

Припускають також, що МПО може проникати через ендотеліальний бар'єр за 

допомогою трансцитозу, медіатором якого мабуть служить альбумін. Сайт зв'язування 

МПО з альбуміном імовірно знаходиться на ділянці 425-454 а.з. (амінокислотих 

залишків) важкого ланцюга. Трансцитоз комплексу альбумін-МПО здійснюється за 

рахунок альбумін-зв'язуючих білків у кавеолах ендотеліоцитів. У субендотелії МПО 

може викликати модифікацію білків позаклітинного матриксу (зокрема, фібронектину), 

приводячи до ремоделювання тканин в осередках запалення [55]. 

ЦД супроводжується зниженням бактерицидної активності нейтрофілів тобто 

пригніченням внутрішньоклітинного кілінга за допомогою генерації високотоксичного 

супероксид-аніона і пероксиду гідрогену (респіраторного вибуху) а також зниженням 

активності бактерицидних сполук, які знаходяться в гранулах нейтрофілів [134, 342]. 

Також за досліджуваної патології відбувається порушення функціонального стану 

лімфоцитів, які призводять до розвитку супутніх інфекцій. З’ясовано, що у хворих на ЦД 

знижена Т-клітинна бласна трансформація та рівень імуноглобулінів [261]. 

Отже, розвиток ЦД супроводжується метаболічними та структурно-

функціональними змінами нейтрофілів (порушенням адгезивних властивостей, 

зниженням фагоцитарної та бактерицидної активності). Перехід лейкоцитів в 

преактивований стан за умов ЦД призводить до суттєвого зростання кількості 

екстрацелюлярних патологічних процесів, які призводять до розвитку судинних 

ускладнень ЦД [41]. 

 

1.2.3. Апоптоз лейкоцитів за умов цукрового діабету 1-го типу 

 

Стан хронічної гіперглікемії супроводжується підвищенням швидкості 

автоокиснення глюкози з наступним збільшенням кількості вільних радикалів та 

розвитком оксидативно-нітративного стресу, що за умов ЦД призводить до 

ушкодження молекули ДНК в лейкоцитах та утворенням продуктів, що виявляють 

потужну проапоптичну дію [9, 262]. 
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При ЦД спостерігається порушення біогенезу мітохондрій, зменшення їх маси 

на фоні збільшення кількості дисфункціональних мітохондрій, порушення 

аутофагоцитозу, що у сукупності призводить до зміни їх функціонального стану. 

Зниження мітохондріальної маси сприяє зростанню концентрації діацилгліцеролу і 

активації протеїнкінази С. Надмірна концентрація глюкози сприяє зниженню 

мембранного потенціалу на внутрішній мембрані, утворенню пор та набухання 

матриксу мітохондрій [143]. Порушення цілісності зовнішньої мітохондріальної 

мембрани призводить до виходу специфічних мітохондріальних білків в цитоплазму, 

що супроводжується запуском внутрішнього каскаду апоптозу в клітині.  

Апоптоз регулюється основними протеолітичними системами: каспазами, які 

відносяться до родини специфічних цитоплазматичних цистеїнових протеаз та 

протеасомами. У протеасомах деградують специфічні білки-регулятори апоптозу тоді 

як з іншого боку деякі компоненти протеасомної системи розщеплюються каспазами. 

Протеасоми здійснюють запрограмований протеоліз і процесінг різних груп білків, які 

володіють про- та антиапоптичними функціями в клітині, серед них транскрипційні 

фактори c-Fos, c-Myc, NF-kB, AP-1, білки родини р53, bcl-2, та інші [222]. 

Мітохондріальний (внутрішній) шлях апоптозу характеризується перехресною 

взаємодією між каспазами, проапоптичними представниками родини bcl-2 (Bax та 

Bad) і цитохромом с, AIF (apoptosis inducing factor), ендонуклеазою G, які 

вивільняються мітохондріями. Проапоптичний мітохондріальний білок цитохром с 

при виході в цитоплазму взаємодіє з протеїном APAF1 (Apoptotic protease activating 

factor 1) та прокаспазою 9 з наступним утворенням апоптосомного комплексу. Після 

чого, що прокаспаза 9 перетворюється в каспазу 9. Каспаза 9 активує каспазу 3, яка 

в свою чергу активує фактор фрагментації ДНК (DFF-45), гельзолін, полі (АДФ-

рибоза) полімеразу (ПАРП). Активація ПАРП сприяє репарації розривів ДНК, хоча з 

іншого боку дія цього ферменту пов’язана із зменшенням рівня НАД
+
, що сприяє 

клітинній загибелі [80, 95, 198]. У подальшому в дію вступає Ca
2+

/Mg
2+-

 - залежна 

ендонуклеза, з наступним переміщенням процесу в ядро, де формуються ефекторні 

ланки апоптозу [191]. Як і цитохром с, флавопротеїн AIF та ендонуклеаза G 

локалізовані в трансмембранному просторі мітохондрій та потрапляють 
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(вивільняються) в цитоплазму, внаслідок підвищеної проникності зовнішньої 

мембрани мітохондрій. Ці білки переміщуються із цитоплазми в ядро, і є 

каспазонезалежними медіаторами запрограмованої загибелі клітини. В ядрі 

флавопротеїн AIF викликає фрагментацію ДНК з утворенням великих фрагментів і 

конденсацію хроматину. Таким чином, мітохондріальний шлях апоптозу 

характеризується не тільки активацією каспаз але і доставкою в ядро клітини 

активних ферментів ендонуклеази G та AIF, які здатні викликати деградацію 

генетичного матеріалу без активації каспаз [123, 143, 156]. 

Зовнішня регуляція апоптозу здійснюється при взаємодії специфічних лігандів 

з клітинними рецепторами, які здатні передавати сигнали смерті та активувати 

запрограмовану клітинну загибель. До лігандів клітинної загибелі належать 

цитокініни TNF (англ. Tumor necrosis factor), FasL (англ. Fas ligand) и TRAIL 

(англ. TNF-related apoptosis-inducing ligand), які запускають каскад апоптозу, 

зв’язуючись з відповідними рецепторами смерті: Fas (CD95/APO-1), TNFR (англ. 

TNF receptor), DR (англ. death receptor). Fas рецептор (FasR, CD95) експонується на 

поверхні клітин багатьох типів: на тимоцитах, лімфобластоїдних клітинних лініях, 

активованих Т – і В – лімфоцитах та інших. Цей рецептор активується відповідним 

антигеном Fas-лігандом (FasL, APO-1L, CD95L), який є індуктором апоптозу. FasL 

експресуються в активованих Т-лімфоцитах та природних кілерах. Зв’язування FasL 

або анти-CD95-антитілами з Fas-рецептором зумовлює утворення 

мультимолекулярного комплекса протеїнів (DISC-комплекс (англ. death-inducing 

signaling complex)). Утворений сигнальний комплекс активує рецептор-зв’язаний 

адаптерний протеїн (англ. FADD – Fas receptor associated death domen). FADD 

зв’язується з прокаспазой 8 та сприяє активації каспази 8, яка в свою чергу активує 

каспазу 3 [153, 287]. Суттєвою відмінністю зовнішнього (рецепторного) від 

мітохондріального (внутрішнього) шляху апоптозу в тому, що він регулюється 

родиною білків Bcl-2 та є Ca
2+

 - незалежним [336]. З’ясовано, що рецепторний і 

мітохондріальний шлях активації каспазного каскаду поєднується на стадії активації 

будь якої ефектної каспази [336]. 
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Одним з важливих регуляторів апоптозу є білок р53. Цей білок здатний не 

тільки активувати гени, які беруть участь в індукції клітинної загибелі за рахунок 

своєї транскрипційної активності, але й приймають безпосередню участь в індукції 

мітохондріального шляху апоптозу. З’ясовано, що пошкодження ДНК сприяє 

накопиченню р53, який в свою чергу блокує клітинний цикл в фазі G1/S, 

перешкоджаючи, таким чином, реплікації ДНК до репарації пошкодження [151]. 

З’ясовано, що ПАРП та ДНК-залежні ферменти-протеїнкінази, ―інформують‖ білок 

р53 про пошкодження ДНК та стимулюють його активність шляхом зростання 

експресії його гену або шляхом збільшення (чи скорочення) тривалості життєвого 

циклу білка р53. Якщо репарація пошкодження неможлива то р53 запускає процес 

апоптозу, через інактивацію білка Bcl-2 та його взаємодією з білком Вах. Внаслідок 

такої взаємодії утворюється гетеродимерний комплекс, який в свою чергу зупиняє 

антиапоптичну активність білка Bcl-2 [13]. 

Схильність клітин до апоптозу контролюється родиною білків bcl-2, які 

поділяються на білки з антиапоптичними (Bcl-2, Bcl-хL, Mcl-1, та Bfl) та 

проапоптичними (Bax, Bаk, Bad та Bid) властивостями. Крім того, представники цієї 

родини містять гомологічні домени ВН: ВН1, ВН2, ВН3 і тільки білки з 

антиапоптичними властивостями додатково містять ще ВН4, loop та 

трансмембранний домен [299]. Посилення експресії генів білків Bcl-2 і Bcl-хL сприяє 

виживанню клітин індукованих до апоптозу. З’ясовано, що саме через домен ВН4 

відбувається зв’язування та інгібування прокаспази 9, а домен ВН3 

використовується для олігомеризації молекул. Каспазне розщеплення по домену 

loop перетворює антиапоптичні білки Bcl-2 и Bcl-хL в Bax-подібні проапоптичні 

[123]. Найбільш унікальним представником родини bcl-2 є проапоптичний білок Bid 

в складі якого домен BH3 приймає участь в інтеграції зовнішнього та внутрішнього 

шляху апоптозу. Після стимуляції рецепторів смерті активована каспаза 8 

розщеплює Bid з утворенням tBid, який в свою чергу взаємодіє з факторами 

мітохондріального шляху передачі сигналу апоптозу [110]. 

Внутрішньоклітинний білок Bcl-2 виступає в ролі регулятора апоптозу, зокрема 

інгібує каспази, таким чином перешкоджаючи виходу цитохрому с із мітохондрій 
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або зв’язуючи фактор який активує апоптоз – APAF1. Протилежний характер змін 

викликає протоонкоген Bax, який сприяє виходу цитохрому с з мітохондрій, таким 

чином, викликаючи загибель клітини [136, 191]. Представники родини bcl-2, 

подібно до Bcl-2, здатні пригнічувати або подібно до Bax індукувати апоптоз. 

Співвідношення інгібуючих та стимулюючих білків Bcl-2/Bax, Bcl-хL/Bcl-xS 

регулюють схильність клітин до апоптозу [136].  

Також, Bcl-2 регулює концентрацію вільного Ca
2+

 в цитоплазмі, шляхом 

пригнічення його вивільнення з ендоплазматичного ретикулума, як наслідок 

відбувається зниження концентрації вільного Ca
2+

 та пригнічення процесу апоптозу. 

Bcl-2 здатен блокувати апоптоз і при надмірній концентрації вільного Ca
2+

 в 

цитозолі. З’ясовано, що Bcl-2 модулює транспорт білків крізь пори ядерної 

оболонки. Відомо, що Bcl-2 та Bcl-xL містять амінокислотну послідовність, яка 

присутня в деяких білках ядерних пор, виключення цих послідовностей зменшує 

антиапоптичну активність Bcl-2 [191, 228].  

Стан хронічної гіперглікемії, інтенсифікація процесів вільнорадикального 

окиснення та розвиток оксидативного стресу при цукровому діабеті призводять до 

ушкодження молекули ДНК в лейкоцитах, а відтак, до їхньої загибелі шляхом 

апоптозу. Відомо, що, порівняно з іншими клітинами організму, продукція АФО є 

найбільш значущою в нейтрофільних лейкоцитах. Порушення цілісності зовнішньої 

мітохондріальної мембрани супроводжується запуском внутрішнього каскаду 

апоптозу в клітині. Важливу роль у передачі сигналу під час апоптозу відіграють 

білки регулятори апоптозу р53 та Bcl-2. 

 

1.3. Характеристика глікопротеїнів плазматичної мембрани еритроцитів і 

лейкоцитів та їхня роль у забезпеченні функціональної активності цих клітин  

 

Розвиток патологічних станів супроводжується порушенням процесів 

глікозилювання, зміною стеріохімічної конфігурації вуглеводної частини життєво 

важливих макромолекул – глікокон’югатів (ГК). Зміна структури вуглеводних 

компонентів глікопротеїнів призводить до модифікації їх взаємодій, внаслідок чого 
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змінюються адгезивні властивості, мутагенність клітин, рецепторний стан, 

посилюється біодоступність білків до дії протеолітичних ферментів [313]. 

Вуглеводні компоненти мембранних глікопротеїнів (ГП) та протеоглікани (ПГ) 

формують зовнішню поверхню глікокаліксу, а олігосахаридні компоненти 

гліколіпідів знаходяться над фосфоліпідним шаром [241]. Вміст вуглеводів в 

плазматичній мембрані становить від 2 до 10 %. Слід, відмітити, що серед 

різноманіття природних моносахаридів в мембранних глікопротеїнах та гліколіпідах 

зустрічаються лише дев’ять: глюкоза і галактозамін, галактоза і галактозамін, 

маноза і фруктоза та характерні для термінального положення у вуглеводному 

ланцюзі сіалові кислоти (N-ацетилнейрамінова кислота). Висока чутливість 

глікокаліксу до змін навколишнього середовища дозволяє йому виступати в ролі 

маркера клітинного функціонування [217].  

Основними білковими молекулами глікопротеїнів клітинної стінки є інтегрини, 

селектини, а також родина імуноглобулінів [127, 176]. Глікопротеїни родини 

селектинів є трансмембранними білками з цитоплазматичною ділянкою та 

декількома позаклітинними доменами, серед яких один подібний за своєю 

структурою з епідермальним фактором росту (EGF- домен) [182, 210]. Також в 

структурі позаклітинної частини селектинів присутні модулі, які подібні за своєю 

структурою з фрагментами білкових комплементів. Існує три види селектинів: L -

селектини, які експресовані практично у всіх лейкоцитах; Е-селектини з’являються 

на судинному ендотелії при стимуляції цитокінінами (через активацію 

транскрипції); Р-селектини розглядають, як трансмембранні білки преформовані в 

цитоплазматичні гранули, при їх активації вони транслокують на клітинну 

поверхню та маніфестують [129, 347]. Е-селектини ендотеліальних клітин після 

рибосомальної трансляції і пострансляційних модифікацій в ендоплазматичному 

ретикулумі та компартментах апарату Гольджі безпосередньо експонується на 

мембрані клітини, тоді як Р-селектини після синтезу зберігаються в тільцях Вейбеля 

– Паладе. При запаленні, відповіддю на тканинне пошкодження ряду медіаторів 

(серед яких гістамін, тромбін, АФО) є мобілізація та транслокація Р-селектину на 

клітинну поверхню, де він знаходиться короткий проміжок часу, після чого 
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переходить в лізосомальні гранули та апарат Гольджі, та знову повертається на 

зберігання в тільця Вейбеля – Паладе [167, 297]. Відомо, що кожний селектин 

вибірково зв’язується з олігосахаридом, а N-кінцевий залишок вуглеводного ланцюга 

відповідає за активність ліганда [150]. Рецепторами для L-селектину є CD 34, Gly-CAM-

1, Sgp200, MADCAM-1 вони є сіальованими, фукозольованими та сульфатованими 

муциподібними вуглеводовмісними молекулими, які володіють здатністю презентувати 

кластери О-зв’язаних вуглеводних ланцюгів лектиновим доменом L-селектина. 

Рецепторами до Р-селектину є муциподібна вуглеводна молекула PSGL-1, вперше 

знайдена в нейтрофілах, на сьогодні її визначають у всіх формах лейкоцитів, також 

відомо, що L- та Е- селектини здатні зв’язуватися з цією молекулою [325]. 

Прискорене і короткотривале зв’язування, а також дисоціація 

селектинлігандних комплексів сприяє міграції лейкоцитів між ендотеліальними 

клітинами посткапілярних венул у вогнище запалення. В основу цього процесу 

покладена взаємодія L-селектину цитоплазматичної мембрани ендотеліоцитів та 

вуглеводних лігандів молекули PSGL на нейтрофілах. Отримавши сигнал лейкоцити 

повільно проходять між ендотеліальними клітинами. Встановлено, що ці сигнали 

запускають каскад внутрішньоклітинних реакцій, внаслідок чого активізуються 

лейкоцитарні інтегрими, які у великій кількості експонуються на поверхні клітини. 

Саме, вони забезпечують довготривалу адгезію лейкоцитів до ендотеліальних 

клітин, що базується на міжбілковій взаємодії лейкоцитарних інтегринів та молекул 

родини імуноглобулінів (ICAM-1 (CD 54), -2 (CD 102) и VCAM-1) [211, 343]. Таким 

чином, селектини та їх ліганди в ролі молекули адгезії відповідають за 

екстравазацію лейкоцитів із судинного русла. 

Не меншу роль глікокалікс відіграє у функціонуванні еритроцитів, серед білків 

еритроцитарної мембрани, які беруть участь у формуванні структури глікокаліксу 

найбільш вивченим є глікофорин. Глікофорин є невеликим трансмембранним 

глікопротеїном (131 амінокислотний залишок). Більша частина маси цього білка 

знаходиться на зовнішній поверхні мембрани, де локалізована його гідрофільна N-

кінцева ділянка. З цією ділянкою білкової молекули пов’язано 15 окремих 

олігосахаридних ланцюгів, в яких в сумі міститься 100 цукрових залишків, що 
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складає приблизно 60 % маси молекули глікопротеїну [147, 275]. Розрізняють 

чотири види глікофорину: А, В, С і D. Відомо, що глікофорин А використовуються 

як рецептор вірусу грипу, а при дефіциті глікофорину С і D змінюються механічні 

властивості мембрани і еритроцити стають аномальної форми. Стан вуглеводного 

компоненту глікофорину є важливим сигналом для розпізнавання процесу старіння 

еритроцита для подальшого їх видалення з кров’яного русла [159, 304].  

Глікофорин у своєму складі містить велику кількість сіалових кислот, що 

володіють значним негативним зарядом. Відомо, що кількість сіалових кислот 

регулюється активністю сіалідаз – родини ензимів, які здійснюють десіалювання 

надмембранних компонентів. З одного боку залишки сіалових кислот володіють 

здатністю розпізнавати велику кількість молекул, серед яких гормони, токсини, 

лектини та антитіла, а з іншого боку виконують протилежну функцію маскують та 

захищають вуглеводні залишки у структурі антигенних детермінант, рецептори та 

молекули клітинної поверхні [251].  

Відомо, що мембранозв’язані ГК, термінальним елементом яких є залишки 

сіалових кислот, відіграють важливу роль в процесах міжклітинного розпізнання та 

клітинної адгезії вірусів. Саме сіаловмісні групи які розташовані на периферії 

глікоколіксу є лігандами для гемаглютиніну (HA) – лектину віруса грипу. Сіалові 

кислоти є похідними нейрамінової кислоти, найбільш поширеними є  N-

ацетилнейрамінова (NeuAc) та N-гліколілнейрамінова (Neu5Gc) кислоти [257]. 

Відомо, що фізіологічно здорові тканини організму людини не містять N-

гліколілнейрамінову (Neu5Gc) кислоту у вуглеводному ланцюзі глікопротеїнів та 

гліколіпідів, тому йому притаманні антигенні властивості для людини [206]. N-

ацетилнейрамінова (NeuAc) кислота входить до складу гангліозидів та належать до 

класу глікосфінголіпідів, які є основним компонентом еритроцитарної мембрани. 

Відомо, що N-ацетилнейрамінова кислота (NeuAc) зв’язана  глікозидними зв’язками 

з олігосахаридами, глікопротеїнами та гангліозидами, які переважно зв’язані з 

галактозою (Gal) через α2,3 – або α2,6 зв’язки. Також структура сіалових кислот 

залежить не тільки від типу похідних нейрамінової кислоти але й від  їх зв’язку із 

субтермінальними цукрами. У сіалюванні олігосахаридних ланцюгів приймає участь 
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ензим сіалілтрансфераза [309, 314]. Сіалові кислоти в організмі виконують функцію 

маскувального чинника для певних сайтів розпізнавання (маскують субтермінальні 

цукри гліканів), а процес їх маскування залежить від їх негативного заряду [204]. 

У процесах глікозилювання глікокон’югатів беруть участь різні ферменти, всі 

вони в чіткій послідовності змінюють один одного. Зміна активності одного із них  в 

ході ферментативної реакції призводить до порушення в процесах глікозилювання. 

Більшість ферментів глікозилювання відноситься до класу трансфераз та гідролаз. 

Відомо, що вуглеводний компонент приєднується до NH2 - групи радикалу 

аспарагіну через N-глікозидний зв’язок або через ОН-групи серину, тирозину, 

треоніну через О-глікозидний зв'язок. N-зв’язані олігосахариди формуються на 

ліпідній мембрані поки не відбудеться їх зв’язування з білком ендоплазматичного 

ретикулума, О-зв’язані зв’язуються з білком завдяки ферменту глікозилтрансферази 

апарату Гольджі. Відомо, що глікозилтрансфераза використовує тільки один вид 

цукру-субстрату та здатна утворювати конкретний зв’язок між одним моносахаридом і 

гліканом-прекурсором. Також, від внутрішньоклітинного набору та активності 

ферментів залежить утворення N-гліканів: високоманозний, комплексний та 

гібридний, вони мають корову частину пентасахарид – пентасахарид Man3[GlcNAc]2, 

який зв’язаний із радикалом аспарагіну у послідовності Аsn-Х-Ser [148].  

Регуляція О-глікозилювання залежить від комплексу взаємодій між 

амінокислотною послідовністю білка, який буде глікозильований, доступністю 

субстрату, концентрації та місця розташування глікозилтрансфераз апарату 

Гольджі, які відповідають за процес глікозилювання. У деяких випадках процес 

ускладнюється подальшою модифікацією за допомогою глікозидаз. Суттєвою 

відмінністю О- від N-глікозилювання є те що специфічної амінокислотної 

послідовності для цього процесу не виявлено. Встановлено, що сайти О-

глікозилювання є кластерами радикалів серину або треоніну біля проліну, які 

розташовані на відстані від заряджених амінокислот. Також, не існує 

встановленої послідовності приєднання моносахаридів при синтезі O-гліканів, 

внаслідок чого збільшується їхня різноманітність у складі глікопротеїнів [296]. 
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Таким чином, глікокалікс клітинної мембрани є однією з найважливіших 

систем, що забезпечує нормальне функціонування клітини. Він утворений 

олігосахаридними ланцюгами, які відіграють ключову роль у механізмах міграції, 

адгезії, проліферації та апоптозу клітин, вуглеводними компонентами мембранних 

глікопротеїнів і протеогліканів, які формують зовнішню поверхню глікокаліксу та 

білковими молекулами серед яких інтегрини, селектини, імуноглобуліни та 

глікофорин. Зміна складу та структури глікокон’югатів є важливим діагностичним 

показником у розвитку багатьох захворювань, зокрема, цукрового діабету. 

 

1.4. Біохімічні механізми гіпоглікемічної дії лікарських рослин 

 

Багатогранність ефектів лікарських рослин та безпека при їх використанні 

роблять фітотерапію незамінною в лікуванні цукрового діабету 1-го та 2-го типу.  

Фітопрепарати порівняно з синтетичними гіпоглікемічними засобами (серед 

яких інсулін та інсулінопохідні, похідні бігуанідів та сульфонілсечовини, інгібітори 

альфа-глюкозидази, тіазолідиндіони та їхні комбінації) мають низку переваг: вони 

малотоксичні (довготривале використання фітозасобів практично не зумовлює 

виникнення побічних ефектів) та добре поєднуються у комплексній терапії, тим 

самим посилюють дію один одного [14].  

Різноманіття біологічно активних речовин у складі лікарських рослин зумовлює 

широкий спектр їхньої дії, зокрема вони здатні гальмувати всмоктування глюкози у 

шлунково-кишковому тракті, зменшувати продукцію глюкози печінкою, сприяють 

посиленому використанню глюкози периферичними тканинами та секреції інсуліну 

підшлунковою залозою, здатні стимулювати регенерацію β-клітин острівців 

Лангергаса [267].  

Дослідженнями останніх років показано, що споживання функціональних 

харчових продуктів збагачених рослинною сировиною покращує стан хворих на ЦД 

та зменшує ризик виникнення ожиріння, так біологічно активні речовини здатні 

пригнічувати відчуття апетиту, інгібувати перетравлення та всмоктування ліпідів, 

безпосередньо можуть впливати на функціонування адипоцитів та β-клітин, а також 

моделювати енергетичний обмін клітин (рис. 1.1.) [155, 174, 283]. 
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Рис. 1.1. Молекулярні механізми антидіабетичної дії біологічно активних 

речовин рослинного походження: ER– ендоплазматичний ретикулум; PPARγ –

рецептор, який активує проліферацію пероксисом ; EGCG – галат епігалокатехін; 

TRP – транзиторний рецепторний потенціал; BAT –жирова тканина; АФО – активні 

форми оксигену; NF-кВ – транксрипційних факторів; АПK – активована 

протеїнкіназа; HMG-CoA – 3-гірокси-3-метилглутарил-коензим А редуктаза. 

 

Гіпертрофовані адипоцити секретують більшу кількість прозапальних 

адипокінів (IL-6, TNF-α), у порівнянні з адипоцитами нормального розміру [335]. Ці 

прозапальні адипокіни можуть впливати на трансдукцію сигналу інсуліну та можуть 

викликати хронічне запалення. Активація PPARγ (peroxisome proliferator-activated 

receptor) пригнічує експресію декількох адипокінів (TNF-α та IL-6), а також 

адипонектину, що сприяє зростанню чутливості печінки та м’язів до інсуліну [135, 

254]. З’ясовано, що біологічно активні речовини рослинного походження серед яких 

куркумін і гонокіол є частковими агоністами PPARγ [338]. Деякими дослідженнями 

встановлено, що у здорових тварин деякі агоністи PPARγ покращують толерантність 

до глюкози та інсулінорезистентність [338]. 
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1.4.1. Вплив біологічно активних речовин лікарських рослин на обмін 

вуглеводів 

 

Принципи лікування ЦД за допомогою біологічно активних речовин 

рослинного походження базується на: зниженні рівня глюкози в крові, нормалізації 

вуглеводного, ліпідного, білкового обміну та енергетичного дисбалансу, 

профілактиці гострих і хронічних ускладнень, діабетичних ангіопатій та нефропатій. 

На сьогодні відомо, більше ніж 1200 видів рослин, які використовують у 

профілактиці та лікуванні ЦД та його ускладнень. Серед лікарських рослин слід 

відмітити: аралію маньчжурську (Aralia mandshurica), оман високий (Inula 

helenium), манжетку звичайну (Alchemilla vulgaris), бузину чорну (Sambucus nigra), 

брусницю звичайну (Vaccinium vitis-idaea), радіолу рожеву (Rhоdiola rosea), 

кульбабу лікарську (Taraxacum officinale), галегу лікарську (Galega officinalis), льон 

звичайний (Linum usitatissimum), сушеницю болотну (Gnaphalium uliginosum), 

топінамбур (Helianthus tuberosus), хвощ польовий (Equisetum arvense), цикорій 

дикий (Cichorium intybus), шипшину коричну (Rosa cinnamomea), капусту (Brassica 

oleracea), лимонник китайський (Schizandra chinensis), звіробій звичайний 

(Hypericum perforatum), евкаліпт (Eucalyptus viminalis), кропиву дводомну (Urtica 

dioica), кукурудзу (Zea mays), квасолю звичайну (Phaseolus vulgaris), елеутерокок 

колючий (Eleutherococcus senticosus), суницю лісову (Fragaria vesca), липу 

круглолистну (Tilia cordata), козлятник лікарський (Galega officinalis) [14, 59, 258].  

З’ясовано, що лікарські рослини серед яких бадан війчастий (Bergenia ciliata Haw) 

та кора альстонії (Alstonia scholaris (L.) R. Br.) здатні інгібувати активність ключових 

гідролітичних ферментів, які беруть участь у перетравленні вуглеводів – α-глюкозидази і 

α-амілази. Внаслідок інгібування цих ферментів біологічно активними речовинами 

рослинного походження відбувається уповільнення всмоктування глюкози у кров, що 

поліпшує функціонування підшлункової залози та попереджує її виснаження [112]. До 

таких біологічно активних речовин належать мірицетин, лютеолін, лютеолін-7-глюкозид 

(-)-3-O-галоїлепікатехін та (-)-3-огалоїлкатехін, кверцетин 3-O-b-D-
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ксилопіранозил(1´´´→2´´)-b-D-галактопіранозид і (-)-ліонірезинол3-O-b-D-

глюкопіранозид, акрегенін, арктиін та флавоновий глікозид монтбетин А [341]. 

Всмоктування глюкози в шлунко-кишковому тракті здійснюється різними 

механізмами. При низькій концентрації глюкози ентероцити поглинають її активним 

транспортом за участю натрійзалежного транспортера SGLT1 (англ. Sodium glucose 

transporter 1). Натомість, висока концентрація глюкози сприяє її полегшеній дифузії в 

клітини за допомогою мембранного білкового транспортеру GLUT2 (англ. Glucose 

transporter 2) [231]. Зв’язуючись з транспортними білками глюкоза потрапляє в клітини 

слизової оболонки кишківника. Дослідженнями in vitro, встановлено інгібуючий вплив 

флавоноїдів та фенольних сполук на всмоктування глюкози. Інгібування SGLT1 

відмічено при використанні хлорогенової, ферулової, кавової та танінової кислот, а 

кверцитин, мірицетин, апігенін викликають інгібування транспортера GLUT2. Слід 

відмітити, що одночасно інгібувати SGLT1 та GLUT2 здатні лише катехіни [192]. 

Транспорт глюкози до всіх тканин організму здійснюється завдяки полегшеній 

дифузії, однак в клітинах м’язової та жирової тканини він регулюється інсуліном. У 

цих клітинах глюкозні білки – транспортери GLUT4 і частково GLUT1 практично 

повністю знаходяться у везикулах цитоплазми. Інсулін сприяє переміщенню везикул 

до цитоплазматичної мембрани, їхньому злиттю та вбудовуванню в мембрану, що 

поліпшує надходження глюкози в клітину [116, 192]. Деякими дослідженнями 

показано, що транспорту глюкози в клітини м’язової та жирової тканини сприяють 

хлорогенова та ферулова кислоти, катехіни, ціанідин-3-глюкозид, деякі флавони і 

флавоноли, а також ресвератрол. Припускають, що даний ефект біологічно активних 

речовин зумовлений активацією аденозинмонофосфаткінази (АМФК) і як наслідок 

стимулювання транслокації GLUT4 [190].  

Зниженню кишкової абсорбції глюкози сприяють топінамбур (Helianthus 

tuberosus), цикорій звичайний (Cichorium intybus), ехінопсис (Echinops 

sphaerocephalus), кульбаба лікарська (Taraxacum officinale), якон (Polymnia 

sonchifolia). Всі ці лікарські рослини містять велику кількість інуліну. Інулін – це 

запасаючий полісахарид коренеплодів, який складається з залишків D-
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фруктофуранози, що зв’язані β-2,1- глікозидними зв’язками. Він відомий своєю 

здатністю підтримувати фізіологічний рівень інсуліну та глюкагону [69, 160]. 

Також, біологічно активні речовини лікарських рослин сприяють нормалізації 

рівня глюкози. Відомо, що гуанідоізоамілен, який міститься в листках чорниці 

(Vaccínium myrtíllus) і стручках квасолі звичайної (Phaseolus vulgaris), ізофлавони 

гвоздики запашної (Syzygium aromaticum L.) та катехіни чаю китайського (Camellia 

sinensis L.) здатні впливати на активність ключових ферментів глюконеогенезу [45, 

46, 273]. Крім того, з’ясовано що деякі лікарські рослини регулюють активність 

ферментів гліколізу, серед яких біологічно активні речовини часника (Allium cepa L.) - 

S-метил цистеїн сульфоксид, S-аліл цистеїн сульфоксид та американського женьшеню 

(Panax quinquefolius) - квінквіенозид [212, 273]. Спільним для цих рослин є те, що вони 

здатні регулювати обмін глікогену, і як наслідок, зменшувати концентрацію глюкози в 

крові [253, 333]. Нещодавніми дослідженнями встановлено, що глікозиди мормодин і 

гарантин, які містить гірка диня (Bitter melon) сприяють ефективнішому поглинанню 

глюкози тканинами, впливають на гліколіз та глюконеогенез [291]. 

Також відомо, що харчові волокна до складу яких входить гуарова губка з 

гуарових бобів (Cyamopsis tetragonoloba) та пектини рослинного походження не 

перетравлюються ферментами шлунко-кишкового тракту. Ця їх властивість сприяє 

зниженню рівня ліпідів та холестерину в крові, завдяки безпосередньому зв’язуванню з 

харчовими жирами, що призводить до пригнічення їх абсорбції (рис. 1.2). [115, 310].  

 

Рис. 1.2. Вплив полісахаридів рослинного походження на мікрофлору шлунково-

кишкового тракту та їх антидіабетична дія [144]: SCFAs – коротколанцюгові жирні 

кислоти; ZO-1 – блокатор малої зони білок 1, GLP‑1 – глюкагоноподібний пептид. 
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З’ясовано, що стан мікрофлори шлунково-кишкового тракту відіграє не тільки 

важливу роль у засвоєнні їжі, а й у розвитку ЦД 2-го типу та пов’язаного з ним 

ожиріння [165, 292]. З’ясовано, що мишам з надмірною вагою для перетравлення 

поживних речовин, які надійшли з їжею потрібна надлишкова кількість енергії, 

порівняно з мишами з нормальною вагою [331]. У групи людей з надмірною вагою, 

які вживали ванкоміцин протягом одного тижня, виявлено дисбактеріоз та зниження 

чутливості рецепторів до дії інсуліну, порівняно з групою людей з нормальною 

вагою у яких нормальна чутливість рецепторів до дії інсуліну [332]. Отримані 

результати вказують на те, що модулювання мікрофлори шлунково-кишкового 

тракту відіграє значну роль у перебігу захворювань у людей з надмірною вагою та 

хворих на ЦД 2-го типу. З’ясовано, що рослинні полісахариди володіють 

протидіабетичними властивостями, оскільки вони не перетравлюються в 12-палій 

кишці шлунково-кишкового тракту та надходять до товстої кишки в незмінному 

вигляді, де вони перетравлюються мікрофлорою в коротколанцюгові жирні кислоти 

(SCFAs), які в свою чергу сприяють секреції глюкагонподібного пептиду (GLP-1). 

SCFAs та GLP-1, які надходять до кровообігу і впливають на адипоцити сприяючи 

зростанню чутливості рецепторів до дії інсуліну [154]. 

Отже, біологічно активні речовини рослинного походження виявляють 

виражену гіпоглікемічну дію завдяки їхній здатності впливати на активність 

ключових ферментів обміну вуглеводів та транспорт глюкози, а їхній терапевтичний 

потенціал попереджає виникнення діабетичних ускладнень. 

 

1.4.2. Вплив біологічно активних речовин лікарських рослин на 

функціонування β-клітин острівців Лангерганса підшлункової залози  

 

Важливе місце у розвитку аутоімунної деструкції β-клітин займають зміни в 

системі цитокінів (IL-1β, TNF-α і інші), простагландинів, оксиду нітрогену, 

активація імунокомпетентних клітин. Дія цих чинників зумовлює деструкцію, 

зменшення кількості β-клітин та призводить до розвитку діабетичних ускладнень 
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[41]. Крім цього, β-клітини острівців Лангергаса характеризуються низьким вмістом 

антиоксидантних ферментів, тому легко піддаються негативному впливу АФО [74]. 

Важливу роль у лікуванні ЦД посідають біологічно активні речовини з 

антиоксидантною активністю (вітаміни А, Е, С, селен, каротиноїди, антоціанідини, 

флавоноїди та фенольні сполуки) [94]. Дослідженнями останніх років з’ясовано, що 

завдяки інгібуючому впливу на процеси ПОЛ, антиоксиданти здатні стабілізувати 

структуру клітинних мембран, нормалізувати їх проникність, покращувати 

мікроциркуляцію, прискорювати утилізацію продуктів ПОЛ, а відтак 

попереджувати процеси деструкції β-клітин та сприяти їхній регенерації [87]. 

Встановлено, що флавоноїди чаю курильського (Pentaphilloides fruticosa (L.) та 

ізофлавоноїди (геністеїн, даїдзеїн) сої (Glycine max) виявляють позитивний вплив на β-

клітини [66, 152]. Флавоноїди винограду (Vitis vinifera L) полімерні та олігомерні 

проантоціанідини, здатні знижувати продукцію оксиду нітрогену, простагландинів та 

АФО [50].  

У дослідженнях in vitro з’ясовано, що флавоноїди (апегінін, кверцитин, 

лютеолін), які містяться в канадській чорниці (Vaccinium angustifolium) здатні 

захищати β-клітини острівців Лангергаса від негативного впливу прозапальних 

цитокінів, знижуючи активацію NF-κB [102]. Такі біологічно активні сполуки, як 

берберин, куркумін, які містяться в кукурмі (Curcuma longa) та катехіни володіють 

здатністю збільшувати кількість β-клітини у тварин з ЕЦД 2-го типу але механізм за 

яким відбувається регенерація цих клітин залишається не з’ясованим [203]. Також 

на моделі ЕЦД 2-го типу з’ясовано, що екстракт часнику (Allium sativum), гірка диня 

(Momordica charantia) та шафран (Crocus sativus) позитивно впливають на 

функціонування β-клітини [203]. 

Гінгенозид отриманий з екстракту женьшеню (Panax ginseng) захищає β-

клітини підшлункової залози від руйнівного впливу АФО. Так при дослідженні 

гіпоглікемічного ефекту цієї рослини у діабетичних мишей встановлено, 

гальмування фрагментації ДНК, що пов’язують із здатністю цієї рослини знижувати 

продукцію оксиду нітрогену та гальмувати активність каспаз [50]. 
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Таким чином, біологічно активні речовини лікарських рослин здатні виявляти 

протекторний вплив на функціонування β-клітин острівців Лангергаса підшлункової 

залози, знижуючи продукцію прозапальних цитокінів та АФО, пригнічуючи 

активацію NF-κB, а також стимулювати секрецію інсуліну завдяки посиленню 

проліферації β-клітин. Проте, механізми за якими відбувається регенерація β-клітин 

залишаються остаточно нез’ясованими. 

 

1.5. Актуальність фармакогностичного і фармакологічного дослідження 

якона з метою створення рослинних препаратів з гіпоглікемічною дією 

 

Якон (Smallanthus sonchifolius Poepp. & Endl. – синонім Polymnia sonchifolia 

Poepp. & Endl.) – багаторічна рослина родини айстрових (Asteraceae). Традиційно 

вирощують у північних і центральних Андах від Колумбії до північної Аргентини 

[185, 200]. Однорічна рослина, форма стебла циліндрична заввишки від 1,5 до 

3 метрів. Листки якона прості за формою яйцевидні або яйцевидно-ланцетовидні, 

загострені на вершині, їх середній розмір становить 17 см довжина 13,7 см. Трихоми 

і залози присутні в нижньому та верхньому епідермісі на стадії зрілості мають 

сферичну будову внаслідок накопичення секреторних продуктів. Трихоми беруть 

участь у синтезі різних хімічних сполук, які є важливими у взаємодії рослини та 

адаптації до біотичних і абіотичних факторів. Якон містить типові суцвіття у 

вигляді згрупованих квітів жовто-помаранчевих кольорів, розміром 3 см [321, 334]. 

Коренева частина якона представлена кореневищем та великими кореневими 

бульбами вагою від 100 г до 2000 г. Кореневі бульби якона на зовні пурпурово-

коричневого кольору, а всередині бувають як білого і жовтого так і пурпурово-

коричневого кольору [62].  

Відомо, що з лікувальної метою використовують листя та кореневі бульби 

якона. Листя та кореневі бульби збирають восени. З 1 кг сирого листя вихід 

повітряно-сухої маси є від 300 до 400 г сухої, а з 1 кг свіжих кореневих бульб якона 

вихід повітряно-сухої маси кореневих бульб становить 300 г. 
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В Україні рослинну сировину якона вирощуєть в Київській області на сірому 

лісовому грубопилувато-легкосуглинковому ґрунті, який виявився найбільш 

придатним для одержання продуктивних кореневих бульб. Матеріал для інтродукції 

в Україні був люб’язно наданий професором П. Ф. Кононковим. Вченими [62, 221] 

було отримано матеріал якона для досліджень у 1995–1998 р.р. з Аргентини, а 

згодом інтродуковано і виведено новий сорт Юдинка. 

З літературних джерел відомо, що якон в лікувальних цілях застосовували 

протягом багатьох століть тому, ще до інків, найстаріші згадки про цю рослину 

знайдені в археологічному заповіднику Наска (500-1200 до нашої ери) [185]. У 

народній медицині різних країн світу, для лікування ЦД широко застосовуються 

водні екстракти якона [184, 200, 243, 317]. 

Першими фітохімічними дослідженнями встановлено, що листя якона містять, 

сесквітерпенові лактони, ент-кауренову кислоту, а також споріднені до них 

дитерпеноїдні речовини [209]. Деякі автори припускають, що саме останні 

відіграють значну роль у захисті якона від рослинних шкідників. 

Трохи пізніше встановлено, що основними компонентами листя якона є 

катехол, терпени та флавоноїди, а в 2003 році додатково виділено велику кількість 

фенольних сполук серед яких протокатехова, хлорогенова, кавова та ферулова 

(сліди) кислоти (рис. 1.3.) [320]. 

 

Рис.1.3. Основні хімічні сполуки які наявні в листках якона. Кавова кислота 

(Caf) (1), хлорогенова кислота (2) та їх похідні: 3,4- дикавоілхінна кислота (3); 3,5- 

дикавоілхінна (4)¸ 4,5- дикавоілхінна (5) та сесквітерпеноий лактон енгідрин (6). 

 

У дослідженнях in vivo та in vitro у здорових тварин та тварин з ЕЦД 

встановлено, що головний сесквітерпеновий лактон енгідрин здатний пригнічувати 
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α-глюкозидазну активність, такі властивості притаманні також і 

смалантодитерпеновим кислотам A, B, C і D [189, 243]. Також, енгідрин збільшує 

кількість β-клітин та рівень мРНК в панкреатичних острівцях діабетичних тварни 

[290] та володіє антибактеріальною дією. Антибактеріальна активність листя якона 

підтверджено його вираженою активністю проти двох штамів метицилін-стійкого 

золотистого стафілококу (ATCC Methicillin-resistant Staphylococcus aureus) [207]. 

З’ясовано, що сесквітерпенові лактони виділені із листя якона здатні інгібувати 

утворення оксиду Нітрогену в LPS-стимульованих мишачих макрофагах клітинної 

лінії RAW 264.7 [200].  

Крім того, енгідрин, уведалін, сонхіфолін володіють цитотоксичною дією, щодо 

в клітин лінії HeLa. Посилення апоптичної загибелі цих клітин було підтверджено 

морфологічним аналізом, пригнічення синтезу ДНК. Також описано пригнічуючий 

вплив цих біологічно активних речовин на синтез транскрипційного фактора NF-kB, 

який регулюює експресію проапоптичних генів (Bcl-2, Bcl-XL та інші) [117, 295]. У 

дослідженнях in vivo показано, що цим сексвітерпеновим лактонам також 

притаманні протинабрякові властивості [260]. 

Фенольні сполуки, які головним чином містяться у листях якона, представлені 

протокатеховою, хлорогеновою, кавовою, феруловою (сліди), розмариновою 

кислотами та їхніми похідними, а їх вміст залежить від ареалу та періоду року 

збирання листя якона [318, 344]. 

Дослідженнями in vivo встановлено, що у щурів з ЕЦД яким вводили спиртовий 

екстракт якона нормалізується активність глюкозо-6-фосфат-дегідрогенази, 

збільшується вміст глікогену в печінці та м’язах. Всі ці біологічні ефекти 

пов’язують з наявністю у складі листя фенольних сполук. Відомо, що хлорогенова 

кислота та її похідні здатні інгібувати активність α-амілази і сахарази, транспорт 

глюкози через клітини шлунково-кишкового тракту шляхом пригнічення натрієвого 

ко-транспортера глюкози (SGLT-1) [219]. Крім того, протокатехова, хлорогенова, 

кавова і ферулова кислоти володіють потужними антиоксидантними властивостями, 

вони здатні інгібувати ліпопероксидацію субклітинних мембран в печінці щурів від 

окислювального пошкодження [315, 316, 319], а також інгібують процеси ПОЛ у 
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гомогенатах мозку щурів [305]. Також, фітохімічними дослідженнями 

компонентного складу листя якона встановлено вміст ефірних олій β-пінен, 

каріофілен, Y-кадинен, β-фелландрен, β-кубебени, β-каріофілен [108, 232]. 

На відміну від листя кореневі бульби якона є менш дослідженими. Кореневі 

бульби якона багаті на фруктоолігосахариди типу інуліну вміст якого досягає до 60 

% в перерахунку на суху речовину, містять також фруктозу (3-22 %) та глюкозу (2-5 

%) [259]. Фруктоолігосахариди, які входять до складу якона, є представниками 

групи інуліну, в основному є олігомерами, які складаються з залишків фруктозних 

зв’язаних між собою β-(2→l) глікозидними зв’язками (рис. 1.4.) [320], яким 

притаманні пробіотичними та обволікаючі властивості [227]. З’ясовано, що 

фруктоолігосахариди знижують рівень тригліцеридів і вміст холестеролу 

плазматичних мембран та збільшують кишкову абсорбцію деяких мінералів. Вони 

можуть специфічно зв'язуються з макрофагами, активувати їх та ініціювати каскад 

імунних реакцій [266]. Фруктоолігосахариди не потребують вироблення інсуліну 

для метаболізму в організмі людини, тому вони можуть бути корисним як 

цукрозамінники природного походження для хворих на ЦД, людей з надлишковою 

масою тіла та серцево-судинними захворюваннями. 

 

Рис. 1.4. Фруктоолігосахарид - фруктан типу інуліну β (2→1) 

 

Кореневі бульби якона містять амінокислоти (аспарагін, глутамін, аргінін, 

метіонін, лейцин, ізолейцин, серин та триптофан), а також є багатими на калій та 

селен [259]. Також кореневі бульби якона містять високий процентний вміст 

фенольних сполук (хлорогенову, ферулову і кавову кислоти). Всім цим біологічно 

активним речовинам притаманні антиоксидантні властивості [227]. Відомо, що 

триптофан захищає слизову оболонку шлунково-кишкового тракту від окисного 

пошкодження вільними радикалами [169, 223]. 
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Досліджуючи антиоксидантний ефект кореневих бульб якона in vivo на моделі 

ЕЦД 1-го типу встановлено, що найбільш активними є триптофан та хлорогенова 

кислота, які виконують роль головних антиоксидантів, що підтверджено зростанням 

активності ферментів антиоксидантного захисту (каталази, глутатіонпероксидази, 

супероксиддисмутази) та нормалізують обмін вуглеводів [131].  

Багаточисленими дослідженнями показано, що крім вираженого 

гіпоглікемічного ефекту водні екстракти якона володіють імуномодулюючими [315], 

антиоксидантними, цитопротекторними [316], антимікробними, анти паразитарними 

та протизапальними властивостями. 

Отже, широкий спектр біологічно активних речовин з різними властивостями, 

які входять до складу надземної та кореневої частини якона визначає важливе 

значення цієї рослини як перспективного джерела лікарської сировини для 

створення нових рослинних препаратів з гіпоглікемічною дією. Найцінніші 

властивості якона – гіпоглікемічну та антиоксидантну дію якона пов’язують з 

наявністю у його складі фруктозанів (інулін) та поліфенольних сполук. 
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РОЗДІЛ 2 

МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕНЬ 

 

2.1. Матеріали та умови проведення дослідів 

 

Досліди проведено на білих безпородних щурах самцях масою тіла 130–180 г, 

яких утримували в стандартних умовах віварію з дотриманням загальних етичних 

принципів проведення експериментів на тваринах згідно зі „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 використовуються в експериментальних 

та інших наукових цілях‖ (Страсбург, Франція, 1985) та Законом України „Про 

захист тварин від жорстокого поводження‖ від 26. 02. 2006 р. 

Піддослідних тварин було розподілено на 14 груп (рис. 2.1). 

 

Рис. 2.1. Схема експериментальних досліджень. 

 

Експериментальний цукровий діабет 1-го типу індукували внутрішньочеревним 

введенням стрептозотоцину (―Sigma‖, США) з розрахунку 5,5 мг на 100 г маси тіла. 

Для експерименту використовували тварин з рівнем глюкози більше 15 ммоль/л 
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(після 18-годинного голодування). Через два тижні після індукції цукрового діабету 

тваринам per os вводили водні екстракти або суспензію порошка бульб якона. В 

експерименті було задіяно більше 280 тварин. У роботі було використано клітини 

периферичної крові щурів, а саме еритроцити та лейкоцити. 

 

2.2. Отримання водних екстрактів листя і кореневих бульб якона 

 

Рослинна сировина якона була вирощена в Київській області на сірому лісовому 

грубопилувато-легкосуглинковому ґрунті. Листя та кореневі бульби збирали восени. З 

1 кг сирого листя вихід повітряно-сухої маси становить 300 г, з 1 кг свіжих кореневих 

бульб якона вихід повітряно-сухої маси кореневих бульб становить 300 г.  

Для досліджень використовували надземну (листя, стебла, черешки) та кореневу 

частину (шкірки корневих бульби та кореневі бульби якона) 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 упарювали у вакуумі за допомогою роторного випарювача 

LABOROTA 4001 (Heidolph, Німеччина) при температурі 60-65ºC. Для досліджень 

використовували водний розчин випарених екстрактів якона, який продовж 14 днів 

вводили тваринам per os у дозах 70 мг/кг та 500 мг/кг маси тіла тварини. 

Підбір доз досліджуваних екстрактів та суспензій якона було підібрано відповідно 

до літературних даних, в яких описано гіпоглікемічну дію водно-етанольних та 

етанольних екстрактів якона у дозах 50 – 500 мг/кг [126, 166, 180, 186]. 

 

2.3. Отримання та стабілізація суспензій кореневих бульб якона 

 

Сухі бульби подрібнювали за допомогою подрібнювача ріжучої та розпилючої 

дії до одержання однорідної порошкоподібної маси. 

Нестабілізовану суспензію кореневих бульб якона отримували шляхом 

змішуванням 0,075 г порошку кореневих бульб з 1 мл води (контрольна суспензія). 



62 

Для стабілізації суспензії кореневих бульб використовували поверхнево-активні 

речовини – продукти біосинтезу культури Pseudomonas sp. PS-17 з колекції 

мікроорганізмів Відділення фізико-хімії ГК ІнФОВ ім. Л. М. Литвиненка НАН України.  

Культивування штаму-продуцента проводили в колбах Ерленмейєра (750 мл), з 

робочим об’ємом 150 мл на ротаційній качалці (220 об/хв) за температури 30 °С на 

рідкому поживному середовищі (г/л): NaNO3 – 4,0; K2HPO4  х 3H2O – 2,0; KH2PO4 – 1,2; 

MgSO4 х 7H2O – 0,5; цитрат Na – 2,0. Джерело Карбону – гліцерин - 30 г/л. Термін 

культивування – 5 діб.  

Поверхнево-активний біокомплекс PS виділяли із надосадової рідини культури 

штаму Pseudomonas sp. PS-17 способом кислотного осадження (10% HCl) за pH 3,0. 

Отриманий осад витримували за 4 °С протягом ночі, відділяли центрифугуванням (8 000 

об/хв, 20 хв), сушили у вакуумі до постійної маси [92].  

Перший спосіб отримання стабільної субстанції, полягав у додаванні до 

контрольної суспензії поверхнево-активного біоПАР PS у концентраціях 0,00001 г/мл, 

0,00002 г/мл, 0,00003 г/мл.  

Згідно другого способу одержання стабільної субстанції, порошок кореневих 

бульб якона, попередньо змішували з біоПАР PS. Для цього однорідну 

порошкоподібну масу кореневих бульб поміщали у ємність рівномірним тонким 

шаром (товщиною не більше 2 мм), після чого по свій поверхні порошку 

розпилювали біоПАР PS з розрахунку 0,00001 г/ мл води на 0,075 г порошку якона. 

Після висихання порошок кореневих бульб змішували з 1 мл води.  

Одержану суспензію кореневих бульб і її стабілізовану форму вводили тваринам 

per os у дозі 500 мг порошку кореневих бульб на 1 кг маси тіла впродовж 14 днів.  

У роботі використовували стабілізовану форму суспензії кореневих бульб, яку 

отримували додаванням до контрольної суспензії біоПАР PS у концентрації 0,00001 г/мг. 

 

2.4. Визначення концентрації глюкози глюкозооксидазним методом 

 

Принцип методу полягає у використанні спряженого методу визначення 

моносахариду за присутності ферменту глюкозооксидази, який каталізує реакцію його 

окиснення киснем повітря з утворенням глюконату і пероксиду гідрогену [85, 311]. 
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Глюкоза + О2 + Н2О идазаглюкозоокс  глюконат + Н2О2 

Пероксид гідрогену, який утворився є субстратом другої, індикаторної реакції. 

При розщепленні пероксиду гідрогену пероксидазою відбувається конденсація 

фенолу і р-аміноантипірину в забарвлену сполуку, що фіксують колориметрично.  

2Н2О2 + фенол + 4-аміноантипірин апероксидаз  4(р-бензохінонмоноіміно)-

феназон + 4Н2О2 

Для проведення аналізу до 0,9 мл стабілізуючого розчину складом 1,34 % 

розчин щавлевокислого натрію у 0,85% NaCl, вносили 0,1 мл цільної крові з 

хвостової вени щура. Для осадження еритроцитів проби центрифугували впродовж 

5  хв при 3000 об/хв. Для аналізу використовували надосадову рідину.  

Аналіз проводили серійно з постановкою в кожній серії калібрувальної (у яку 

замість плазми вносять калібрувальний розчин глюкози, 10 ммоль/л) та сліпої (у яку 

замість плазми вносять воду) проб. 

Зупиняли реакцію через 20 хв інкубації при кімнатній температурі додаючи до 

кожної проби по 0,5 мл 0,8 н НCl у тій часовій послідовності, яка витримувалася при 

додаванні надосадової рідини. Після зупинки реакції проби фотометрували при 450 

нм проти сліпої (спектрофотометр Thermo Scientific (Helios Epsilon)). 

Розрахунок концентрації глюкози (в ммоль/л) проводили за формулою: 

,
10

2

1

E

E
C  де  

Е1 і Е2 – оптичні густини дослідної і калібрувальної проб, відповідно; 10 – 

концентрація глюкози в калібрувальному розчині, ммоль/л. Для визначення 

концентрації глюкози використовували аналітичний набір для ферментативного 

визначення глюкози в крові «Діаглюк-2».  

 

2.5. Визначення толерантності клітин до глюкози 

 

Після вісімнадцятигодинного голодування тварин проводили 

глюкозотолерантний тест. Навантаження глюкозою здійснювали шляхом 

перорального введення розчину глюкози у розрахунку 1 г на 1 кг маси тіла. Для 
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досліджень забирали кров з хвостової вени щурів. До та після глюкозного 

навантаження проводили забір крові на аналіз, та визначали рівень глюкози. 

Будували графік – глікемічну (цукрову) криву, яка показує, наскільки швидко 

організм щурів засвоює глюкозу і як змінюється рівень цукру в крові у разі введення 

якона (натще – 0 точка, через 10, 20, 30, 40, 50, 60 хв після прийому глюкози). У 

якості критерію сумарної відповіді на стандартний глюкозотолерантний тест 

розраховували інтегральний показник площі під глікемічними кривими (area under a 

curve – AUCglu), що відображає загальне підвищення концентрації глюкози після 

споживання глюкози. Площу під глікемічними кривими (AUCglu) розраховували за 

допомогою правила трапецій [346]. 

 

2.6. Визначення кількості еритроцитів [85] 

 

Під мікроскопом у визначеному об’ємі камери підраховують клітинні елементи, 

а потім перераховують отриманий результат на 1 мкл крові. Досліджувану кров 

заздалегідь розводять пробірковим методом, який запропонував Н. М. Ніколаєв, аби 

зменшити кількість клітин, що перебуватимуть в одному полі зору під мікроскопом. 

У конічну пробірку вносили 4 мл рідини для розведення (фізіологічний розчин 

NaCl), в яку обережно вносили 0,02 мл капілярної крові з антикоагулянтом. 

Отриману суміш ретельно перемішували і заповнювали камеру Горяєва. Після 

заповнення камеру залишали на 1 - 2 хв для осідання форменних елементів, а потім 

проводили підрахунок при малому збільшенні мікроскопа (об’єктив - ×8, окуляр - 

×15) у затемненому полі зору (діафрагма прикрита, дещо опущений конденсор). 

Підрахунок еритроцитів проводили у п’яти великих квадратах (5 × 16 = 80 малих 

квадратах), які розміщені по діагоналі, оскільки розподіл клітин у камері може бути 

нерівномірним. Кількість еритроцитів в 1 мкл крові обчислювали за формулою: 

б

вa
x

4000 , де 

х - кількість еритроцитів в 1 мкл крові; а - кількість клітин, що були підраховані 

у певній кількості малих квадратів; б - кількість малих квадратів, у яких рахували 

еритроцити; в - розведення крові. 
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Оскільки, об’єм малого квадрата дорівнює 1/ 4000 мм
3
, то щоб перейти до 

об’єму 1 мм
3
 (1 мкл), множимо отримане значення на 4000. 

 

2.7. Визначення кількості лейкоцитів [85] 

 

Для визначення кількості лейкоцитів у пробірку вносили 0,4 мл рідини для 

розведення і 0,02 мл капілярної крові з антикоагулянтом. До складу рідини для 

розведення входить 3 % розчин оцтової кислоти підфарбований метиленовим синім 

(оцтова кислота лізує еритроцити, а метиленовий синій фарбує ядра лейкоцитів). 

Отриману суміш ретельно перемішували і заповнювали камеру Горяєва. Після 

заповнення, камеру залишали на 1 – 2 хв для осідання форменних елементів, а потім 

проводили підрахунок у 100 великих (1600 малих) квадратах. Підраховували кількість 

лейкоцитів в 1 мкл крові та обчислювали за формулою, як описано у розділі 2.6. 

 

2.8. Визначення кількості тромбоцитів [85] 

 

Обчислювали кількість тромбоцитів у камері Горяєва використовуючи 

гемолізуючий розчин 1% (NH4)2C2O4, який був підфарбований блискучим крезиловим 

синім. До розчину об’ємом 1,98 мл (NH4)2C2O4 додавали 0,02 мл капілярної крові з 

антикоагулянтом, перемішували 3 хв, заповнювали камеру Горяєва і на 20-30 хв 

поміщали у вологу камеру для осідання еритроцитів. Обчислювали тромбоцити у 

25 великих (400 малих) квадратах. Підрахунок кількості тромбоцитів в 1 мкл крові 

проводили за формулою, як описано у розділі 2.6. 

 

2.9. Визначення концентрації загального гемоглобіну [85] 

 

Для визначення концентрації загального гемоглобіну користувались 

ціанметгемоглобіновим фотометричним методом, що полягає у тому, щоб кров 

змішати з реактивом, який перетворює гемоглобін у ціанметгемоглобін. 

Концетрацію ціанметгемоглобіну вимірюють фотометрично. 
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Змішували 0,02 мл крові з 5 мл реактиву Драбкіна (NaHCO3 - 1 г; КСN - 0,05 г; 

K3[Fe(CN)]6 - 0,2 г; дистильованої води - до 1,0 л), що перетворює гемоглобін в 

ціанметгемоглобін. Через 20 хв, які потрібні для повного перетворення гемоглобіну 

в ціанметгемоглобін, вимірювали екстинцію при довжині хвилі 540 нм проти води 

на спектрофотометрі. Концентрацію гемоглобіну обчислювали за формулою: 

СНв = Е540 × 36,77 (г % ), де 

СНв – концентрація гемоглобіну; Е540 – екстинкція досліджуваної проби; 36,77 – 

коефіцієнт перерахунку. 

 

2.10. Визначення вмісту глікозильованого гемоглобіну [322] 

 

Колориметричний метод використовували для визначення вмісту 

глікозильованого гемоглобіну (HbA1c) в еритроцитах. В основу методу покладено 

кислотний гідроліз кетоаміного зв’язку за присутності щавелевооцтової кислоти, 

продуктом реакції є 5-оксиметилфурфурол, який взаємодіючи з 2-тіобарбітуровою 

кислотою утворює забарвлений комплекс, інтенсивність якого визначається на 

спектрофотометрі при довжині хвилі 443 нм. 

До 2 мл гемолізату додавали 1 мл 0,3 М щавелевооцтової кислоти. Суміш 

інкубували при 95°С протягом 1 год, охолоджували і додавали 1 мл 40% 

трихлороцтової кислоти (ТХО), струшували і центрифугували 10 хв при 3000 об/хв. До 

2 мл супернатанту додавали 0,5 мл 0,05 М ТБК та інкубували при 40°С протягом 40 хв. 

Через 20 хв вимірювали оптичну густину досліджуваних зразків при довжині хвилі 443 

нм. Значення екстинкції 0,029 відповідає концентрації HbA1c, що становить 1%. 

 

2.11. Підрахунок лейкоцитарної формули периферичної крові [85] 

 

Мазки крові готували на шліфованому предметному склі зі зрізаними кутами. 

Ліворуч від краплі прикладали щільно ребром шліфоване скло під кутом 45 градусів і 

з’єднували його з краплею, поки крапля не розтечеться повністю вздовж ребра. Після 

того рівномірним, але не дуже повільним рухом, особливо не натискаючи, проводили по 
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склу смугу в протилежному напрямку від краплі. Мазок має бути не дуже тонким та при 

цьому напівпрозорим, закінчуватись нерівними зигзагами у вигляді волоті. Отримані 

мазки висушували на повітрі, фіксували метанолом (3 хв), щоб запобігти руйнуванню 

форменних елементів крові і закріпити їх на склі, потім фарбували. 

Отримані сухі мазки периферичної крові фарбували після попереднього 

фіксування. Робочий розчин фарби готували з розрахунку 1-2 краплі готової фарби 

(еозин жовтий - 0,8 г та метиленовий синій -250 мл, азур 2-3г, гліцерин – 250 мл) на 

1 мл дистильованої води. Фарбу наливали на мазок якомога вищим шаром і залишали 

на 30-35 хв. Потім мазки промивали проточною водою і висушували на повітрі. 

Підраховували лейкоцитарну формулу у профарбованих мазках за допомогою 

імерсійного об’єктива світлового мікроскопа. Мазок рахували по зигзагоподібній 

лінії, яку називають лінією Меандра. Підраховували – 500 лейкоцитів і визначали 

процентне співвідношення окремих їх форм. 

 

2.12. Визначення кількості ретикулоцитів [38, 85] 

 

Зернисто-сітчасто-нитчасту субстанцію ретикулоцитів видно лише у випадку 

прижиттєвого фарбування, тобто без висушування і фіксації. 

До 0,08 мл 1% розчину діамантового крезилового синього додавали 0,02 мл цільної 

крові. Пробірку закривали гумовим корком. Через годину робили тонкий мазок цієї 

суміші на предметному склі. Після висушування мазок фіксували етиловим спиртом 

протягом 5-10 хв, а потім дофарбовували за Романовським-Гимзою протягом 45-60 хв. 

Ретикулоцити підраховували на 1000 еритроцитів, результат виражали у проміле (‰).  

 

2.13. Визначення добової продукції ретикулоцитів [38, 85] 

 

Цей метод заснований на постулаті: якщо кількість ретикулоцитів у 

периферичній крові не змінюється певний час, можна вважати, що кількість 

ретикулоцитів, які надходять з кісткового мозку на одиницю часу, дорівнює 

кількості ретикулоцитів, які дозріли за той самий час.  
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У силіконізованій пробірці змішували 0,1 мл цільної крові зі розчином 

Na3C6H5O7 (3,8 %) у співвідношенні 4:1. Отриману суміш інкубували при 37  С 

протягом 4-х годин. Кількість ретикулоцитів підраховували як до, так і після інкубації. 

Добову продукцію ретикулоцитів визначали за формулою: 

PR = (M – N) × E × 6, де 

РR – продукція ретикулоцитів, в тис.; М – кількість ретикулоцитів до інкубації, 

‰; N – кількість ретикулоцитів після інкубації, ‰; Е – кількість еритроцитів, 

підрахованих у камері Горяєва, в тис.; 6 – коефіцієнт поправки на добу. 

 

2.14. Визначення стійкості еритроцитів до дії кислотного гемолітика [88] 

 

Для визначення стійкості еритроцитів до дії кислотного гемолітика відмиті 

еритроцити розводили у 0,85 % NaCl до отримання екстинції 0,700 при довжині хвилі 

630 нм. Оскільки при 630 нм майже не вловлюється зміна кольору гемоглобіну, 

екстинція залежить лише від концентрації завислих у розчині клітинних елементів. 

Постійне зменшення екстинції, яке спостерігаємо через тридцяти-секундні інтервали, 

зумовлено поступовим руйнуванням еритроцитів, причому руйнуються спочатку ті 

клітини, резистентність яких до хлоридної кислоти слабша. 

Для підтримання сталої температури (24 С) роботу проводили у 

термостатованій кюветі. У кювету вносили 1 мл робочої суспензії еритроцитів і 

додавали рівну кількість гемолізуючого розчину (0,004н HCl у 0,85 % NaCl). З 

моменту введення гемолітика починали підрахунок часу гемолізу. Кожні 30 с 

записували покази табло приладу при довжині хвилі 630 нм. У результаті 

підрахунків спостерігали низку знижувальних екстинкцій, кожна з яких відповідає 

ступеневі гемолізу до моменту відліку. Під час спектрофотометричної реєстрації 

кінетики гемолізу з отриманого ряду екстинкцій можна обчислити процентний 

розподіл еритроцитів за групами стійкості. Різницю між Е630 на мінімумі ∆Е і Е630 

після закінчення гемолізу приймали за 100 % гемолізованих еритроцитів 

Відсотковий розподіл еритроцитів за стійкістю зображали у вигляді 

еритрограми – кривої залежності (%) гемолізованих еритроцитів від часу гемолізу. 
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2.15. Визначення маркерів оксидативного стресу 

 

2.15.1. Вміст ТБК-позитивних продуктів [90] 

 

Метод ґрунтується на активації ПОЛ іонами двохвалентного заліза до рівня, 

який реєструється спектрофотометрично. При високій температурі в кислому 

середовищі малоновий диальдегід реагує з ТБК, утворюючи забарвлений 

триметиновий комплекс з максимумом поглинання при 532 нм. 

До гемолізатів об’ємом 0,2 мл додавали 3 мл 10 мМ К,Na-фосфатного буферу, 

приготованого на 125 мМ КCl (рН 7,4). Для індукції ПОЛ додавали 0,5 мл 1мМ 

KMnO4, та двічі з інтервалом у 10 хвилин по 0,5 мл 10мМ FeSO4. Реакцію зупиняли 

додаванням 1 мл 20 % ТХО. Осад відцентрифуговували при 3000 об/хв протягом 15 

хв. До 2 мл супернатанту додавали 0,5 мл 1н HCl і 1 мл 0,7 % ТБК та інкубували на 

водяній бані при температурі 100 С протягом 20 хв. Після охолодження додавали 

3 мл бутанолу, перемішували і центрифугували протягом 10 хв при 3000 об/хв. 

Вимірювання екстинкції проводили у верхньому бутаноловому шарі при  = 532 нм. 

Обрахунок проводили за формулою: 

V. .
21[ТБК-позитивні продукти]= V V. мкмоль·мг

-1
білка

C

.E

, 

де 

Е – екстинкція дослідної проби;  – молярний коефіцієнт екстинкції комплексу 

малонового діальдегіду (МДА) з ТБК, 156000 М
-1

см
-1

; V1 – об’єм бутанолу; V2 – 

об’єм гемолізату; V - об’єм супернатанту; С – концентрація білка в досліджуваній 

пробі, мг·мл
-1

. Отримані результати виражали в мкмоль × мг
-1

 білка. 

 

2.15.2. Вміст карбонільних груп білків [60] 

 

Як наслідок окиснювальної модифікації білків плазми крові в радикалах 

залишків аліфатичних амінокислот утворюються альдегідні і кетонні групи. Останні 

взаємодіють з 2,4-динітрофенілгідразином (ДНФГ) з утворенням 2,4-
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динітрофенілгідразонів, що мають характерний спектр поглинання. Альдегідо- і 

кетопохідні нейтрального характеру реєструються при 360 нм. 

У центрифужні пробірки вносили 0,8 мл 0,85 % NaCl, 0,2 мл плазми крові, 1 мл 0,1 М 

2,4-ДНФГ розчиненого в 2н НCl і 1мл 10 % трихлороцтовій кислоті (ТХО). У контрольну 

пробу вносили замість 2,4-ДНФГ 1 мл 2н НCl. Проби інкубували 1 год при 37
о
С, 

центрифугували 10 хв при 3000 об/хв. Осад промивали тричі 5 % ТХО, додавали 5 мл 8М 

розчину сечовини, інкубували 5 хв у киплячій водяній бані до повного розчинення.  

Оптичну густину утворених динітрофенілгідразонів реєстрували при 360 нм.  

Обрахунок проводили за формулою: 

А360 = Е360 × Д × 1000 / С, де 

Е – екстинкція дослідної проби; Д – розведення гемолізатів; С – концентрація 

білка в досліджуваній пробі, мг·мл
-1

. Результати виражали в одиниці оптичної 

густини на мкмоль × мг
-1

 білка. 

 

2.15.3. Активність супероксиддисмутази [97] 

 

Метод визначення активностi СОД (КФ 1.15.1.1) грунтується на здатності 

ферменту конкурувати з нітросинім тетразолiєм за супероксидні аніон-радикали, які 

утворюються у результаті аеробної взаємодії НАДH і феназинметасульфату. 

Внаслідок цієї реакції нітросиній тетразолій відновлюється з утворенням 

гідразинтетразолiю (нітроформазану). Перенесення відновних еквівалентів має таку 

послідовність: НАДН → феназинметасульфат → нітротетразолій синій → 

нітроформазан. За наявності СОД відсоток відновлення нітросинього тетразолію 

знижується. Кількість утвореного гідразинтетразолію визначають за кількістю 

нітроформазану – продукту відновлення нітротетразолію синього.  

Активність СОД визначали в супернатанті гемолізату еритроцитів з розрахунку: 

200 мкл інкубаційної суміші (39 мМ ЕДТА-Na, 114 мМ нітротетразолій синій (мета 

форма), 54 мМ феназинметасульфат у 0,15 М фосфатному буфері (рН=7,8)) 10 мкл 

розчину НАДН в буфері Тріс-ЕДТА (pН 8,0). У холосту пробу замість супернатанту 
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вносили дистильовану воду. Через 10 хв проводили вимірювання екстинкцiї при 

 = 540 нм проти води у кюветі з довжиною оптичного шляху 1 см.  

Активність ферменту визначали за відсотком блокування утворення 

нітроформазану. Розрахунки проводили за формулою:  

% блокування  = (Ех.пр. – Ед. пр. / Ех.пр.) × 100 %, де 

Ех.пр. та Ед. пр. - екстинкція холостої та дослідної проб, відповідно.  

Активнiсть супероксиддисмутази виражали в умовних одиницях (1 ум. Од. = 

50% блокування реакції утворення нітроформазану) на 1 мг білка. Перерахунок 

відсотка блокування реакції у міжнародних одиницях на 1 мг білка (мікромоль за 1 

хв на 1 мг білка) виконують за допомогою калібрувальної кривої, побудованої для 

чистого кристалічного препарату супероксиддисмутази. 

 

2.15.4. Активність каталази [49] 

 

Метод базується на здатності пероксиду гідрогену утворювати стійкий, 

забарвлений у жовтий колір комплекс із солями молібдену. Утворений комплекс можна 

визначити фотометрично при довжині хвилі 410 нм. Оскільки каталаза (КФ 1.11.1.6) 

руйнує пероксид гідрогену, кількість утвореного комплексу з молібдатом амонію 

зменшується. 

Каталазну реакцiю запускали додаванням до дослідної проби, що містила 1 мл 

0,03% Н2О2 та 0,5 мл 0,05 М трис-HCl буферу (рН 7,8) 0,05 мл гемолізату еритроцитів. 

У холосту пробу замість зразка додавали 0,05 мл води. Реакцію у всіх пробах зупиняли 

через 10 хв після внесення гемолізату додаванням 0,5 мл 4% молiбдату амонiю.  

Інтенсивність забарвлення холостої та дослідної проб визначали 

спектрофотометрично при довжині хвилі 410 нм проти контрольної проби, в яку 

замість пероксиду гідрогену вносили 1 мл води. 

Активність каталази розраховували за формулою: 

А= (Ех – ЕД) × n × Vзаг / ε × Vзр × t ×l × C, де 

Ех і ЕД  – значення екстинкцій холостої і дослідної проб відповідно; n – 

розведення (100 разів); Vзаг – загальний об’єм, мл; ε – молярний коефіцієнт 
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екстинкції (22200 М
-1

см
-1

, або 22,2 см
2
/мкмоль); Vзр – об’єм зразка, мл; t – час 

проведення реакції, 10 хв; l – довжина оптичного шляху, 1 см; C – концентрація 

білка мг /мл. Активність каталази виражали у нмоль H2O2 × хв
-1

 × мг
-1

 білка. 

 

2.15.5. Активність глутатіонпероксидази [63] 

 

Активність ферменту глутатіонпероксидази (ГПО, КФ 1.11.1.9) визначається 

швидкістю окиснення глутатіону в присутності гідропероксиду третинного бутилу. 

Концентрацію відновленого глутатіону до і після інкубації визначали 

колориметрично. Кольорова реакція лежить в основі взаємодії SH-груп із 5,5′ дитіо-

біс (2-нітробензойною) кислотою (ДТНБК) з утворенням забарвленого продукту – 

тіонітрофенільного аніону. Кількість останнього прямо пропорційна кількості SH-

груп, які прореагували з ДТНБК. 

0,1 мл гемолізату еритроцитів інкубували з 0,83 мл 0,1 М трис-HCl буферу, що 

містив 6 мМ ЕДТА, 12 мМ NaN3 і 4,8 мМ GSH (рН 8,5) при 37 С протягом 10 хв. До 

проби додавали 0,07 мл 20 мМ гідропероксиду третинного бутилу та інкубували 5 

хв. Реакцію зупиняли додаванням 0,2 мл охолодженої 20 % ТХО. Контрольну пробу 

готували додаванням усіх перелічених вище реагентів, однак осадження білків ТХО 

проводили без попередньої інкубації гемолізатів з трис-HCl буфером, який містить 

ЕДТА, NaN3, GSH та гідропероксиду третинного бутилу.  

Осаджені білки видаляли центрифугуванням при 4000 об/хв протягом 10 хв. До 

2 мл 0,1 М трис-HCl буферу (рН 8,5) додавали 0,02 мл супернатанту і 0,02 мл реактиву 

Елмана (0,01 М ДТНБК на метанолі). Через 5 хв. вимірювали екстинкцію досліджуваних 

проб при довжині хвилі 412 нм у кюветі з довжиною оптичного шляху 1 см.  

Беручи до уваги те, що коефіцієнт молярної екстинкції тіонітрофенільного 

аніону при 412 нм становить 11400 та враховуючи розведення гемолізатів, 

розраховували активність ГПО у мікромолях:  

А = ∆ Е × a × b / ε × Vзаг × C × t × l, де 

∆ Е – різниця екстинції за час реакції; а – об’єм трис-HCl буфера, гідропероксиду 

третинного бутилу, розчин ТХО, мл; b – об’єм супернатанту, трис-HCl буфера та реактиву 

Елмана, мл; ε – молярний коефіциєнт екстинції тіонітрофенільного аніона, дорівнює 
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11 400 М
-1 

× см
-1
, у розрахунках використовували мілімолярний коефіцієнт екстинції, 

виражений як 11,4 см
2 
/ мкмоль; Vзаг – об’єм супернатанту, мл; t – час реакції, хв; C – 

концентрація білка мг / мл; а – об’єм гемолізату, який вносять у кювету, мл; l – довжина 

оптичного шляху, 1 см. Активність глутатіонпероксидази виражали у мкмоль GSH × хв
-1
 

× мг
-1
 білка. 

 

2.16. Визначення концентрації білка за методом Лоурі [237] 

 

Визначають концентрацію білка здатністю мідних похідних відновлювати 

реактив Фоліна з утворенням забарвлених продуктів реакції.  

До 0,4 мл розведеного зразку додавали 2 мл реактиву С (готували перед аналізом, 

змішуючи 50 частин реактиву А(20 г Na2CO3 в 1 л 0,1 н NaОН) та 1 частину реактиву В 

(10 г двозаміщеного виннокислого натрію (калію) (Na(К)С4Н4О6 × 2Н2О), 5 г мідного 

купоросу (СuSO4 × 5Н2О) в 1 л дистильованої води). Зберігати даний реактив 

рекомендують не більше доби). Отриману суміш перемішували і через 10 хвилин 

додавали 0,2 мл реактиву Фоліна (1 н). Через 30 хв фотометрували при 750 нм. 

Концентрацію білку визначали за калібрувальною кривою. Отримані результати 

виражали у мг × мл
-1
. 

Побудова калібрувальної кривої. Для побудови калібрувальної кривої готували 

розчин бичачого сироваткового альбуміну (―Sigma‖, США) з відповідною 

концентрацією (наприклад, 10 мл 0,05 % альбуміну). З основного розчину готували ряд 

розведень із концентрацією білку від 0,05 до 0,3 мг ×·мл
-1

 та доводили об’єм проб до 1 

мл. Аналізували та фотометрували. Згідно одержаних даних оптичної густини 

будували графік, відкладаючи на осі абсцис концентрацію білка, а на осі ординат – 

екстинкції, одержані при фотометруванні даної проби. Проби фотометрували проти 

контролю, де замість розчину білка брали 1 мл дистильованої води. 

 

2.17. Приготування лейкоконцентрату 

 

Для приготування лейкоконцентрату, лейкоцити виділяли з гепаринізованої крові у 

градієнті густини фікол-тріомбрасту ( =1,078 г / см
3
) шляхом центрифугування при 1000 
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об/хв впродовж 25 хв. Після центрифугування з пробірки відбирали кільце лейкоцитів, 

яке утворювалося на межі двох рідин. Отримані клітини тричі відмивали у попередньо 

розведеному забуференому фізіологічному розчині (ЗФР) (рН=7,4) впродовж 5 хв при 

1500 об/хв. Життєздатність клітин у тесті із трипановим синім становила не менше 98%. 

 

2.18. Визначення фагоцитарної активності нейтрофільних гранулоцитів [73] 

 

У дві пробірки вносили по 50 мкл лейкоконцентрату, до якого додавали 5 мкл 

робочої суспензії дріжджів (яку готували шляхом розчинення 32 мг дріжджів 

(Saccharomyces cerevisia) у 4 мл води. До 0,4 мл отриманої суспензії додавали 0,4 мл 

10 % трипанового синього (попередньо розведеного 1:100) з наступним 

пропарюванням при 92°С протягом 4 хв., після чого суспензію центрифугували при 

1500 об / хв., протягом 5 хв. та відмивали водою поки над осадова рідина не ставала 

прозорою. Відмиті клітини дріжджів розводили в 0,4 мл PBS) та інкубували при 

температурі 37°С, протягом 30 хв, та – 120 хв. Після інкубації пробірки 

центрифугували впродовж 3 хв при 2000 об/хв. З осаду клітин виготовляли мазки. 

Мазки висушували та фіксували метанолом. Після повного випарювання метанолу 

на предметне скло наносили 70 % етанол, та поступово по краплях додавали воду, 

після чого її зливали. Далі проводили фарбування клітин за Романовським-Гімзою 

протягом 40 хв. Мазки ретельно промивали дистильованою водою та висушували. 

Розглядали під імерсією. При цьому звертали увагу на кількість фагоцитуючих 

нейтрофільних гранулоцитів та кількість фагоцитованих частин, та відповідно 

розраховували наступні показники: 

Фагоцитарний показник (ФП) (відсоток фагоцитозу) визначали відношенням 

середньої кількості клітин, що вступили у фагоцитоз до загальної кількості підрахованих 

нейтрофілів: 

ФП = х / у, де 

х – кількість фагоцитуючих клітин; у – загальна кількість підрахованих нейтрофілів. 

Індекс завершеності фагоцитозу (ІЗФ) визначали за формулою: 
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ІЗФ = х30 хв / х120 хв 

де х30хв – середня кількість поглинених клітин дріжджів через 30 хв інкубації; 

х120хв – середня кількість фагоцитованих клітин через 120 хв інкубації. 

 

2.19. Визначення бактерицидної активності нейтрофільних гранулоцитів 

 

2.19.1. Оцінка кисень-залежної бактерицидної активності нейтрофілів в 

реакції відновлення нітросинього тетразолію [58] 

 

Принцип методу полягає у поглинанні з середовища фагоцитуючими клітинами 

незабарвленого нітросинього тетразолію (НСТ) і його відновленні в темносиній 

диформазан. Активність відновлення НСТ відображає стан бактерицидних 

пероксидазних систем клітини і корелює з утворенням супероксидний радикалів.  

До 50 мкл лейкоконцентрату додавали 20 мкл фосфатного буферу і 20 мкл 

розчину нітросинього тетразолію (НСТ). Пробірки струшували і ставили на 30 

хвилин у термостат при температурі 37ºС. Після інкубації готували мазки 

загальноприйнятим методом, які фіксували у метанолі протягом 7-10 хвилин. Після 

цього мазки промивали водою, висушували і фарбували метиленовим зеленим 

протягом 10 хв, після чого знову промивали водою та висушували. Підрахунок 

результатів проводили під мікроскопом, використовуючи імерсійний об’єктив. У 

кожному препараті підраховують не менше 300 лейкоцитів. 

За ступенем активності реакції всі клітини поділяли на чотири групи: 0-група – 

нейтрофіли без гранул; 1-група – включає нейтрофіли, у яких гранули займають 1/4 - 1/3 

цитоплазми; 2-група – нейтрофіли, у яких вся цитоплазма заповнена гранулами, але 

наявні ділянки без гранул; 3-група – нейтрофіли, у яких цитоплазма вся заповнена 

гранулами, які перекривають ядро.  

За кількістю відкладеного в клітинах диформазану оцінювали їх активність в 

умовних одиницях та розраховували індекс активації нейтрофілів (ІАН): 

ІАН = (0 х Н0 + 1 х Н1 + 2 х Н2 + 3 х Н3) / 100, де  

Н0, Н1, Н2, Н3 (%) — кількість нейтрофілів кожної групи. Частку активованих 

нейтрофілів (ЧАН, %), які містили гранули діформазану та підрахувавали за формулою:  

ЧАН = Н1 + Н2 + Н3. 
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2.19.2. Дослідження мієлопероксидазної активності у нейтрофілах [43] 

 

У присутності мієлопероксидази (МПО) бензидин окиснюється перекидом 

водню в коричневий оксибензидин. 

Мазки виготовлені з лейкоконцентрату висушували, фіксували 4 % формаліново-

спиртовим розчином (10 частин 40 % формаліну і 90 частин 96 % спирту) протягом 30 с 

та змивали водою. Не висушуючи мазок наносили на нього інкубаційну субстратну 

суміш (20 мг бензидину, 12 мл 96 % етанолу, 8 мл води, 0,04 мл 3 % пероксиду 

гідрогену) на 5–10 хв. Препарат змивали водою та фіксували 40 % етанолом. Ядра 

дофарбовували 5 % нейтральним червоним протягом 1 хв. та висушували. Підрахунок 

результатів проводять під мікроскопом, використовуючи імерсійний об’єктив. За 

вмістом оксибензидину нейтрофіли були поділені на три групи: МПО
+++

 – нейтрофільні 

гранулоцити із яскраво вираженим вмістом МПО; МПО
++

 клітини – нейтрофіли із 

помірною кількістю МПО; МПО
+ 
 – клітини із малим вмістом або відсутністю МПО. 

Для більш точного аналізу результатів цитохімічних досліджень використовували 

напівкількісний метод візуальної оцінки інтенсивності забарвлення мікроструктур у 

цитоплазмі клітин. З цією метою вираховували середній цитохімічний коефіцієнт 

(СЦХК), запропонований G.Аstaldі та С.Vеrgа, який є середньою відносною величиною 

концентрації досліджуваного інгредієнта, що виявляється в кожній окремій клітині.  

Середній цитохімічний коефіцієнт (СЦХК) визначали за формулою: 

СЦХК = а + 2б + 3в / 100, де 

а – кількість клітини із малим вмістом або відсутністю МПО; б – кількість 

клітин із помірною кількістю МПО; в – кількість клітин із яскраво вираженим 

вмістом МПО; 100 – кількість лейкоцитів. 

 

2.19.3. Цитохімічне визначення вмісту катіонних білків у нейтрофілах [103] 

 

Вміст катіонних білків (КБ) виявляли за методикою Шубича, основаного на 

вибірковому забарвленні катіонних білків бромфеноловим синім. Катіонні білки у 

цитоплазмі ґранулоцитів були у вигляді синіх гранул. 
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З осаду клітин виготовляли мазки. Мазки висушували, фіксували 5 % 

сульфосаліциловою кислотою протягом 60-90 с, після чого їх ретельно промивали 

дистильованою водою та висушували. Одержані препарати фарбували 0,1 % 

бромфеноловим синім в боратному буфері впродовж 1-2 хв, після чого їх промивали в 

трьох змінах 0,05 М боратного буферу по 1-3 хв. Мазок висушували та дофарбовували 

гарячим 0,05 % основним фуксином протягом 30 сек. Препарат промивали водою та 

висушували. Одержані мазки досліджували за допомогою мікроскопа під імерсією з 1 × 

100 збільшенням. Лейкоцити за інтенсивністю забарвлення цитоплазми поділяли на 

наступні групи: КБ
+++

 – нейтрофільні гранулоцити із яскраво вираженим вмістом 

катіонних білків; КБ
++

 клітин – нейтрофіли із помірною кількістю КБ; КБ
+
 – клітини із 

малим вмістом або відсутністю КБ.  

Середній цитохімічний коефіцієнт визначали за формулою:  

СЦХК = а + 2б + 3в / 100, де 

а – кількість клітини із малим вмістом або відсутністю КБ; б – кількість клітин із 

помірною кількістю КБ; в – кількість клітин із яскраво вираженим вмістом КБ; 100 – 

кількість лейкоцитів. 

 

2.20. Дослідження апоптозу імунокомпетентних клітин 

 

2.20.1. Спектрофотометричне визначення вмісту фрагментованої ДНК у 

лейкоцитах [70] 

 

Принцип методу базується на кольоровій реакції між дезоксирибозою та 

дифеніламіновим реактивом. 

Лізис лейкоцитів (5 млн. клітин у 50 мкл) проводили впродовж 30 хв на 

льодяній бані лізуючим буфером такого складу: 5 мМ трис-НСl, 20 мМ EDTA (рН 

8), 0,5 % тритон Х-100. Аліквоту кожної проби центрифугували (15 хв при 12000 

об/хв), відділяючи інтактний хроматин (в осаді) від фрагментованої ДНК (у 

супернатанті). Далі кожну фракцію ресуспендували в 500 мкл ТЕ-буфера (10 мМ 

трис-НСl, 1 мМ EDTA, рН 8,0) і додавали по 600 мкл 1н НСІО4, зразки 
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охолоджували при температурі -4˚С (20 хв). Одержані суспензії центрифугували (10 

хв при 6700 об/хв). Супернатант відбирали. Гідроліз проводили у присутності 

1н НСІО4 (600 мкл) при температурі 70˚С (20 хв). Проби охолоджували. В аліквотах 

супернатанту і осаду проводили кольорову реакцію з дифеніламіновим реагентом 

(1:2). Зразки поміщали у темне місце на 17 годин. Проби спектрофотометрували при 

довжині хвилі 570 нм. Ступінь пошкодження ДНК обчислювали у відсотках як 

відношення її кількості в супернатанті до сумарного вмісту в осаді та супернатанті. 

 

2.20.2. Імуноцитохімічна детекція вмісту протеїнів р53 і Bcl-2 

 

Для виявлення та візуалізації внутрішньоклітинних протеїнів Bcl-2 та р53 

використовували непрямий імунопероксидазний метод [9]. Лейкоцити, нанесені на 

предметне скло, фіксували у розчині метанолу при температурі –4
0
С протягом 20 хв та 3–

4 секунди в охолодженому ацетоні. Фіксовані клітини пермеабілізували 0,1 % тритоном 

Х-100 ЗФР. Для блокування ендогенної клітинної пероксидази препарати інкубували в 0,3 

% розчині Н2О2 (5 хв). Блокування вільних центрів зв’язування здійснювали з допомогою 

інкубування з 1 % розчином бичачого сироваткового альбуміну (БСА) («Sigma-Aldrich», 

США) та негативним контролем (Negative control reagent, «DAKO», США) для 

блокування імуноглобулінподібних молекул. Для детекції протеїнів p53 та Bcl-2 клітини 

інкубували з моноклональними антитілами до p53 (DAKO, США; клон DO-7, ізотип 

IgG2b) та моноклональними антитілами до Bcl-2 (DAKO, США; клон 124, ізотип IgG1) у 

ЗФР (1:25), що містив 1 % БСА впродовж 2 год при 4°С. Зразки відмивали у ЗФР з 0,05 % 

тритоном X-100 та інкубували з другими біотинільованими антитілами ―LSAB
®
2 

Biotinylated Link for Streptavidin HRP/AP‖ (DAKO, США) у ЗФР (1:10), що містить 1 % 

БСА впродовж 1 год при кімнатній температурі. Інкубацію з антитілами проводили у 

вологій камері. Після відмивання у ЗФР, що містив 0,05 % Тритон X-100, зразки 

інкубували впродовж 30 хв із авідин-біотин-пероксидазним комплексом ―ExtrAvidin 

Peroxidase‖ («Sigma-Aldrich», США) у розведенні 1:125. Кольорову реакцію для детекції 

позитивних сигналів проводили за допомогою 3-амінобензидину ―Liquid DAB Subsstrate 

Chromogen system‖ (DAKO, США). 
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Аналіз вмісту р53 та Вcl-2 у досліджуваних клітинах здійснювали методом 

світлової мікроскопії з використанням ×40 акропланового об’єктиву мікроскопу 

MICROmed XS-5520 та відеокамери для мікроскопу (DCM310) з програмним 

забезпеченням (ScopePhoto). За інтенсивністю забарвлення досліджувані клітини були 

поділені на 3 групи: з негативною реакцією (р53
─ 

та Bcl-2
─
), позитивною (р53

+
 та Bcl-2

+
) 

та різко позитивною (р53
++

 та Bcl-2
++

) реакцією. Негативними контролями специфічності 

зв’язування слугували клітини без використання як перших так і других антитіл. На 

препараті диференціювали 500 досліджуваних клітин за вищезазначеною схемою. 

 

2.21. Лектинензиматичний аналіз глікокон’югатів мембран еритроцитів та 

лейкоцитів [3] 

 

Метод ґрунтується на лектинензиматичному аналізі – ELLA (від англ. Enzyme-

Linked Lectin Assay) та здійснюється з використанням біотинільованих лектинів різної 

вуглеводзв’язувальної специфічності. Лектини специфічно зв’язуються з вуглеводними 

детермінантами глікокон’югатів плазматичних мембран клітин, іммобілізованих на 

багатолунковому планшеті. Ступінь зв’язування виявляли в ензиматичній реакції за 

участю лужної фосфатази, міченої авідином, яка каталізує перетворення p-

нітрофенілфосфату в продукт жовтого кольору р-нітрофенол. Інтенсивність 

забарвлення кольорового продукту має пряму залежність від кількості біотинільованих 

лектинів, які зв’язалися з глікопротеїнами мембрани досліджуваних клітин. 

В експериментальних дослідженнях використовували високоадсорбційні 

плоскодонні 96-лункові планшетки Nunc MaxiSorp. Дно лунок покривали розчином 

полі-L-лізину, інкубували 1 год при 37
0
С та тричі промивали ЗФР. У лунки вносили 

0,05 мл суспензії клітин (2% розчину еритроцитів чи суспензії лейкоцитів у 

концентрації 2 млн/мл) та інкубували 1,5 год при 37
0
С. Вміст лунок витрушували та 

фіксували клітини 0,025 % розчином глутаральдегіду протягом 35 хв при кімнатній 

температурі. Планшетку тричі відмивали ЗФР, додаючи у кожну лунку по 0,2 мл 

блокуючого буферу (2 % розчин БСА у ЗФР з додаванням Tween-20 до кінцевої 

концентрації 0,1%) та залишали на 12 год при 4
0
С. Після блокування лунки тричі 
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промивали промиваючим буфером (10 мМ Tris-HCl на 150 мМ NaCl (рН 7,3) з 

додаванням Tween-20 до кінцевої концентрації 0,1%), вносили 0,05 мл розчинів 

біотинільованих лектинів (MAA, RCA, PNA, SNA та NPL (―DAKO, США‖) та 

інкубували 1 год при 37
0
С. Планшету тричі відмивали промиваючим буфером, після 

чого вносили у кожну лунку по 0,05 мл розчину лужної, міченої авідином 

фосфатази, який розводили у 10000 разів. Інкубували 1 год при 37
0
С, промивали, 

вносили розчин субстрату – р-нітрофенілфосфат і через 15 хв вимірювали оптичну 

густину при 405 нм на мікропланшетному спектрофотометрі EPOCH (США). 

 

2.22. Якісний та кількісний аналіз кореневих бульб якона 

 

2.22.1. Якісні реакції на визначення інуліну  

 

Вміст інуліну виявляли за фармакопейною реакцією з реактивом Моліша. 

Принцип методу грунтується на тому, що вуглеводи реагуючи з концентрованою 

сірчаною кислотою розкладаються з утворенням фурфуролу і оксиметилфурфуролу, 

які потім конденсують з -нафтолом утворюючи триарилметановий хромоген, який 

окислюється в сірчаній кислоті та дає забарвлену хіноїдну сполуку, червоно-

фіолетового кольору. 

На поверхню порошку кореневих бульб наносили 1-2 краплі -нафтолу (0,5 г -

нафтолу розчиненого в 10 мл 95 % етилового спирту) після чого на поверхню 

порошу кореневих бульб додавали 1-2 краплі концентрованої сірчаної кислоти.  

 

2.22.2. Кількісне визначення сумарного вмісту інуліну в перерахунку на 

фруктозу [114] 

 

Для визначення суми фруктозанів застосовували прямий 

спектрофотометричний метод, що ґрунтується на здатності фруктози при нагріванні 

з кислотами трансформуватися в 5-гідроксиметилфурфурол, який має максимум 

поглинання в ділянці 280-285 нм. 
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У колбу 250 мл помішали 0,1 г порошку рослинної сировини та додавали 100 мл 

дистильованої води, після чого отриману суспензію нагрівали на водяній бані до 100
0
С 

(розчин А). 

У круглодонну колбу зі шліфом поміщали 1 мл розчину А до якого додавали 25 

мл 5 % розчину соляної кислоти. Колбу приєднували до зворотного холодильника та 

нагрівали на водяній бані при 100
0
С протягом 2,5 годин. Після охолодження до 

кімнатної температури вміст колби переносили в 25 мл колбу та об’єм розчину 

доводили до мітки 5 % розчином соляної кислоти (розчин Б). 

Визначали оптичну густину розчину Б при довжині хвилі 285 нм у кюветі 

товщиною 10 мм.  

Вміст інуліну (Х) розраховували в перерахунку на фруктозу згідно формули:  

Х = D × 100 × 25 / Е 
1%

1 см × m × 1 = D × 100× 25 / 298× m ×1, де 

Х - вміст інуліну, %; D – оптична густина досліджуваного розчину (  = 285 нм); 

Е 
1%

1 см  – питомий показник поглинання продукту трансформації фруктози (5-

гідроксиметилфурфурол), який дорівнює 298-300; 100 – початковий об’єм розчину 

А, мл; 25 – об’єм розчину в якому проводили спектрофотометричне визначення, мл; 

m – наважка порошку рослинної сировини в г. Кількість інуліну в перерахунку на 

фруктозу розраховували у % на повітряно суху вагу порошку (речовини). 

 

2.23. Хроматомасспектрометрометричне дослідження біологічно активних 

речовин кореневих бульб якона 

 

Дослідження біологічно активних речовин кореневих бульб якона визначали за 

допомогою хроматографа Agilent Technology 6890N з мас-спектрометричним 

детектором 5979В. Умови аналізу: хроматографічна колонка капілярна HP-5MS 

довжиною 30 м і внутрішнім діаметром 250 мкм, фазою 0,25 мкм. Як газоносій 

використовували Гелій за постійної швидкості потоку 1,5 мл/хв і об’ємі проби 1 мкл. 

Інжектор – автоінжектор 7683В, Split 20:1, температура випарювача 250 °C. Температуру 

термостата програмували від 75 °C (протягом 2 хв) з нагріванням 15 С / хв до 300 °C 

(протягом 9 хв). Детектор мас-селективний, температура інтерфейса 280 °C, іонізація – 
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електронним ударом, енергія іонізації 70 eВ, температура іонного джерела 230 °C, 

температура квадруполя 150 °C. Загальна тривалість газової хроматографії 24 хв. 

Відсотковий вміст кожного компонента розраховували методом порівняння його 

середньої площі піку до загальної площі. Ідентифікацію здійснювали на основі 

порівняння мас-спектрів з даними мас-спектральних бібліотек NIST05а та WILEY із 

загальною кількістю спектрів понад 470 000. 

 

2.24. Статистична обробка результатів 

 

Статистичну обробку результатів дослідження проводили використовуючи t-

критерій Стьюдента, за допомогою комп’ютерної програми Microsoft Excel XP. Дані 

предсталено у вигляді M±m (середнє арифметичне значення – М; стандартна 

похибка середнього арифметичного – m). 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 (χ

2
), для ймовірності р = 0,95 

та ступеня вільності v=5, при цьому граничне значення – χ
2
=11,1. 
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РОЗДІЛ 3 

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ 

 

3.1. Розробка способу отримання стабільних субстанцій для 

функціональних харчових продуктів на основі порошку кореневих бульб якона  

 

Суспензія як лікарська форма дає змогу отримувати лікарські препарати 

пролонгованої дії (створювати депо лікарських речовин), регулювати тривалість їх 

дії зміною розміру часточок лікарської сировини, а також дає можливість одночасно 

використовувати як розчинні, так і нерозчинні лікарські речовини. Крім цього, 

обволікаюча дія низки лікарських речовин найбільш виражено проявляється у разі їх 

застосування у вигляді суспензії [17].  

Виготовлення суспензій потребує дотримання вимог Державної фармакопеї 

України, серед яких однорідність вмісту діючих речовин в одиниці дозованого 

лікарського засобу й агрегативна стійкість. Саме агрегативна стійкість впливає на 

точність дозування та на розподіл діючих речовин на поверхні слизової оболонки 

шлункого-кишкового тракту під час застосування суспензій реr os [17, 300]. Сучасне 

виробництво функціональних харчових продуктів потребує обґрунтованого та 

цілеспрямованого використання допоміжних речовин. Серед них на особливу увагу 

заслуговують поверхнево-активні речовини біогенного походження, які впливають 

на точність дозування, терапевтичну ефективність і вивільнення активної субстанції 

зі складу функціонального харчового продукту. 

У фармацевтичній промисловості для отримання агрегативно стабільних 

лікарських форм, у тому числі й суспензій, використовують поверхнево-активні 

речовини (ПАР). ПАР – це хімічні речовини, які знижують поверхневий натяг 

рідини, полегшуючи розтікання рідини, та знижують міжфазний натяг на межі двох 

рідин. ПАР є амфіфільними сполуками, які містять як гідрофільну, так і гідрофобну 

групи, завдяки чому сприяють змочуванню тіл водою і таким чином забезпечують 

агрегативну стійкість суспензій [17]. ПАР поділяються на дві великі групи: природні 

та синтетичні (детергенти). Під час вибору стабілізаторів перевагу надають ПАР 
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природного походження, що обумовлено їхньою високою біологічною інертністю 

порівняно зі синтетичними ПАР, які можуть сприяти розвитку алергічних реакцій і 

підвищувати токсичність препаратів [17]. ПАР біогенного походження поділяють за 

хімічною будовою на гліколіпіди (трегалозо-, рамно-, софорозо-, целобіозоліпіди та 

інші), ліпопептиди, ліпополісахариди, жирні кислоти і їхні похідні, фосфоліпіди 

[205, 294]. Перевагами ПАР біогенного походження є біодеградабельність, яка 

виключає забрудненість навколишнього середовища, стійкість до коливань 

температури, стабільність за різних значень рН середовища.  

Серед перспективних мікроорганізмів-продуцентів ПАР на велику увагу 

заслуговують представники роду Pseudomonas, які синтезують позаклітинні 

рамноліпіди з високою поверхневою, емульгувальною та піноутворювальною 

активністю. Рамноліпіди складаються з однієї або двох молекул рамнози, 

приєднаних до двох залишків β-гідроксидеканової кислоти [205]. 

У процесі змішування порошку кореневих бульб якона з водою (контрольна 

суспензія) отримали грубу суспензію з розміром часток 5×10
-3

 – 1×10
-2

 см. Після 15-

хвилинного вистоювання контрольна суспензія розшаровується і частинки порошку 

кореневих бульб осідають (рис. 3.1.). Така суспензія є неструктурованою та 

нестійкою в часі. Відносно великі частинки порошку якона не здатні протистояти дії 

сили тяжіння і, відповідно, суспензія швидко розшаровується з утворенням осаду, 

тобто система є седиментаційно нестійкою. У таких агрегативно нестійких суспен-

зіях осідання відбувається значно швидше внаслідок утворення великих агрегатів 

частинок. Сили зчеплення між ними є співрозмірні зі силою їхнього тяжіння [17]. 

Як стабілізатор функціональних харчових продуктів нами було обрано 

поверхнево активний біоПАР PS, який виділяли із надосадової рідини культури 

штаму Pseudomonas sp, основними складовими якого є рамноліпіди. Згідно з 

токсикологічнім паспортом, середньосмертельна доза (ЛД50) біоПАР PS за умови 

внутрішньошлункового введення для білих щурів і мишей становить більше 10 г/кг, 

отже, цей біоПАР належить до речовин 4 класу небезпеки [92]. 
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Рис. 3.1. Водні суспензії порошку якона через 15 хв після приготування: 1 – 

контрольна суспензія; 2 – водна суспензія порошку якона, до якої додано біоПАР PS 

у концентрації 0,00001 г/мл; 3 – водна суспензія порошку якона, до якої додано 

біоПАР PS у концентрації 0,00002 г/мл; 4 – водна суспензія порошку якона, до якої 

додано біоПАР PS у концентрації 0,00003 г/мл.  

 

З огляду на це, застосовані концентрації (0,00001–0,00003 г/мл) біоПАР PS є 

нетоксичними для тварин і людини. Застосування біоПАР PS у концентрації 

0,00003 г/мл сприяло підвищенню агрегативної стійкості суспензії. Зокрема, вона 

залишалася седиментаційно стійкою протягом 15 хвилин. У разі додавання 

біоПАР PS у нижчих концентраціях (0,00002 г/ мл і 0,00001 г/ мл) отриманий 

результат був практично аналогічним попередньому (рис. 3.1). Додавання до 

контрольної суспензії біоПАР PS у всіх досліджуваних концентраціях зумовлювало 

підвищення змочуваності частинок порошку якона, що перешкоджає їхній адсорбції 

на стінках скляних пробірок (рис. 3.2). Найвища концентрація біоПАР PS зумовлює 

найкращу змочуваність частинок порошку, але і нижчі концентрації є достатніми 

для отримання стабільних суспензій. Продемонстрований ефект біоПАР PS може 

сприяти полегшенню введення препаратів у шлунково-кишковий тракт 

піддослідним тваринам без втрати активної субстанції на стінках катетерів. 
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Рис. 3.2. Налипання суспензій порошку якона на стінках пробірок: А – 

контрольна суспензія; Б – водна суспензія порошку якона, до якої додано біоПАР PS 

у концентрації 0,00001 г/мл; В – водна суспензія порошку якона, до якої додано 

біоПАР PS у концентрації 0,00002 г/мл; Г – водна суспензія порошку якона, до якої 

додано біоПАР PS у концентрації 0,00003 г/мл. 

 

Оскільки на першому етапі дослідження встановлено, що для підвищення 

стійкості суспензії достатньо використовувати найменшу досліджувану концентра-

цію біогенних ПАР, нами було запропоновано до сухого порошку кореневих бульб 

якона додавати біоПАР PS саме у цій концентрації. Встановлено, що порошок після 

додавання стабілізатора та висихання не змінює свого вигляду (рис. 3.3.). 

 

Рис. 3.3. Порошок якона: А – без обробки біоПАР PS; Б – після попередньої 

обробки біоПАР PS. 

 

Суспензія виготовлена з попередньо обробленого порошку кореневих бульб 

якона є агрегативно та седиментаційно стійкою протягом 15 хв (рис. 3.4). 
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Рис. 3.4. Водні суспензії кореневих бульб якона: 1 – контрольна суспензія; 2 – 

порошок якона, який був попередньо змішаний з біоПАР PS, після чого була 

приготована водна суспензія. 

 

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 можливість отримати водні суспензії, які є седиментаційно стабільними 

упродовж 15 хв (рис. 3.1 та 3.4).  

Результати досліджень, представлені в розділі 3.1., опубліковані в статті [27] 

та захищені патентом на винахід [72]. 

 

3.2. Фітохімічний склад кореневих бульб якона 

 

З літературних джерел відомо, що кореневі бульби якона містять до 60 % (від 

усього вмісту біологічно активних речовин) інуліну [160, 187, 236], тому для 

первинної характеристики компонентного складу кореневих бульб якона, 

інтродукованого в Україні, було проведено якісне та кількісне визначення вмісту 

інуліну. За допомогою якісного дослідження, встановлено, що порошок кореневих 

бульб якона містить значну кількість інуліну, на що вказує розвиток червоно-

фіолетового забарвлення при додаванні реактиву Моліша ( -нафтолу та 

концентрованої сірчаної кислоти) (рис. 3.5).  
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А Б   

Рис. 3.5. Якісна реакція виявлення інуліну: А – порошок кореневих бульб 

якона; Б – порошок кореневих бульб якона після додавання реактива Моліша. 

 

Для визначення вмісту інуліну нами було використано метод кислотного гідролізу 

з утворенням фруктози та подальше кількісне визначенням її вмісту. При визначенні 

інуліну таким методом інші вуглеводи (типу амілози, мананів, ксиланів або арабінози) 

не впливають на перебіг реакції [172, 246, 280]. Нами встановлено, що в 

досліджуваному порошку кореневих бульб якона відсотковий вміст інуліну в 

перерахунку на фруктозу становить 87,16 % від повітряносухої ваги рослинної 

сировини. 

Для більш детального дослідження компонентного складу кореневих бульб 

якона нами було проведено хроматомасспектрометрометричне дослідження, яке дає 

можливість визначити широкий спектр біологічно активних сполук. 

У результаті проведеного дослідження компонентного складу порошка 

кореневих бульб якона нами виявлено 33 компоненти, більшу частину яких було 

ідентифіковано та наведено в таблиці 3.1. 

До складу кореневих бульб якона входять карбонові кислоти та їх естери, а 

саме етиловий естер оцтової кислоти (0,96 %), діетиловий естер карбонової кислоти 

(17,84 %) та гексодеканова кислота (0,21 %). Крім цього, кореневі бульби якона 

містять фуранпохідні (похідні тріазолу), а саме s-тріазол-5-aцетамід (4,46 %). 
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Таблиця 3.1. 

Якісний склад та кількісний вміст біологічно активних речовин кореневих 

бульб якона 

№ 

п/п 

Час виходу, 

хв. 
Сполука Вміст, % 

1 3,651  2,3-дигідрокси пропанол  0,42 

2 3,776  2,3-дигідрокси пропанол  0,36 

3 4,365  Не ідентифікована 0,46 

4 4,514  2,3-дигідрокси пропанол  0,28 

5 4,728  Не ідентифікована 0,79 

6 4,805  Не ідентифікована 0,95 

7 5,352  Не ідентифікована 0,44 

8 5,435  2,3-дигідро-3,5-дигідрокси-6-метил-4Н-піран-4- он 4,09 

9 5,667  Не ідентифікована 2,46 

10 5,958  Ізосорбіт динітрат  12,61 

11 6,28  Не ідентифікована 1,06 

12 6,357  Не ідентифікована 2,78 

13 6,476  1,2,3-пропантріол моноацетат 7,05 

14 6,636  2,3-ангідро-D-галактоза  2,19 

15 7,029  α-D-манофураноза 7,53 

16 7,082  s-тріазол-5-aцетаміда 4,46 

17 7,439  Галакто-гептулоза 0,83 

18 7,576  1,3-бутандіол 1,39 

19 7,82  Не ідентифікована 0,73 

20 7,974  1,3-бутандіол диацетат 0,55 

21 8,331  2,3-дигідрокси пропанол 0,79 

22 8,86  Не ідентифікована  20,36 

23 9,104  D-гліцеро-D-ідо-гептоза 0,62 

24 9,193  Оцтова кислота, етиловий естер 0,60 

25 9,235  Оцтова кислота, етиловий естер 0,36 

26 9,282  Цитидин 0,7 

27 10,026 Галакто-гептулоза  2,65 

28 10,353  Карбонова кислота, діетиловий естер 17,84 

29 10,828  2-форміл-9-β-D-рибофураноза гіпоксантин  1,60 

30 11,875  α-D-глюкопіранозид 0,99 

31 12,101  Гексодеканова кислота (пальмітинова кислота) 0,21 

32 13,195  Гуанін-9- β-D-рибофуранозил 0,19 

33 17,381  Не ідентифікована 1,66 
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http://www.himreakt.ru/7339/
http://www.himreakt.ru/7339/
http://www.himreakt.ru/7339/
http://www.himreakt.ru/7339/
http://www.himreakt.ru/7339/
https://www.google.com.ua/search?biw=1024&bih=646&q=1,2,3-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%80%D1%96%D0%BE%D0%BB+%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B0%D1%86%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%82&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwj7rLT8w7zRAhVmMZoKHWtiAJsQBQgVKAA
http://www.himreakt.ru/7339/
http://www.himreakt.ru/7339/
http://www.himreakt.ru/7339/
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Хроматомасспектрометричне дослідження дало можливість ідентифікувати у 

складі кореневих бульб якона вуглеводи, а саме 2,3-ангідро-D-галактозу (2,19 %), α-

D-манофуранозу (7,53 %), галакто-гептулозу (3,48 %), D-гліцеро-D-ідо-гептозу (0,62 

%) та α-D-глюкопіранозид (0,99 %). За допомогою хроматомасспектрометрії інуліну 

у компонентному складі кореневих бульб якона не виявлено, це можна пояснити 

його полідисперсною структурою, відсутністю стандартів інуліну з визначеним 

ступенем полімеризації та його слабким поглинанням в ультрафіолеті. Кореневі 

бульби якона містять також нітросполуку, а саме ізосорбіт динітрат (12,61 %).  

Також було ідентифіковано спирти: 2,3-дигідрокси пропанол (1,85 %), 1,2,3-

пропантріол моноацетат (7,05 %), 1,3-бутандіол (1,39 %) та диацетат 1,3-бутандіолу (0,55 

%). Окрім того, нами ідентифіковано рослинні нуклеозиди – цитидин (0,7 %), гуанін-9- 

β-D-рибофуранозил (0,19 %) і 2-форміл-9-β-D-рибофураноза гіпоксантин (1,6 %) та 

кетон – 2,3-дигідро-3,5-дигідрокси-6-метил-4Н-піран-4- он (4,09 %) (табл. 3.1., рис. 3.6). 

 

Рис. 3.6. Хроматограма компонентного складу кореневих бульб якона. 

 

Таким чином, методом хроматомасспектрометрії ідентифіковано компонентний 

склад кореневих бульб якона та виявлено 33 сполук, з них ідентифіковано 23. Серед 

них карбонові кислоти та їх естери (19,01 % від суми усіх сполук), вуглеводи (14,81 

% від суми усіх сполук), нітросполуки (12,61 % від суми усіх сполук), спирти 

(10,84 % від суми усіх сполук), фуранпохідні (4,46 % від суми усіх сполук), кетон 

(4,09 % від суми усіх сполук) та рослинні нуклеозиди (2,49 % від суми усіх сполук). 
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Отже, кореневі бульби якона містять високий вміст інуліну, який володіє 

гіпоглікемічними, пробіотичними і обволікаючими властивостями, а також зменшує 

рівень тригліцеридів та холестеролу [227, 266, 278].  

 

3.3. Гіпоглікемічна дія надземної та кореневої частини якона у здорових 

тварин та за умов ЕЦД 1-го типу 

 

В останні роки встановлено, що не лише препрандіальна, але і післяпрандіальна 

глікемія несприятливо впливає на розвиток судинних ускладнень діабету [265]. 

Звідси виникла необхідність використовувати пероральний тест толерантності до 

глюкози не тільки для діагностики діабету, але і як стандартизований тест для оцінки 

ефективності лікування, спрямованого на зниження постпрандіальної гіперглікемії.  

У зв’язку з цим доцільним є пошук серед рослинної сировини нових лікарських 

препаратів, які знижують постпрандіальну глікемію. Численними дослідженнями 

показано, що кореневі бульби якона, а також чаї та відвари з листків цієї рослини 

рекомендують вживати при діабеті. Встановлено, що вживання відвару якона 

зумовлює зниження ваги тіла та покращує чутливість периферичних тканин до 

інсуліну. Окрім цього, якон застосовують при захворюваннях органів травлення, що 

обумовлено їхньою низькою калорійністю і пребіотичними властивостями [286]. 

З огляду на відсутність чітких літературних даних, котрі б висвітлювали, які 

саме частини рослини якона володіють найкращою гіпоглікемічною дією нами було 

проведено скринінгове дослідження для встановлення частини рослини з 

найкращим гіпоглікемічним ефектом. Для цього нами було проаналізовано вплив 

водних екстрактів окремих компонентів надземної (листя, стебла, черешки) та 

кореневої (кореневі бульби та шкірки кореневих бульб) частини якона у дозі 

70 мг / кг на поспрандіальний рівень глюкози. 

Після внутрішньочеревинного введення глюкози в дозі 1 г/кг нами було 

встановлено, що у контрольних тварин максимальне підвищення концентрації 

глюкози в крові (у три рази щодо початкового рівня) спостерігалося на 20-ту 
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хвилину після введення глюкози per os (рис. 3.7.). У цій групі тварин рівень глюкози 

нормалізувався через 1 годину з моменту глюкозного навантаження. 

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). У разі 

застосування екстракту листків і стебел якона рівень глюкози нормалізувався через 

1 годину з моменту глюкозного навантаження, що було характерно і для 

контрольних тварин. А у разі введення екстракту черешків відбувався зсув піку 

концентрації глюкози з 20-ї на 60-ту хвилину, при цьому пік був не таким 

вираженим, як на 20-ту хвилину в контрольних тварин (рис. 3.7.). 

 

Рис. 3.7. Концентрація глюкози у крові щурів після цукрового навантаження та 

у разі введення екстрактів надземної частини якона (М±m, n = 4–8). 

Приміткa: * – різниця значуща порівняно з контролем, Р<0,05. 

 

У цілому застосування водних екстрактів надземної частини якона сприяло 

вірогідному підвищенню толерантності до глюкози. Це зумовило значуще зменшення 

інтегрального показника глікемії – площі під кривою глюкози. Зокрема, встановлено, 

що застосування екстракту листків якона зумовлює вірогідне зниження AUCglu, щодо 

контролю на 30,2 %, тоді як використання екстрактів черешків і стебел забезпечувало 

не настільки виражене зниження AUCglu на 20,7 і 17,2 %, відповідно (рис. 3.8.). 
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Рис. 3.8. Вплив водних екстрактів надземної частини якона на площу під 

глікемічними кривими після глюкозного навантаження щурів (М±m, n = 4–8).  

Приміткa: * – різниця вірогідна порівняно з контролем, Р<0,05. 

 

Порівняльний аналіз гіпоглікемічної дії водних екстрактів надземної частини 

якона показав, що найвищу та найтривалішу гіпоглікемічну дію при одноразовому 

введенні виявив екстракт листків якона, на що вказує найбільш виражене зниження 

постпрандіальної гіпеглікемії та показника AUCglu у разі його застосування. Такі 

результати можна пояснити наявністю в листках якона широкого спектра речовин. 

Наприклад, фітохімічними дослідженнями було показано, що листки та стебла якона 

містять поліфеноли, такі як кофеїн, хлорогенова і ферулова кислоти, флавоноїди, 

серед яких кверцетин [320]. 

Наші дослідження показали, що після введення водних екстрактів кореневих 

бульб якона спостерігається гіпоглікемічний ефект, що проявляється у зменшенні рівня 

глюкози у крові щурів на 45,8 % (20 хв), 37,2 % (30 хв), 34,1 % (40 хв), 35,5 % (50 хв) і 

на 24,6 % (60 хв), порівнянно з контрольною групою. Значна цуркознижувальна дія 

була характерна і для екстракту шкірок кореневих бульб, що проявлялася у падінні 

глікемічного піку на 42,3 % (20 хв), щодо контролю. Проте на 30-ту та 40-ву хвилину 

глюкозотолерантного тесту нами не було відмічено зниження концентрації глюкози 

при використанні екстракту шкірок кореневих бульб, а на 50-ту і 60-ту хв тесту рівень 

глюкози різко знижувався (відповідно на 37,1 і 46,5 %) (рис. 3.9.). 
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Рис. 3.9. Концентрація глюкози у крові щурів після глюкозного навантаження 

та у разі введення екстрактів кореневої частини якона (М±m, n = 4–8).  

Примітка: * – різниця значуща порівняно з контролем, Р<0,05. 

 

Порівняльний аналіз гіпоглікемічної дії водних екстрактів кореневої частини 

якона у здорових тварин дає змогу зробити висновок про те, що вираженішу 

гіпоглікемічну дію має екстракт кореневих бульб якона, застосування якого 

зумовлювало зниження AUCglu на 39,4 %, тоді як екстракт шкірок кореневих бульб 

досліджуваної рослини викликав зниження цього показника на 29,9 % (рис. 3.10.). 

 

Рис. 3.10. Вплив водних екстрактів кореневої частини якона на площу під 

глікемічними кривими після глюкозного навантаження щурів (М±m, n = 4–8).  

Приміткa: * – різниця вірогідна порівняно з контролем, Р<0,05. 

 

Тест толерантності до глюкози, також є одним із біохімічних методів 

діагностики порушення вуглеводного обміну, зокрема, при захворюванні на 

цукровий діабет. Цей підхід дає змогу перевірити динаміку і ступінь засвоєння 

глюкози в організмі та виявити можливі порушення цього процесу. Швидкість 
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зниження рівня глюкози після її перорального введення залежить головним чином 

від функції клітин острівців Лангерганса підшлункової залози [346]. 

Встановлено, що у тварин з ЕЦД значно змінюється глікемічна крива, зокрема 

після навантаження глюкозою відбувається різке підвищення концентрації цього 

вуглеводу в крові вже на 10 хвилину, з подальшим зростанням на 20 хвилину 

експерименту. Натомість у контрольних тварин максимальне підвищення 

концентрації глюкози спостерігається на 20 хвилину тесту. Повернення до 

вихідного рівня глюкози у контрольних тварин було відмічене на 30 хвилину, тоді 

як за умов ЕЦД нормалізація концентрації глюкози відбувалась на 50 хвилину 

експерименту (рис.3.11. А). Такі зміни характеру глікемічної кривої за умов ЕЦД 

зумовили підвищення показника площі під глікемічною кривою в 2,42 рази, що 

свідчить про порушення ефективності засвоєння глюкози тканинами за 

досліджуваної патології (рис. 3.11. Б). 

А Б 

Рис. 3.11. А) Зміни концентрації глюкози у крові здорових тварин та тварин з 

ЕЦД після вуглеводного навантаження; Б) Площа під глікемічними кривими 

здорових тварин та тварин з ЕЦД (М±m, n = 4–8). 

Примітка: * – різниця вірогідна, порівняно з контролем, Р<0,05; # – різниця вірогідна, 

порівняно з ЕЦД, Р<0,05; *# –різниця вірогідна, порівняно з контролем та з ЕЦД. 

 

При одноразовому введенні водних екстрактів отриманих з різних частин якона у 

дозі 70 мг/кг контрольним тваринам, встановлено що найбільш вираженою 

гіпоглікемічною дією володіє водний екстракт листя та кореневих бульб якона. З 

огляду на це в подальшому на нашу думку було доцільним досліджувати саме ці 
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екстракти на моделі ЕЦД. Оскільки лікування ЦД потребує довготривалого 

використання лікарських засобів нами було запропоновано використовувати 

екстракти листя та кореневих бульб якона протягом 14 днів. 

При курсовому введенні водного екстракту листя якона у дозі 70 мг /кг 

тваринам з ЕЦД нами було відмічено зниження вихідного рівня глюкози на 11,65 % 

відповідно. Після глюкозного навантаження на фоні введення екстракту відбувалося 

незначне підвищення рівня глюкози на 10 хвилину експерименту з наступним 

різким її зниженням до вихідних значень. Екстракт листя у тварин з ЕЦД не 

зумовлював вірогідного зниження AUCglu (рис. 3.12. Б).  

Незважаючи на те, що при одноразовому введенні екстракту листя у дозі 70 мг/кг 

контрольним тваринам, відмічено значну зміну глікемічної кривої у тварин з ЕЦД при 

курсовому введенні екстракту листя подібного ефекту не відмічено. Тому на наступному 

етапі досліджень нами було проаналізовано вплив екстракту у дозі 500 мг/кг.  

А Б 

Рис. 3.12. А) Зміни концентрації глюкози у крові тварин з ЕЦД після цукрового 

навантаження на фоні введення водного екстракту листя якона у дозах 70 та 500 

мг/кг; Б) Площа під глікемічними кривими у тварин з ЕЦД у разі введення водних 

екстрактів листя якона у дозах 70 та 500 мг/кг (М±m, n = 4–8). 

Примітка: * – різниця вірогідна, порівняно з контролем, Р<0,05; # – різниця вірогідна, 

порівняно з ЕЦД, Р<0,05; *# –різниця вірогідна, порівняно з контролем та з ЕЦД. 
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Застосування екстракту листя якона у дозі 500 мг/кг у тварин з ЕЦД 

зумовлювало зниження вихідного рівня глюкози на 40,05 %. При застосуванні 

екстракту у вищій досліджуваній концентрації встановлено відсутність піку 

концентрації глюкози, а її рівень протягом години практично не відрізнявся від 

базального (рис. 3.12. А). Встановлено, що застосування екстракту листя у дозі 500 

мг/кг зумовлює вірогідне зниження AUCglu, порівняно з ЕЦД, на 44,11 % (рис. 3.12. 

Б). Отже, більш вираженим гіпоглікемічним ефектом за умов ЕЦД володіє водний 

екстракт листя у дозі 500 мг/кг маси тіла тварини. 

Введення контрольним тваринам водного екстракту листя у досліджуваних 

концентраціях зумовлює зменшення глікемічного піку на 20-ту хвилину 

(рис. 3.13. А). Незважаючи на зміну глікемічних кривих показник AUCglu 

залишається на рівні контрольних значень (рис. 3.13. Б). 
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Рис. 3.13. А) Зміни концентрації глюкози у крові здорових щурів після 

цукрового навантаження на фоні введення водного екстракту листя якона у дозах 70 

та 500 мг/кг; Б) Площа під глікемічними кривими у здорових щурів у разі введення 

водних екстрактів листя якона у дозах 70 та 500 кг/кг (М±m, n = 4–8). 

Примітка: * – різниця вірогідна, порівняно з контролем, Р<0,05; # – різниця вірогідна, 

порівняно з ЕЦД, Р<0,05; *# –різниця вірогідна, порівняно з контролем та з ЕЦД. 
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За аналогічною схемою до екстракту листя нами було проаналізовано 

гіпоглікемічну дію екстракту кореневих бульб якона. 

Застосування водного екстракту кореневих бульб якона у дозах 70 та 500 мг/кг 

призводить до зниження вихідного рівня глюкози відповідно на 28,47 % та на 

54,04 %, порівняно з ЕЦД. Застосування екстрактів у досліджуваних концентраціях 

зумовлює однонапрямлені зміни характеру глікемічних кривих. Зокрема на 20-ту 

хвилину після вуглеводного навантаження відмічено зростання концентрації глюкози 

з поступовим її зниженням вже на 30-ту хвилину, а на 50-хвилину експерименту 

рівень глюкози наближався до вихідного значення (рис 3.14. А). Екстракт кореневих 

бульб якона у дозі 500 мг/кг має більш виражену гіпоглікемічну дію, на що вказує 

зниження показника AUCglu на 34,12 %. Натомість при застосуванні нижчої 

досліджуваної концентрації екстракту площа під глікемічною кривою була нижчою 

на 24,80 % порівняно з аналогічним показником у тварин з ЕЦД (рис 3.14. Б). 
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Рис 3.14. А) Зміни концентрації глюкози у крові тварин з ЕЦД після цукрового 

навантаження на фоні введення водного екстракту кореневих бульб якона у дозах 70 

та 500 мг/кг; Б) Площа під глікемічними кривими у тварин з ЕЦД у разі введення 

водного екстракту кореневих бульб якона у дозах 70 та 500 мг/кг (М±m, n = 4–8). 

Примітка: * – різниця вірогідна, порівняно з контролем, Р<0,05; # – різниця вірогідна, 

порівняно з ЕЦД, Р<0,05; *# –різниця вірогідна, порівняно з контролем та з ЕЦД. 
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Порівнюючи гіпоглікемічну дію екстракту кореневої частини якона у 

досліджуваних концентраціях встановлено, його виражений вплив на толерантність 

до глюкози у здорових тварин. При введенні екстракту у дозі 70 мг/кг змінюється 

характер глікемічної кривої зі зниженням піку та його зміщенням до 30 хвилини. У 

дозі 500 мг/кг встановлено зменшення вираженості піку (20 хвилина) з повторним 

підвищенням концентрації глюкози на 40 хвилину після вуглеводного навантаження 

(рис. 3.15. А). Зсув та роздвоєння піку можуть бути зумовлені пригніченням чи 

сповільненням всмоктування глюкози в шлунково-кишковому тракті під дією 

біологічно активних речовин кореневих бульб якона. Про зміни характеру засвоєння 

вуглеводів свідчить і зниження AUCglu (на 32,74 %, щодо контролю) при 

застосуванні екстракту кореневих бульб у дозі 70 мг/кг (рис. 3.15. Б). 

А Б 

Рис. 3.15. А) Зміни концентрації глюкози у крові здорових щурів після 

цукрового навантаження на фоні введення водного екстракту кореневих бульб якона 

у дозах 70 та 500 мг/кг; Б) Площа під глікемічними кривими у здорових щурів у разі 

введення водного екстракту кореневих бульб якона у досліджуваних концентраціях 

(М±m, n = 4–8). 

Примітка: * – різниця вірогідна, порівняно з контролем, Р<0,05; # – різниця вірогідна, 

порівняно з ЕЦД, Р<0,05; *# –різниця вірогідна, порівняно з контролем та з ЕЦД. 

 

Для екстракції нами було обрано воду, оскільки вона краще ніж інші 

розчинники розчиняє та екстрагує гідрофільні неорганічні та органічні сполуки. 
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Крім цього вода є фармакологічно індиферентним, негорючим та 

невибухонебезпечним, і що важливо, доступним за ціною екстрагентом. Проте вода 

має ряд недоліків, зокрема не розчиняє і відповідно не екстрагує гідрофобні 

речовини; не володіє антисептичними властивостями, внаслідок чого в екстрактах 

можуть розвиватися мікроорганізми; за рахунок води проходить гідролітичне 

розщеплення багатьох речовин, особливо при високій температурі; крім цього у 

водному середовищі ферменти можуть розщеплювати лікарські речовини [99]. З 

огляду на вищесказане, нами була обрана інша форма введення досліджуваної 

рослинної сировини, а саме суспензія. З точки зору біофармації, суспензія, як 

лікарська форма, володіє рядом переваг, зокрема, дає змогу отримувати лікарські 

препарати пролонгованої дії (створювати депо лікарських речовин), регулювати 

тривалість їх дії шляхом зміни величини часточок лікарської сировини, а також дає 

можливість одночасного використання, як розчинних так і нерозчинних лікарських 

речовин. Суспензії дозволяють широко варіювати споживчі властивості з 

використанням коригуючих речовин, що маскують неприємний смак та запах 

лікарських засобів. Крім цього, обволікаюча дія ряду лікарських речовин найбільш 

виражено проявляється при їх застосуванні у вигляді суспензії [17]. 

Проведені дослідження глюкозного навантаження показали, що застосування 

нестабілізованої та стабілізованої за допомогою біоПАР PS форми суспензії 

кореневих бульб якона призводить до істотного зниження вихідного рівня глюкози, 

відповідно на 39,30 % та 40,13 %. Після глюкозного навантаження на фоні введення 

нестабілізованої форми суспензії нами було відмічено підвищення рівня глюкози на 

10 та 20 хвилину з подальшим її зниженням вже на 30-ту хвилину та з поверненням 

концентрації до вихідного рівня вже на 40-ву хвилину експерименту. Натомість, 

стабілізована форма суспензії на фоні глюкозного навантаження зумовлює незначне 

зростання концентрації глюкози на 10 хвилину, а на 20 – 50 хвилини рівень 

вуглеводу коливався в межах базального значення. Слід відмітити, що на 60 

хвилину експерименту рівень цукру в крові був нижчим ніж на початку глюкозного 

навантаження. Зміни характеру глікемічних кривих при введенні нестабілізованої та 
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стабілізованої форми суспензії зумовлюють зниження показника AUCglu, відповідно 

на 47,04 % та 43,21 %, порівняно з ЕЦД (рис. 3.16. Б). 

А Б  

Рис 3.16. А) Зміни концентрації глюкози у тварин з ЕЦД після цукрового 

навантаження на фоні введення суспензій кореневих бульб якона; Б) Площа під 

глікемічними кривими у тварин з ЕЦД у разі введення суспензій кореневих бульб 

якона (М±m, n = 4–8). 

Примітка: * – різниця вірогідна, порівняно з контролем, Р<0,05; # – різниця вірогідна, 

порівняно з ЕЦД, Р<0,05; *# –різниця вірогідна, порівняно з контролем та з ЕЦД. 

 

Суспензії кореневих бульб якона виявляють виражений гіпоглікемічний ефект 

у контрольних групах тварин. На фоні введення досліджуваних форм суспензій 

після цукрового навантаження нами було відмічено, відсутність значних коливань 

концентрації глюкози. Застосування нестабілізованої та стабілізованої форми 

суспензії кореневих бульб якона зумовлює зниження AUCglu, відповідно на 17,83 % 

та 19,75 %, порівняно з контролем (рис. 3.17). 
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А Б 

Рис. 3.17. А) Зміни концентрації глюкози у крові здорових щурів після 

цукрового навантаження на фоні введення суспензій кореневих бульб якона; Б) 

Площа під глікемічними кривими у здорових щурів у разі введення суспензій 

кореневих бульб якона (М±m, n = 4–8). 

Примітка: * – різниця вірогідна, порівняно з контролем, Р<0,05; # – різниця вірогідна, 

порівняно з ЕЦД, Р<0,05; *# –різниця вірогідна, порівняно з контролем та з ЕЦД. 

 

Для виявлення препарату з найбільш вираженим гіпоглікемічним ефектом нами 

також було проаналізовано вміст глюкози та глікозильованого гемоглобіну після 14-

денного застосування досліджуваних екстрактів і суспензій якона. Аналізуючи 

концентрацію глюкози встановлено, що найбільш вираженим гіпоглікемічним 

ефектом у тварин з ЕЦД володіють водні екстракти листя і кореневих бульб у дозі 

500 мг/кг та суспензії кореневих бульб якона. Проте концентрація глюкози в крові 

зазнає сильних коливань під дією різних чинників та достовірно не може свідчити 

про гіпоглікемічний ефект препаратів. Тому нами було проведено визначення вмісту 

глікозильованого гемоглобіну. Визначення глікозильованої форми гемоглобіну є 

цінним діагностичним показником і свідчить про ступінь компенсації захворювання [6]. 

На фоні гіперглікемії, яка розвивається у щурів за умов ЕЦД, показано глікозилювання 

до 10 % гемоглобіну, що на 66 % перевищує контрольні показники (табл. 3.2).  

При введенні екстрактів листя та кореневих бульб якона у дозі 500 мг/кг 

тваринам з ЕЦД відмічено достовірне зниження вмісту HbA1c відповідно на 12,96 % 

та на 24,33 %. Проте при застосуванні водного екстракту листя у дозі 70 мг/кг не 
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призводить до зниження рівня HbA1c (табл. 3.2). Подібну гіпоглікемічну дію 

виявляла і стабілізована форма суспензії кореневих бульб якона, за дії якої вміст 

HbA1c знижувався на 14,95 % (табл. 3.2).  

У контрольних тварин встановлено, підвищення рівня глюкози при введенні 

водного екстракту кореневих бульб якона у дозі 500 мг/кг маси тіла тварини та 

суспензій кореневих бульб якона (табл. 3.2). Можна припустити, що підвищення 

концентрації глюкози зумовлено присутністю у складі кореневих бульб якона 

глюкози (2–5 % на суху речовину) [93, 259]. 

Таблиця 3.2.  

Вплив екстрактів листя і кореневих бульб якона та суспензій кореневих бульб 

якона на концентрацію глюкози та глікозильованого гемоглобіну контрольних 

тварин та тварин з ЕЦД (М m, n = 8-10) 

Умови 

експерименту  

Концентрація 

глюкози, 

ммоль/л 

Вміст HbA1c, 

% 

К 4,84±0,26 6,03±0,06 

К+Ел
70

 5,03±0,29 6,16±0,66 

К+Ел
500

 6,83±1,07* 5,24±0,54* 

К+Ек
70

 6,77±0,27* 5,17±0,49* 

К+Ек
500

 8,70±0,70* 6,32±0,61 

К+Ск 6,13±0,30* 7,16±0,30* 

К+СкPs 7,63±0,33* 6,38±0,31 

ЕЦД 22,48±4,83* 10,03±0,44* 

ЕЦД+Ел
70

 19,18±3,63* 16,51±0,86*# 

ЕЦД +Ел
500

 8,67±0,74*# 8,73±0,22*# 

ЕЦД+Ек
70

 11,50±2,20*# 9,74±0,88* 

ЕЦД+Ек
500

 6,65±2,05# 7,59±0,70*# 

ЕЦД+Ск 8,67±0,75*# 9,47±0,68* 

ЕЦД+СкPs 8,67±1,12*# 8,53±0,64*# 

Примітка:* - різниця вірогідна, порівняно з контролем, Р<0,05; # - різниця вірогідна, 

порівняно з ЕЦД, Р<0,05. 

 

Проведені дослідження гіпоглікемічних властивостей водних екстрактів 

кореневої та надземної частин якона за одноразованого введення показали, що всі 
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досліджувані частини рослини зумовлювали гіпоглікемічний ефект у щурів (стебла 

< черешки < шкірки кореневих бульб < листки < кореневі бульби). Встановлено, що 

найбільш виражену гіпоглікемічну дію мають водні екстракти листків і кореневих 

бульб якона. Досліджуючи гіпоглікемічну дію екстрактів листя та корневих бульб 

якона у дозі 70 та 500 мг/кг при курсовому введенні на моделі ЕЦД, встановлено, що 

застосування екстрактів у вищій концентрації (500 мг/кг) призводить до значного 

зниження вмісту глюкози та глікозильованого гемоглобіну. Аналогічною 

гіпоглікемічною дією володіють і суспензії кореневих бульб якона, причому 

стабілізована форма виявляє більш виражений гіпоглікемічний ефект.  

Результати досліджень, представлені в розділі 3.3., опубліковані в статті [29], 

частково в тезах [25, 26, 28, 33]. 

 

3.4. Цитологічна та біохімічна характеристика периферичної крові щурів 

за умов ЕЦД 1-го типу та введення водних екстрактів листя і кореневих бульб 

та суспензій кореневих бульб якона 

 

У патогенезі ускладнень цукрового діабету, окрім гіперглікемії, недостатності 

функцій β-клітин, інсулінової резистентності, залучені додаткові групи факторів 

ризику – запалення та структурно-функціональні порушення системи крові. Тому 

під час вибору антидіабетичного засобу слід враховувати не тільки їх 

гіпоглікемічний ефект але і вплив на показники периферичної крові. 

Нами було відмічено відсутність вірогідних змін в кількості еритроцитів, однак 

показано підвищення вмісту загального гемоглобіну, як у контрольних тварин так і 

у тварин з ЕЦД при застосуванні усіх досліджуваних екстрактів (табл.3.3). 

Підвищення рівня загального гемоглобіну може бути зумовлено присутністю ФОС у 

складі якона. Показано, що під впливом цих біологічно активних речовин 

знижується рН середовища шлунково–кишкового тракту, наслідком чого є 

збільшення поглинання заліза та покрашення його біодоступності [51, 132]. Тому ми 

припускаємо, що збільшення концентрація гемоглобіну при використанні екстрактів 

та суспензій якона зумовлено підвищенням поглинання заліза. 
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Тромбоцити відповідають за процес тромбоутворення у нормі, а за 

досліджуваної патології порушення їх функціонування може призводити до 

розвитку основних форм ускладнень ЦД [40, 138]. У тварин з ЕЦД показано 

зростання кількості тромбоцитів у 1,37 рази порівняно з контролем. Відомо, що 

період життя тромбоцитів у пацієнтів з цукровим діабетом є меншим, а їх 

руйнування призводить до збільшення продукції тромбоцитів [10, 180]. Нами було 

відмічено зниження кількості тромбоцитів у всіх піддослідних групах за умов ЕЦД. 

У контрольних тварин не виявлено зміни кількості тромбоцитів впродовж 

двотижневого курсу введення екстрактів та суспензій якона (табл.3.3). 

Таблиця 3.3. 

Гематологічні показники периферичної крові щурів за умов введення 

екстрактів листя і кореневих бульб якона та суспензій кореневих бульб якона 

контрольним тваринам та тваринам з ЕЦД (M±m, n=8-10) 

Умови 

експерименту 

 

Кількість 

еритроцитів в 

1 мкл (* 10 
6
) 

Кількість 

гемоглобіну,  

г% 

Кількість 

лейкоцитів в 

1 мкл (* 10 
3
) 

Кількість 

тромбоцитів в 

1 мкл (* 10 
5
) 

К 7,28±0,91 14,01±0,51 16,5±3,40 4,83±1,47 

К+Ел
70

 6,76±0,21 15,89±0,66* 20,63±5,10 4,31±0,77 

К+Ел
500

 6,24±0,46 26,24±2,23* 18,67±8,33 4,13±0,33 

К+Ек
70

 5,79±0,13* 16,43±0,66* 16,9±1,23 4,75±0,25 

К+Ек
500

 7,83±0,33 24,1±1,17* 14,50±1,51 4,50±0,44 

К+Ск 5,7±0,75 25,63±1,08* 14,75±2,19 4,60±0,77 

К+Ск
Ps

 7,32±0,37 17,81±1,66* 13,00±3,08 4,33±0,31 

ЕЦД 6,73±1,17 16,73±0,73* 20,62±2,2* 6,63±1,19* 

ЕЦД+Ел
70

 6,3±0,19 21,27±2,02*# 16,75±1,13# 4,59±0,58# 

ЕЦД +Ел
500

 7,41±0,39 20,04±1,34*# 18,33±1,37 3,69±0,63# 

ЕЦД+Ек
70

 6,00±0,35 19,46±0,87*# 17,13±1,85# 4,51±0,63# 

ЕЦД+Ек
500

 7,63±0,69 23,09±1,71*# 11,75±7,78*# 4,13±0,38# 

ЕЦД+Ск 7,49±0,33 18,24±2,76*# 14,77±2,03# 4,30±0,72# 

ЕЦД+Ск
Ps

 6,64±0,42 23,63±2,38*# 15,25±1,30# 3,78±1,37# 

Примітка:* - різниця вірогідна, порівняно з контролем, Р<0,05; # - різниця вірогідна, 

порівняно з ЕЦД, Р<0,05. 
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Наслідком цукрового діабету є зміна фізичних, біохімічних та 

морфофункціональних властивостей еритроцитів, які потрапляють у кров’яне русло на 

стадії ретикулоцитів [11]. За умов ЕЦД, встановлено збільшення кількості 

ретикулоцитів та їх добової продукції відповідно у 2,21 та на 2,10 рази, порівняно з 

контролем (табл. 3.4). 

Таблиця 3.4. 

Динаміка змін кількості та добової продукції ретикулоцитів за умов введення 

екстрактів листя і кореневих бульб якона та суспензій кореневих бульб якона 

контрольним тваринам та тваринам з ЕЦД (M±m, n=8-10) 

Умови 

експерименту 

Кількість 

ретикулоцитів, ‰ 

Добова продукція 

ретикулоцитів, 10
6
 

К 3,75±0,33 48,78±4,01 

К+Ел
70

 3,54±0,17 45,17±3,23 

К+Ел
500

 4,21±0,29 53,99±2,42 

К+Ек
70

 4,11±0,40 52,90±2,49 

К+Ек
500

 4,05±0,38 53,10±3,01 

К+Ск 4,12±0,22 52,30±2,34 

К+СкPs 3,61±0,48 54,31±2,46 

ЕЦД 8,28±0,09* 102,50±1,42* 

ЕЦД+Ел
70

 9,15±0,15*# 111,80±1,42*# 

ЕЦД +Ел
500

 7,40±0,19*# 83,40±2,26*# 

ЕЦД+Ек
70

 6,93±0,33*# 79,30±1,74*# 

ЕЦД+Ек
500

 6,48±0,38*# 74,80±2,63*# 

ЕЦД+Ск 4,19±0,15# 53,08±3,01# 

ЕЦД+СкPs 6,96±0,24*# 73,47±5,61*# 

Примітка:* - різниця вірогідна, порівняно з контролем, Р<0,05; # - різниця вірогідна, 

порівняно з ЕЦД, Р<0,05. 

 

Посилення еритропоезу, слід розглядати як компенсаторну реакцію, спрямовану 

на збільшення кисневої ємності крові у відповідь на генералізовану тканинну 

гіпоксію [40, 138]. 

Введення екстрактів та суспензій якона за умов ЕЦД призводило до зменшення 

добової продукції ретикулоцитів і відповідно до зменшення їхньої кількості. 



107 

Виняток становить водний екстракт листя якона у дозі 70 мг/кг, застосування якого 

не призводило до стабілізації добової продукції та кількості ретикулоцитів, що 

можливо пов’язано з недостатньою кількістю біологічно активних речовин, які 

забезпечують відповідний біологічний ефект. 

ЦД супроводжується інфекційно-запальними процесами, з яких найчастішими є 

бактерійні інфекції, котрі супроводжуються рецидивами і важко піддаються 

лікуванню. Зміни в кількості та співвідношенні лейкоцитів, порушення їхніх 

функціональних властивостей є ймовірними причинами схильності хворих на ЦД до 

інфекційних процесів і порушення імунологічного статусу. 

Проведені експериментальні дослідження вказують на відсутність вірогідних змін 

в кількості лейкоцитів, як у контрольних тварин, так і у тварин з ЕЦД при застосуванні 

усіх досліджуваних екстрактів та суспензій якона (табл. 3.5.). Одержані результати 

узгоджуються з дослідженнями інших авторів, якими також не було встановлено змін 

кількості лейкоцитів при введенні водних витяжок листя якона [161]. 

Для оцінки відповіді організму на введення екзогенних препаратів нами було 

проаналізовано зміни в лейкоцитарній формулі периферичної крові. Розвиток 

експериментального ЦД супроводжується зменшенням вмісту сегментоядерних (на 

25%) та паличкоядерних (на 15%) нейтрофілів та збільшенням кількості лімфоцитів 

(на 8%). Вміст еозинофілів і базофілів, а також моноцитів суттєво не відрізнявся від 

цих показників контрольної групи (табл. 3.5). 

Встановлені зміни свідчать про пригнічення клітинної та активацію 

гуморальної ланки імунного захисту. На відміну від нейтрофілів, головна функція 

яких полягає у первинному захисті організму від патогенних чинників, лімфоцити 

беруть участь у всіх імунних реакціях, у тому числі й у формуванні автоімунної 

відповіді. Отже, можна попередньо стверджувати, що в разі ЕЦД у щурів показники 

лейкоцитарної формули свідчать про розвиток автоінтоксикаційних процесів [10]. 
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Таблиця 3.5. 

Лейкоцитарна формула периферичної крові щурів за умов введення екстрактів та суспензії якона контрольним 

тваринам та тваринам з ЕЦД, (%) (M±m, n=8-10) 

Умови 

експерименту 

Сегментноядерні 

нейтрофіли 

Паличкоядерні 

нейтрофіли 
Еозинофіли Базофіли Лімфоцити Моноцити 

К 14,25±1,44 8,42±1,18 1,5±0,36 0,25±0,13 70,42±2,12 5,25±0,51 

К+Ел
70

 13,99±0,99 7,68±1,64 1,55±0,14 0 72,08±2,95 4,7±0,44 

К+Ел
500

 13,25±0,99 10,62±1,64 1,75±0,14 0 72,68±2,95 1,7±0,44* 

К+Ек
70

 14,09±1,22 8,02±1,26 0,9±0,21 0 71,07±2,43 5,92±2,52 

К+Ек
500

 12,99±1,22 9,02±1,26 1,0±0,07 0 72,07±2,43 4,92±2,52 

К+Ск 14,63±2,02 19,87±3,43* 0 2,83±0,12* 57,61±3,85* 6,55±1,14* 

К+Ск
Ps

 9,27±3,94* 15,25±1,98* 0 0 70,67±3,22 4,34±0,84 

ЕЦД 10,71±1,60* 7,14±0,68* 1,86±0,14 0,14±0,04 75,71±1,78* 4,43±0,29* 

ЕЦД+Ел
70

 8,99±2,78* 7,8±2,36 0 1,99±0,81*# 81,27±5,07*# 0 

ЕЦД +Ел
500

 12,65±0,65# 11,28±4,72*# 0,88±0,2 0 73,22±2,97* 1,97±0,9*# 

ЕЦД+Ек
70

 7,16±0,83*# 3,21±1,3*# 0 0,89±0,4*# 85,23±1,17*# 0 

ЕЦД+Ек
500

 13,8±0,19# 8,63±1,7# 1,7±0,45 0 73,84±2,06* 2,03±0,41*# 

ЕЦД+Ск 15,64±1,7# 9,75±3,83# 0 2,84±0,14*# 68,41±2,55# 3,36±1,3*# 

ЕЦД+Ск
Ps

 14,63±2,38# 9,39±2,58# 0 0 70,01±1,96# 5,97±0,09# 

Примітка:* - різниця вірогідна, порівняно з контролем, Р<0,05; # - різниця вірогідна, порівняно з ЕЦД, Р<0,05. 
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Застосування екстрактів листя та кореневих бульб якона у дозі 500 мг/кг за умов 

ЦД призводить до зростання кількості сегментноядерних та паличкоядерних 

нейтрофілів на фоні зниження кількості лімфоцитів. Застосування досліджуваних 

екстрактів у нижчій досліджуваній концентрації не призводить до таких змін. Суспензії 

кореневих бульб якона володіють подібним до екстрактів у дозі 500 мг/кг ефектом, 

проте більш виражений вплив здійснює стабілізована форма суспензії (табл. 3.5). 

З метою виявлення відмінностей в розподілі двох вибірок, які мають 

альтернативні ознаки (співвідношення різних форм лейкоцитів), а також оцінки 

вірогідність кореляції між альтернативними ознаками було проведено оцінку змін 

лейкоцитарної формули за критерієм Пірсона.  

Нами було 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 достовірних 

змін лейкоцитарної формули за умов досліджуваної патології (табл. 3.6). 

Таблиця 3.6. 

Статистична обробка за критерієм Пірсона даних лейкоцитарної формули на 

фоні введення екстрактів та суспензій якона контрольним тваринам та тваринам 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+Ел
70

 0,42 ЕЦД+Ел
70

 22,51* ЕЦД+Ел
70

 29,62
#
 

К+Ел
500

 3,41 ЕЦД +Ел
500

 3,82 ЕЦД +Ел
500

 4,86 

К+Ек
70

 0,60 ЕЦД+Ек
70

 18,25* ЕЦД+Ек
70

 12,98
#
 

К+Ек
500

 0,63 ЕЦД+Ек
500

 2,44 ЕЦД+Ек
500

 2,70 

К+Ск 46,36* ЕЦД+Ск 29,42* ЕЦД+Ск 58,12
#
 

К+Ск
Ps

 9,18 ЕЦД+Ск
Ps

 1,97 ЕЦД+Ск
Ps

 5,11 

Примітка: * - різниця вірогідна, порівняно з контролем, Р<0,05; # - різниця вірогідна, 

порівняно з ЕЦД, Р<0,05. 
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Відсутність значних змін співвідношення різних форм лейкоцитів при введенні 

досліджуваних екстрактів та суспензій здоровим тваринам свідчить про відсутність 

токсичного впливу цих препаратів. Більшою мірою досліджувані ефекти проявились 

при використанні екстрактів у дозі 500 мг/кг та стабілізованої форми суспензії. 

Результати досліджень, представлені в розділі 3.4., опубліковані в статтях [24], 

частково в тезах [22, 23]. 

 

3.5. Вплив водних екстрактів листя і кореневих бульб якона та суспензій 

кореневих бульб на стан прооксидантно-антиоксидантної рівноваги 

еритроцитів за умов ЕЦД 1-го типу 

 

Дефіцит інсуліну, який спостерігається при ЦД, супроводжується появою 

системних метаболічних ушкоджень, характер і спрямованість яких вказує на те, що 

одним із механізмів їх виникнення може бути суттєве збільшення інтенсивності 

вільнорадикального окиснення біомолекул. 

Гіперглікемія є найбільш важливим фактором у розвитку та прогресуванні 

діабетичних ускладнень. Однією з найбільш перспективних моделей для 

дослідження змін системи антиоксидантного захисту є еритроцити. Еритроцити 

постійно зазнають впливу глюкози в плазмі крові протягом всього життя. 

Концентрація глюкози в цитозолі еритроцитів забезпечується шляхом пасивного 

транспорту через транспортер GLUT1 і рівна концентрації в плазмі, яка зростає в 

умовах гіперглікемії [328]. Еритроцити більш схильні до пошкоджень АФО завдяки 

високому вмісту поліненасичених жирних кислот та великої кількості заліза (Fe
2 +

) ці 

клітини багаті на гемоглобін і молекулярний оксиген. Іони Fe 
2+

 є каталізаторами в 

окисно-відновних реакціях та ПОЛ. Крім того, мембранні білки еритроцитів 

піддаються окисленню або карбоксилюванню [250]. 

ЕЦД супроводжується збільшенням вмісту ТБК-позитивних продуктів на 164 % 

порівняно з еритроцитами контрольних тварин (табл. 3.7). Накопичення вільних 

радикалів в умовах гіперглікемії є чинником, який сприяє зростанню вмісту ТБК-

позитивних продуктів. Крім того, надмірна концентрація глюкози сприяє активації 
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поліолового шляху окислення глюкози. За допомогою ферменту альдозоредуктази, 

глюкоза перетворюється на сорбітом, а як кофактор виступає НАДФН. З’ясовано, що 

надмірна кількість сорбітолу перетворюється у фруктозу під впливом 

сорбітолдегідрогенази, який використовує НАД 
+
 в якості кофактора. Виснаження 

пулу НАДФН і НАД 
+
 сприяє пошкодженню клітин. У свою чергу, зниження рівня 

НАДФН призводить до дефіциту відновленого глутатіону та інтенсифікації 

оксидативного стресу [139]. 

Активні форми кисню викликають окисну модифікацію білків (ОМБ) за умов 

норми та патології. Підвищення ОМБ є результатом порушення рівноваги між 

процесами, що регулюють синтез та оксидацію протеїнів, і зменшення активності 

протеаз, які селективно розщеплюють оксидовані форми білків. Однією з причин 

змін ОМБ може бути неконтрольована інтенсифікація ПОЛ. З’ясовано, що окисній 

модифікації білків сприяють токсичні продукти ПОЛ, такі як реактивні альдегіди. 

ПОЛ – це автокаталітична ланцюгова реакція, внаслідок якої накопичуються 

токсичні продукти, в тому числі гіроксиноненал і гідроксигексанал, які володіють 

здатністю пошкоджувати білки [158]. Нами з’ясовано, що ЕЦД супроводжується 

зростання у лізатах еритроцитів вмісту продуктів окисної модифікації білків (ОМБ) 

на 77 %, порівняно з контролем (табл.3.7). Під час окислення карбонільні групи 

(альдегіди та кетони) утворюються на бічних ланцюгах білків за участі амінокислот 

проліну, аргініну, лізину та треоніну. Також, карбонільні групи можуть 

утворюватися на амінокислотах цистеїні, гістидині, лізині шляхом вторинної реакції 

нуклеофільного заміщення з альдегідами (4-гідрокси-2-ноненаль, малоновий 

діальдегід, 2-пропеналь [акролеїн]), під час ПОЛ, або з реактивними похідними 

карбону (кетаміном, кетоальдегідом, дезоксиозоном). Такі похідні утворюються в 

результаті взаємодії редукуючих цукрів або їх продуктів окислення з лізиновими 

залишками білків (реакції глікації (глікозилювання) та глікоокислення). Всі ці 

реакції в кінцевому рахунку, сприяють накопиченню таких продуктів як AGEs (англ. 

Аdvanced glycated end products) [158]. Введення карбонільних груп в білки зумовлює 

зміни в їх конформації, що призводять до зростання агрегації, фрагментації та 
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порушення вторинних і третинних структур, а також зростання схильності до 

протеолізу та зниження їх нормального функціонування [239]. 

При введенні водних екстрактів листя і кореневих бульб якона та суспензій 

кореневих бульб якона відмічено зниження ТБК – позитивних продуктів у 

контрольних тварин відповідно на 44 % (К+Ел
70

), 47 % (К+Ел
500

), 60 % (К+Ек
70

), 

37 % (К+Ек
500

), 56 % (К+Ск), 39 % (К+Ск
Ps

) та у тварин з ЕЦД на 75 % (ЕЦД+Ел
70

), 

86 % (ЕЦД +Ел
500

), 83% (ЕЦД+Ек
70

), 58 % (ЕЦД+Ек
500

), 81% (ЕЦД+Ск), 83 % 

(ЕЦД+Ск
Ps

) (табл.3.7.). Слід зазначити, що таке зменшення не залежить від дози 

екстрактів та форми суспензії. Подібним інгібуючим впливом на процеси ПОЛ 

володіє і гарячий екстракт якона у гомогенатах мозку [305]. 

Таблиця 3.7. 

Динаміка змін вмісту продуктів перекисного окиснення ліпідів та окисної 

модифікації білків за умов введення водних екстрактів листя і кореневих бульб якона та 

суспензій кореневих бульб якона здоровим тваринам та тваринам з ЕЦД (M±m, n=6-8) 

Умови 

експерименту 

 

Вміст ТБК-

позитивних 

продуктів, % 

Продукти окисної 

модифікації білків, 

у.о./г білка 

К 100,00±0,95 1,03±0,11 

К+Ел
70

 55,63±15,61* 1,17±0,12 

К+Ел
500

 53,14±7,61* 1,31±0,20 

К+Ек
70

 40,41±3,41* 1,1±0,15 

К+Ек
500

 62,59±12,09* 1,20±0,10 

К+Ск 44,28±6,99* 1,24±0,09 

К+Ск
Ps

 61,22±1,55* 1,30±0,14 

ЕЦД 264,40±3,90* 1,82±0,16* 

ЕЦД+Ел
70

 66,21±11,43*# 1,04±0,13# 

ЕЦД +Ел
500

 37,06±11,37*# 1,22±0,15# 

ЕЦД+Ек
70

 44,54±2,12*# 1,12±0,10# 

ЕЦД+Ек
500

 111,78±7,54# 1,30±0,12# 

ЕЦД+Ск 51,59±2,50*# 1,20±0,16# 

ЕЦД+Ск
Ps

 45,57±8,31*# 1,01±0,12# 

Примітка: * - різниця вірогідна, порівняно з контролем, Р<0,05; # - різниця вірогідна, 

порівняно з ЕЦД, Р<0,05. 
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Також, введення водних екстрактів та суспензій якона тваринам з ЕЦД зумовило 

зниження вміст продуктів ОМБ: 43 % (ЕЦД+Ел
70

), 33 % (ЕЦД +Ел
500

), 38 % 

(ЕЦД+Ек
70

), 29 % (ЕЦД+Ек
500

), 34 % (ЕЦД+Ск), 45 % (ЕЦД+Ск
Ps

) (табл.3.7). 

Такий вплив досліджуваних екстрактів і суспензій якона може бути пов'язаний зі 

здатністю біологічно активних речовин якона, зумовлювати зростання експресії 

глюкозо-6-фосфатдегідрогенази. Відомо, що НАДФН утворюється в результаті реакції, 

яку каталізує глюкозо-6-фосфатдегідрогеназа та приймає участь в утворенні АФО, 

таких як супероксид-аніон і оксид Нітрогену, а також бере участь в знешкоджені 

вільних радикалів за допомогою ГПО. Підвищену експресію глюкозо-6-

фосфатдегідрогенази пов'язують із зростанням рівня глутатіону і таким чином 

підвищується стійкість організму до оксидативного стресу. Глутатіон відіграє важливу 

роль у захисті еритроцитів від ОМБ, оскільки його SH-група окислюється легше, ніж 

SH-групи білків, тим самим захищаючи останні від окисної модифікації [125]. 

Важливу роль у захисті організму від ушкоджень, відіграє спеціалізована система 

ферментативних антиоксидантів, які захищають клітину від активних кисневих 

метаболітів. Основними захисними ферментами є СОД, каталаза та ГПО. СОД 

нейтралізує супероксид-аніон, прискорюючи його перетворення в пероксид гідрогену 

(Н2О2), тоді як ГПО знешкоджує Н2О2 і ліпідні перекиси. Каталаза приймає участь у 

розкладанні пероксиду гідрогену на воду і кисень [122]. Відомо, що ці ферменти також 

можуть бути потенційною мішенню для модифікацій, внаслідок надмірного утворення 

вільних радикалів, тому наші подальші дослідження спрямовані на вивчення зміни 

активності ферментів антиоксидантного захисту за умов ЕЦД. 

При дослідженні лізатів еритроцитів у тварин з ЕЦД, відмічено зміну 

активності ферментів антиоксидантного захисту. Зокрема встановлено, зниження 

активності СОД до 6,50 ± 0,50 мо /мг білка порівняно з 15,10 ± 0,60 мо /мг білка у 

контрольних тварин (табл. 3.8). Зниження активності СОД у тварин з гіперглікемією 

ймовірно спричинено розвитком оксидативного стресу. Зокрема, з’ясовано, що 

зростання концентрації Н2О2, інактивує СОД. Глікозилювання СОД і / або 

окислення Cu
2+

, кофактора СОД, також може зумовлювати зменшення активності 

цього ензиму [122]. 
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Активність ГПО у тварин з ЕЦД, зменшувалась до 10,84 ± 0,31 мо /мг білка, тоді 

як у контрольних тварин активність цього ферменту становила 15,62 ± 1,48 мо /мг білка 

(табл. 3.8). Аналогічні зміни відмічено щодо активності каталази, зокрема у тварин з 

ЕЦД активність каталази зменшувалась до 3,06 ± 0,30 мо /мг білка порівняно з 5,18 ± 

0,31 мо /мг білка у контрольних тварин (табл. 3.8). 

З’ясовано, що зменшення активності ферментів антиоксидантного захисту в 

еритроцитах у тварин з ЕЦД, може бути зумовлено їх виснаженням внаслідок 

підвищеної утилізації цих ферментів для поглинання вільних радикалів або через 

неферментативне глікозилювання цих білків [130]. Внаслідок зниження активності 

ферментів антиоксидантного захисту клітини стають більш вразливішими до 

пошкодження їх АФО [249]. 

Застосування водного екстракту листя у дозі 70 та 500 мг/кг у тварин з ЕЦД 

зумовлює зростання активності СОД відповідно на 149 % і 169 %. У контрольних 

тварин відмічено зростання активності цього ферменту на 35 % лише при введенні 

екстракту листя у дозі 500 мг/кг, порівняно з контролем (табл. 3.8.). У тварин з ЕЦД 

застосування водного екстракту листя у дозі 70 мг/кг зумовлює зростання активності 

каталази на 45 %, тоді як екстракт у дозі 500 мг/кг лише на 26 % (табл. 3.8). Цей же 

екстракт листя виявляє протилежний характер змін на активність ГПО, зокрема 

відмічено значне зниження активності цього ферменту, як у контрольних тварин так 

і тварин з ЕЦД (табл. 3.8). 

Різноспрямований вплив водного екстракту листя якона (табл. 3.8) на систему 

ферментативних антиоксидантів може бути пов'язаний з конкурентними 

співвідношенням ферменту до концентрації спільного субстрату. Вміст пероксиду 

гідрогену зростає при підвищенні активності СОД. Висока концентрація пероксиду 

гідрогену нейтралізується (інактивується) каталазою, активність якої зростає у 

тварин з ЕЦД, яким вводили водний екстракт листя. 

Антиоксидантні властивості водного екстракту листя якона можуть бути 

зумовлені вмістом фенольних сполук, серед яких кавова кислота та її похідні (2,3,5-

трикавоілхінна кислота, 3, 5 – дикавоілхінна кислота, 1,5-ді-О-кавоілхінна кислота), 

хлорогеновою, протокатеховою та феруловою кислотами, всі вони володіють 
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потужною антиоксидантною активністю та відомі своєю здатністю вловлювати 

вільні радикали [201, 226, 281, 305, 315, 319]. 

Таблиця 3.8. 

Динаміка змін активності окремих ферментів антиоксидантного захисту за умов 

введення водних екстрактів листя і кореневих бульб якона та суспензій кореневих 

бульб якона здоровим тваринам та тваринам з ЕЦД (M±m, n=6-8) 

Умови 

експерименту 

 

Активність СОД, 

U/мг білка 

 

Активність 

каталази, 

нмоль H2O2/ хв×мг 

білка 

Активність ГПО, 

мкмоль G-

SH/хв×мг білка 

К 15,10±0,60 5,18±0,30 15,62±1,48 

К+Ел
70

 15,33±1,32 4,01±0,13 11,15±0,85* 

К+Ел
500

 20,33±1,47* 4,18±0,24 12,30±1,30* 

К+Ек
70

 14,75±0,97 4,34±0,26 15,01±0,23 

К+Ек
500

 16,00±1,12 4,38±0,33 17,30±0,99 

К+Ск 14,10±1,25 4,10±0,29 16,78±1,24 

К+Ск
Ps

 12,30±0,54* 4,34±0,22 16,30±0,89 

ЕЦД 6,50±0,50* 3,06±0,30* 10,84±0,31* 

ЕЦД+Ел
70

 16,20±1,20# 4,44±0,33# 5,92±0,67*# 

ЕЦД +Ел
500

 17,50±0,21*# 3,86±0,33*# 8,18±0,99*# 

ЕЦД+Ек
70

 9,80±0,67*# 4,70±0,17# 9,11±0,68*# 

ЕЦД+Ек
500

 12,80±0,89*# 5,95±0,40# 18,10±0,75*# 

ЕЦД+Ск 20,33±1,47*# 3,27±0,31* 12,01±0,37*# 

ЕЦД+Ск
Ps

 15,31±0,39# 4,89±0,16# 16,95±0,25# 

Примітка: * - різниця вірогідна, порівняно з контролем, Р<0,05; # - різниця вірогідна, 

порівняно з ЕЦД, Р<0,05. 

 

Також, встановлено що листя якона містить флавоноїди: 5,7-дигідрокси-4'- 

метоксиізофлавонол; 5,7,3'-тригідрокси-4’-метоксиізофлавон; 5-гідрокси-4'-метокси-

7-О-глікозил флавон і 7,4'-дигідрокси-3,5'-діметоксіфлавон, що володіють 

антиоксидантною активністю подібно до рутину, кверцетину та вітаміну С [109]. 

Нами встановлено, менш виражений ефект при використанні водного екстракту 

кореневих бульб якона у дозі 70 та 500 мг/кг, зокрема активність СОД зростала на 51 

% та 97 %, порівняно з ЕЦД (табл. 3.8). Водний екстракт кореневих бульб якона у 

дозі 70 мг/кг призводить до зростання активності каталази на 54 %, але не впливає 
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на активність ГПО. У більшій дозі досліджуваний екстракт призводить до зростання 

активності каталази та ГПО, відповідно на 94 % і на 67 % (табл. 3.8). 

Введення нестабілізованої суспензії кореневих бульб якона зумовлює зростання 

активності СОД на 213 %, тоді як на активність каталази та ГПО подібного ефекту не 

відмічено, як у контрольних тварин так і у тварин з ЕЦД (табл. 3.8). При введенні 

стабілізованої біоПАР PS суспензії кореневих бульб якона тваринам з ЕЦД, відмічено 

зростання активності СОД на 136 %, тоді як активність каталази та ГПО зростала на 60 

% та 57 %, відповідно (табл. 3.8). Найбільш вираженим коригуючим ефектом на 

активність ферментів АОЗ за умов ЕЦД, володіє стабілізована біоПАР PS суспензія 

кореневих бульб якона (табл. 3.8).  

Потенційним антиоксидантним ефектом на активність ферментів можуть 

володіти ФОС. Так само як листя, кореневі бульби якона містять цілий ряд 

фенольних сполук, серед яких нові складні естери кавової кислоти: 2,4 або 3,5-

дикавоілхінна кислота, 2,5-дикавоілхінна кислота, 2,3,5 або 2,4,5-трикавоілхінна 

кислота, хлорогенова та ферулова кислоти, які володіють вираженою 

антиоксидантною активністю [142, 200, 226, 303]. Також встановлено, що кореневі 

бульби якона містять антиоксидантну сполуку триптофан, який володіє здатністю 

поглинати гідроксил радикал (HО•) [145].  

Отже, результатами дослідження показано, що водні екстракти листя і кореневих 

бульб якона володіють антиоксидантною дією, що підтверджено зниженням вмісту ТБК 

–позитивних продуктів і продуктів ОМБ, а також зростанням активності СОД, каталази 

та ГПО. Найбільш вираженою антиоксидантною дією володіє водний екстракт 

кореневих бульб якона у дозі 500 мг / кг та стабілізована біокоплексом PS суспензія 

кореневих бульб якона. Отримані результати є цінними для використання якона, як 

активного компонента дієтичних біологічно активних добавок для профілактики 

хронічних захворювань пов’язаних з оксидативним стресом, серед яких ЦД. 

Результати досліджень, представлені в розділі 3.5., опубліковані в статті [216], 

частково в тезах [47]. 
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3.6. Дослідження фізико-хімічного стану мембран еритроцитів щурів за 

умов ЕЦД 1-го типу та введення водних екстрактів листя і кореневих бульб 

якона та суспензій кореневих бульб якона 

 

Стан хронічної гіперглікемії супроводжується підвищенням швидкості 

автоокиснення глюкози з наступним збільшенням вільних радикалів і розвитком 

оксидативного стресу. Порушення, зумовлені ним, ускладнюють функціонування 

системи гомеостазу, важливою ланкою якої є еритроцити периферичної крові [51]. 

Активація перекисного окиснення ліпідів і накопичення продуктів пероксидації 

може призводити до дестабілізації клітинних мембран. Тому показники стійкості 

еритроцитів до дії фізичних та хімічних чинників широко використовуються з 

метою характеристики їхного функціонального стану. 

Нашими дослідженнями було встановлено, що в еритроцитах тварин з ЕЦД, 

відбувається швидке зростання основного піку еритрограми, який припадає на 

2,83±0,44 хв, зміщення його вліво, з завершенням гемолізу на 10,88±1,13 хвилину, 

тоді як у контрольних тварин основна маса еритроцитів гемолізує на 3,33±0,44 хв, 

а тривалість гемолізу становить 8,89±1,55 хв (табл. 3.9). 

Встановлені зміни вказують на зниження стійкості мембран еритроцитів до 

дії кислотного гемолітика за умов ЕЦД порівняно з контролем, та збільшенням 

кількості «фізіологічно старих еритроцитів». Зниження стійкості еритроцитів та 

зміщення піку еритрограми ліворуч за умов ЕЦД, ймовірно спричинене 

мембранодеструктивними процесами, внаслідок активації перекисного окислення 

ліпідів та змін пластичних властивостей еритроцитарної мембрани [6, 65]. 
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Таблиця 3.9. 

Показники резистентності еритроцитів щурів до дії кислотного гемолітика за 

умов введення екстрактів листя і кореневих бульб якона та суспензій кореневих 

бульб якона контрольним тваринам та тваринам з ЕЦД (М ± m, n = 8-10) 

Умови 

експерименту 

Тривалість 

гемолізу, хв 

Час гемолізу 

mах кількості 

еритроцитів, хв 

Мах частка 

гемолізованих 

еритроцитів, % 

К 8,89±1,55 3,33±0,44 33,51±5,76 

К+Ел
70

 12,01±0,54* 2,75±0,32 31,48±1,60 

К+Ел
500

 11,13±0,83 3,38±0,43 29,14±4,18 

К+Ек
70

 13,5±0,41* 3,38±0,125 24,06±4,22* 

К+Ек
500

 11,38±1,33 3,25±0,32 18,81±3,65* 

К+Ск 12,5±2,79 2,25±0,59 26,43±6,58 

К+СкPs 15,13±0,32* 3,25±0,15 15,8±0,68* 

ЕЦД 10,88±1,13* 2,83±0,44 29,74±1,73 

ЕЦД+Ел
70

 11,75±0,43* 2,38±0,13* 30,51±5,71 

ЕЦД +Ел
500

 12,75±2,15 3,88±0,72 18,56±2,63*# 

ЕЦД+Ек
70

 13,5±0,35*# 1,88±0,24* 22,88±2,72*# 

ЕЦД+Ек
500

 10,83±1,48 2,83±0,33 24,90±0,89*# 

ЕЦД+Ск 14,25±1,83*# 3,13±0,56 24,40±6,41 

ЕЦД+СкPs 14,63±0,13*# 3,38±0,47 19,25±1,10*# 

Примітка: * - різниця вірогідна, порівняно з контролем, Р<0,05; # - різниця вірогідна, 

порівняно з ЕЦД, Р<0,05. 

 

При введенні екстрактів надземної та кореневої частини у дозі 500 мг/кг та 

стабілізованої і нестабілізованої форми суспензій якона тваринам з ЕЦД, відмічено 

позитивний коригуючий ефект на фізико-хімічний стан мембран еритроцитів, на що 

вказує зростання стійкості мембран еритроцитів до дії кислотного гемолітика. При 

застосуванні екстрактів у дозі 70 мг/кг не виявлено вираженого позитивного впливу 

на стійкість мембран еритроцитів до дії кислотного гемолітика, про це свідчить 

швидке зростання основного піку еритрограми та збільшення кількості 

«фізіологічно старих» еритроцитів (рис. 3.18 та 3.20.).  
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А Б  

Рис.3.18. Типові кислотні еритрограми щурів за умов введення екстрактів листя 

якона здоровим тваринам (А) та тваринам з ЕЦД (Б). 

 

Підвищення стійкості мембран еритроцитів до дії кислотного гемолітика, може 

бути пов’язане з антиоксидантними властивостями гідроксикоричних кислот 

(хлорогенової, кавової та ферулової кислоти) у складі якона, які є потужними 

антиоксидантами [170, 266, 345].  

А Б  

Рис. 3.19. Типові кислотні еритрограми щурів за умов введення екстрактів 

кореневих бульб якона здоровим тваринам (А) та тваринам з ЕЦД (Б). 

 

Аналізуючи отримані експериментальні результати, встановлено що розвиток 

ЦД супроводжується зниженням стійкості еритроцитів до дії кислотного гемолітика. 

При введенні досліджуваних екстрактів у дозі 500 мг/кг та суспензії якона за умов 

ЕЦД відмічено позитивний коригуючий ефект на фізико-хімічний стан мембран 

еритроцитів, на що вказує зростання стійкості мембран еритроцитів до дії 

кислотного гемолітика. 
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А Б  

Рис. 3.20. Типові кислотні еритрограми щурів за умов введення суспензій 

кореневих бульб якона здоровим тваринам (А) та тваринам з ЕЦД (Б). 

 

Результати досліджень, представлені в розділі 3.6., опубліковані в статті [24], 

частково в тезах [19]. 

 

3.7. Зміни структури вуглеводних детермінант глікокон’югатів мембран 

еритроцитів за умов ЕЦД 1-го типу та на фоні введення водних екстрактів 

листя і кореневих бульб якона та суспензій кореневих бульб якона 

 

Важливе значення у функціонуванні еритроцитів окрім цілісності плазматичної 

мембрани має стан локалізованого на її поверхні рецепторного апарату, функціонування 

якого безпосередньо залежить від структури вуглеводних детермінант глікокон’югатів. 

Відомо, що глікановий профіль мембран еритроцитів за нормального 

функціонування клітини містить залишки β-D-галактози, певну кількість N-ацетил-β-

D-глюкозаміну, α-D-манози, L-фукози та значний вміст N-ацетилнейрамінової кислоти 

[82], тоді як за досліджуваної патологїї спостерігається зміна у структурі вуглеводних 

детермінант та кількості глікопротеїнових рецепторів, які знаходяться на поверхні 

мембрани еритроцитів.  

З огляду на це нами було досліджено структурні зміни еритроцитарної 

мембрани за допомогою лектинів, які дозволяють провести ідентифікацію кінцевих 

вуглеводних залишків для розпізнавання старіючих або пошкоджених еритроцитів. 
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Зв’язування лектинів із поверхнею клітини відображає в основному участь у цій 

взаємодії глікопротеїнових молекул [3, 42, 113]. 

Для характеристики гліканового профілю мембран еритроцитів нами були 

використанні наступні рослинні лектини: SNA – лектин бузини чорної (специфічний до 

послідовностей NeuNAc(α2→6)DGal/DGalNAc, не зв’язує при цьому 

NeuNAc(α2→3)DGal послідовності в олігосахаридах); MAA – лектин акації амурської 

(афінний до послідовності NeuNAc(α2→3)DGal, не зв’язує при цьому дисахаридних 

фрагментів, приєднаних (α2→6) глікозидним зв’язком); RCA – лектин насіння рицини 

(афінний до термінальних залишків галактози у складі дисахаридних послідовностей 

DGal(β1→3(4))DGlcNAc, які зазвичай зустрічаються у структурі N-гліканів) та PNA – 

лектин насіння арахісу (специфічний до термінальних залишків галактози у складі 

дисахаридної послідовності DGal(β1→3)DGalNAc – так званого антигена Томсена-

Фріденрайха, або Т-антигена. Т-антиген і Т-антиген-споріднені структури на поверхні 

еритроцитів представлені у вигляді O-зв’язаних гліканів); NPL – лектин нарцису 

несправжнього (специфічний до термінальних залишків манози у складі дисахаридної 

послідовності α,D-Man-1,6-D-Man) [3]. 

Розвиток ЕЦД супроводжується зменшенням вмісту сіалових кислот у складі 

олігосахаридних глікокон’югатів еритроцитів, про що свідчить зниження 

зв’язування, як SNA та МАА, відповідно на 30 % та на 44 %, із поверхневим 

глікокон’югатів еритроцитів (табл. 3.10). Зниження інтенсивності зв´язування 

лектинів бузини чорної та акації амурської може свідчити про зниження рівня 

експресії та експонування рецепторів та адгезивних молекул глікопротеїнової 

природи на поверхні еритроцитів, які містять у своєму складі, як (α2→6)- та і 

(α2→3)- зв’язані сіалові кислоти [204].  

Для отримання інформації про інтенсивність процесу десіалювання 

мембранних глікокон’югатів еритроцитів ми також досліджували ступінь 

експонування цукрів, які у структурі олігосахаридних ланцюгів займають 

субтермінальну позицію щодо сіалових кислот. У тварин з ЕЦД у порівнянні з 

контролем встановлено зростання інтенсивності зв’язування із поверхневими 

глікокон’югатів галактоспецифічних лектинів: RCA та PNA відповідно на 69 % та 
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47 % та зниження інтенсивності зв’язування із поверхневими глікокон’югатами 

лектину NPL, що специфічно взаємодіють з манозою (табл. 3.10). Отже, зміна 

гліканового профілю мембран еритроцитів 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. Відомо, що 

сіалові кислоти маскують залишки галактози у структурі вуглеводних детермінант. 

Оскільки за результатами попередніх досліджень встановлено, що найкращим 

позитивним ефектом володіють водні екстракти у дозі 500 мг/кг, тому подальші 

дослідження були зосередженні на встановлені біологічного ефекту саме цієї дози. 

Введення водного екстракту листя тваринам з ЕЦД зумовлює перерозподіл 

вуглеводних детермінант глікокон’югатів мембран еритроцитів, про що свідчить 

зростання кількості експонованих на поверхні клітини залишків N-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 відмічено зниження кількості експонованих молекул на поверхні клітини 

злишків 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 (табл. 3.10). У 

контрольних тварин введення досліджуваного екстракту листя зумовлювало 

зростання кількості експонованих на поверхні клітини залишків β-D-галактози 

(DGal(β1→3(4))DGlcNAc) та α-D-манози на фоні зниження N-ацетилнейрамінової 

кислоти (NeuNAc(α2→6)DGal/DGalNAc) (табл.3.10). 

При застосуванні водного екстракту кореневих бульб якона спостерігалось 

протилежний характер змін, зокрема на поверхні мембран еритроцитів відмічено 

зниження кількості експонованих залишків сіалових кислот 

(NeuNAc(α2→6)DGal/DGalNAc і NeuNAc(α2→3)DGal) і β-D-галактози з 

олігосахаридною послідовністю DGal(β1→3(4))DGlcNAc , відповідно на 28 % та 

38 % і 32 % та зростання кількості експонованих залишків β-D-галактози 

(DGal(β1→3)DGalNAc) та α-D-манози, відповідно на 7 % та 34 %, порівняно з ЕЦД.  
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Таблиця 3.10. 

Лектинензиматичний аналіз глікокон’югатів мембран еритроцитів за умов введення водних екстрактів листя і кореневих 

бульб якона та суспензій кореневих бульб якона здоровим тваринам та тваринам з ЕЦД, Е  = 405 нм (М ± m, n = 4–6) 

Умови 

експерименту SNA MAA PNA RCA NPL 

К 0,37±0,01 0,09±0,01 0,05±0,01 0,20±0,014 0,02±0,003 

К+Ел
500

 0,32±0,009* 0,08±0,003 0,06±0,004 0,36±0,055* 0,04±0,007* 

К+Ек
500

 0,32±0,005* 0,06±0,004* 0,04±0,002 0,15±0,015* 0,02±0,004 

К+Ск 0,19±0,02* 0,05±0,001* 0,06±0,001 0,26±0,07* 0,01±0,005 

К+Ск
Ps

 0,31±0,016* 0,07±0,001* 0,03±0,004* 0,22±0,023 0,05±0,008* 

ЕЦД 0,26±0,02* 0,05±0,01* 0,08±0,005* 0,34±0,03* 0,009±0,0003* 

ЕЦД +Ел
500

 0,14±0,014*# 0,13±0,012*# 0,03±0,001*# 0,39±0,019* 0,056±0,004*# 

ЕЦД+Ек
500

 0,16±0,04*# 0,04±0,001* 0,07±0,002* 0,23±0,04# 0,056±0,008*# 

ЕЦД+Ск 0,40±0,02# 0,07±0,002*# 0,05±0,001# 0,19±0,03# 0,04±0,003*# 

ЕЦД+Ск
Ps

 0,51±0,03*# 0,09±0,005# 0,03±0,004*# 0,17±0,007# 0,04±0,006*# 

Примітка: * - різниця вірогідна, порівняно з контролем, Р<0,05; # - різниця вірогідна, порівняно з ЕЦД, Р<0,05. 
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Аналогічний характер змін відмічено при введенні екстракту кореневих бульб якона 

здоровим тваринам, виняток становлять лише залишки β-D-галактози 

(DGal(β1→3)DGalNAc) і α-D-манози, кількість яких на поверхні мембран 

еритроцитів не відрізнялась від контрольних значень (табл. 3.10). 

Суспензії кореневих бульб якона у тварин з ЕЦД, зумовлювали зростання кількості 

експонованих на поверхні клітини залишків N-ацетилнейрамінової кислоти і α-D-манози 

на фоні зниження кількості експонованих залишків β-D-галактози (табл. 3.10). 

Отже, найбільш вираженим протекторним ефектом володіють суспензії 

кореневих бульб якона, що сприяють нормалізації гліканового профілю мембран 

еритроцитів за рахунок перерозподілу вуглеводних детермінант мембран 

еритроцитів, який супроводжується зростанням вмісту N‑ацетилнейраміновмісних 

та α-D-манозовмісних глікокон’югатів на фоні зменшення вмісту β-D-

галактозовмісних глікокон’югатів. 

 

3.8. Дослідження функціональних властивостей лейкоцитів за умов 

введення водних екстрактів листя і кореневих бульб якона та суспензій 

кореневих бульб якона здоровим тваринам та тваринам з ЕЦД 1-го типу 

 

3.8.1. Фагоцитарна активність лейкоцитів  

 

Чисельними дослідженнями останніх років показано, що в генезі ЦД та його 

проявів важливу роль відіграють імунопатологічні механізми. В імунному статусі 

хворих на ЦД відбуваються істотні кількісні та функціональні зміни з боку 

клітинного імунітету [111]. 

Сегментоядерні нейтрофіли складають першу лінію захисту від проникнення в 

організм різноманітних бактерій, грибів і найпростіших. Вони знищують 

пошкоджені і загиблі клітини, беруть участь в процесі видалення старих 

еритроцитів і очищення поверхні ран [77, 293]. 

Однією з найважливіших захисних реакцій організму є розпізнавання, ізоляція 

та знешкодження носіїв чужорідної генетичної інформації шляхом фагоцитозу. 
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Фагоцитоз – поглинання клітиною великих мікрочастинок (наприклад мікроорганізмів, 

великих вірусів, пошкоджених клітин і т.д.). Процес фагоцитозу можна поділити на дві 

фази. У першій фазі чужорідні частинки зв'язуються на поверхні мембрани. У другій 

фазі відбуваються власне поглинання частинки і її руйнування.  

При оцінці вродженої імунологічної резистентності організму важливу роль 

відіграють показники фагоцитозу. Найбільш інформативними для оцінки активності 

фагоцитозу вважають фагоцитарний показник (ФП) – відсоток клітин, що вступили 

в фагоцитоз зі загальної кількості підрахованих нейтрофілів та фагоцитарне число 

(ФЧ) – середня кількість клітин дріжджів, поглинених фагоцитуючою клітиною. 

Нами встановлено, що у тварин з ЕЦД при інкубації лейкоцитів протягом 30 хв 

ФП та ФЧ поліморфноядерних лейкоцитів знижується відповідно на 17 % та 20 %, 

щодо контролю. При більш тривалій інкубації нейтрофілів (120 хв) показано 

зростання ФП та ФЧ у тварин з ЕЦД, відповідно на 29 % та 20 % (табл. 3.11). Такі 

зміни вказують на те, що за умов ЕЦД нейтрофіли повільніше реагують на 

бактеріальні інвазії та вступають у фагоцитоз, якщо порівнювати з клітинами 

здорових тварин. Порушенню поглинаючої функції нейтрофілів за умов ЦД можуть 

сприяти гіперглікемія і гуперкетонемія, під дією яких нейтрофіли набувають 

сферичної форми і в значній мірі втрачають здатність утворювати псевдоподії. У 

результаті знижуються адгезивні та еміграційні властивості нейтрофілів та 

утруднюється поглинання клітиною великих мікрочастинок [8]. 

При застосуванні водного екстракту листя якона у дозах 70 та 500 мг/кг у 

тварин з ЕЦД за умов інкубації лейкоцитів протягом 30 хв, відмічено зростання ФП 

на 113,64 % і 94,81 % та ФЧ на 39,44 % та 23,94 %, відповідно. Цей екстракт при 

інкубації імунокомпетентних клітин протягом 120 хв проявляв різноспрямовані 

зміни, зокрема у меншій концентрації зумовлював зростання ФП на 35,95 % та ФЧ 

на 8,15 %, тоді як у дозі 500 мг/кг зумовлював вірогідне зниження ФП на 17,73 % та 

ФЧ на 5,97 %, порівняно з ЕЦД (табл 3.11). У контрольних тварин екстракт листя у 

обох досліджуваних концентраціях на 30 хв інкубації клітин зумовлював зниження 

ФЧ лейкоцитів на 13,63 % (70 мг/кг) та 15,34 % (500 мг/кг), тоді як при інкубації 
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клітин протягом 2 годин відмічено зростання ФП на 97,76 % (70 мг/кг) і 29,29 % 

(500 мг/кг) та ФЧ на 20,92 % (500 мг/кг), порівняно з контролем (табл 3.11).  

Таблиця 3.11. 

Фагоцитарний показник та фагоцитарне число сегментоядерних нейтрофілів у 

здорових тварин, тварин з ЕЦД та за умов введення водних екстрактів та суспензій 

якона, % (M ± m, n=4-6) 

 

ФП ФЧ ФП ФЧ Умови 

експерименту 

 30 хв інкубації 120 хв інкубації 

К 13,17±0,73 1,76±0,03 14,75±0,88 1,53±0,09 

К+Ел
70

 12,83±0,44 1,52±0,03* 29,17±4,78
*
 1,62±0,08 

К+Ел
500

 12,33±0,35* 1,49±0,02* 19,07±1,68
*
 1,85±0,04* 

К+Ек
70

 10,50±0,29
*
 1,71±0,06 17,83±1,42

*
 1,77±0,07* 

К+Ек
500

 11,53±0,34
*
 1,68±0,05 16,45±1,32

*
 1,72±0,02* 

К+Ск 11,89±0,56* 1,73±0,04 16,54±1,74
*
 1,83±0,03* 

К+Ск
Ps

 12,99±0,64 1,69±0,07 16,89±1,36
*
 1,63±0,07 

ЕЦД 11,00±1,5* 1,42±0,08* 19,00±0,50
*
 1,84±0,08* 

ЕЦД+Ел
70

 23,50±1,04
*#

 1,98±0,04*# 25,83±1,17
*#

 1,99±0,04*# 

ЕЦД +Ел
500

 21,43±0,93
*#

 1,76±0,02# 15,63±1,07
#
 1,73±0,04*# 

ЕЦД+Ек
70

 16,50±1,19
*#

 1,52±0,04* 20,50±2,46
*
 1,55±0,16# 

ЕЦД+Ек
500

 15,55±1,03
*#

 1,58±0,05*# 17,33±1,56
*#

 1,78±0,11* 

ЕЦД+Ск 17,33±1,10
*#

 1,64±0,03*# 16,23±1,36
#
 1,51±0,07# 

ЕЦД+Ск
Ps

 17,45±1,16
*#

 1,73±0,02# 15,45±1,05
#
 1,58±0,13# 

Примітка: * - різниця вірогідна, порівняно з контролем, Р<0,05; # - різниця вірогідна, 

порівняно з ЕЦД, Р<0,05. 

 

При введенні водного екстракту кореневих бульб якона у дозах 70 та 500 мг /кг 

тваринам з ЕЦД на 30 хв інкубації нейтрофілів відмічено зростання ФП, відповідно 

на 41,36 % і 50,00 %, порівняно з ЕЦД (табл 3.11). При більш тривалій інкубації 

нейтрофілів відмічено зниження, як ФП так і ФЧ, виняток становить лише ФП при 

застосуванні екстракту у дозі 70 мг/кг (табл 3.11). Екстракт кореневих бульб якона у 

контрольних тварин зумовлював зниження ФП на 30 хв інкубації лейкоцитів 

відповідно на 20,27 % (70 мг/кг) і 12,45 % (500 мг/кг), тоді як при більш тривалій 
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інкубації викликав зростання, як ФП на 20,88 % (70 мг/кг) і 11,53 % (500 мг/кг), так і 

ФЧ на 15,68 % (70 мг/кг) і 12,42 % (500 мг/кг), порівняно з контролем (табл 3.11). 

Нестабілізована та стабілізована суспензії кореневих бульб якона при 30 хв 

інкубації імунокомпетентних клітин зумовлювали зростання ФП (відповідно на 

57,55 % і 58,64 %) та ФЧ (на 15,49 % і 21,83 %), натомість при більш тривалій 

інкубації відмічено зниження, як ФП (на 14,58 % і 18,68 %), так і ФЧ (на 17,93 % і 

14,13 %), порівняно з ЕЦД (табл 3.12.). У контрольних тварин нестабілізована та 

стабілізована суспензії кореневих бульб якона на 120 хв інкубації нейтрофілів 

зумовлювали зростання ФП, відповідно на 12,13 % і 14,51 % та ФЧ на 19,61 % і 6,54 

%, порівняно з контролем (табл 3.11). 

Підвищення фагоцитарної активності нейтрофільних гранулоцитів за умов 

введення тваринам досліджуваних екстрактів та суспензій можна пояснити 

наявністю в їхньому складі ряду біологічно активних речовин з антиоксидантними 

властивостями. Відомо, що екстракти якона містять поліфеноли (протокатехова, 

хлорогенова, кавова і ферулова кислоти) та вітамін Е, відомі своєю здатністю 

захоплювати вільні радикали. Поліфеноли, здатні інгібувати ліпопероксидацію 

субклітинних мембран в печінці щурів, і захищають гепатоцити щурів від 

окислювального пошкодження [266, 316]. Встановлено, що вітамін Е (α-токоферол), 

який є обмежувачем вільнорадикальних реакцій, здатний вбудовуватись в ліпідний 

бішар мембрани, стабілізуючи мембранні структури. Він пригнічує утворення 

ліпопероксидів, руйнує ланцюг вільнорадикального окислення шляхом нейтралізації 

вільних радикалів в момент їх утворення (оскільки взаємодія з пероксидним 

радикалом призводить до утворення нерадикальної сполуки). Локалізуючись у 

внутрішній мембрані мітохондрій, він захищає їх, а також лізосоми від 

пошкоджуючої дії пероксидів, підтримує функціональну цілісність зовнішньої 

цитоплазматичної мембрани. Цей вітамін ефективно перериває ланцюгові 

вільнорадикальні реакції в процесі переокиснення ненасичених жирних кислот в 

мембранах. α-токоферол відіграє важливу роль в обміні селену – складової 

компоненти глутатіонпероксидази, яка захищає мембрани від пероксидних 

радикалів. Запобігаючи аутоокисленню ліпідів мембран, вітамін Е та поліфеноли 
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сприяють відновленню здатності поліморфноядерних лейкоцитів утворювати 

псевдоподії і відповідно таким чином здатні модулювати процес фагоцитозу [31].  

На основі одержаних результатів нами було обраховано індекс завершеності 

фагоцитозу (ІЗФ), який визначається як співвідношення між середньою кількістю 

фагоцитованих мікроорганізмів через 30 хвилин інкубації до середньої їх кількості 

через 120 хвилин інкубації. Індекс завершеності фагоцитозу свідчить про 

перетравлювальну здатність поліморфноядерних лейкоцитів.  

У контрольних тварин ІЗФ становив 1,15±0,03 та вказує на завершеність 

фагоцитозу, тоді як у тварин з ЕЦД він знижувався на 32,17 % порівняно з 

контролем, і відповідно становив 0,78±0,04 (рис. 3.21). ІЗФ менше за 1,0 свідчить 

про зниження кілерної функції нейтрофілів. 

 

Рис. 3.21. Індекс завершеності фагоцитозу у здорових тварин, тварин з ЕЦД та 

за умов введення водних екстрактів та суспензій якона (M ± m, n = 4-6) 

Примітка: * - різниця вірогідна, порівняно з контролем, Р<0,05; # - різниця вірогідна, 

порівняно з ЕЦД, Р<0,05. 

 

Застосування водних екстрактів листя і кореневих бульб якона у різних 

досліджуваних концентраціях та суспензій кореневих бульб якона зумовлюють 

нормалізацію фагоцитарної активності нейтрофілів, на що вказує зростання ІЗФ при 

їх застосуванні (рис. 3.21.). Такий ефект екстрактів якона може бути зумовлений 

присутністю у їх складі фруктоолігосахаридів. З літературних даних відомо, що 

щоденне вживання цих біологічно активних речовин допомагає підтримувати 

активований стан фагоцитуючих клітин [187]. 
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Результати досліджень, представлені в розділі 3.8.1., опубліковані частково в 

тезах [202]. 

 

3.8.2. Вміст катіонних білків та мієлопероксидазна активність у 

нейтрофілах  

 

Важливу роль у виконанні фагоцитарної функції клітин відіграють катіонні 

білки, які локалізовані в лізосомах гранулоцитів. Саме вони у разі запальних 

інфекційних процесів першими пошкоджують структури клітин патогенних 

мікроорганізмів, підготовлюючи їх до майбутнього розщеплення [285]. 

Катіонні білки (КБ) – фізіологічно активні речовини багатонаправленої дії. З їх 

функціонуванням пов'язані такі захисно-пристосувальні процеси, як фагоцитоз, 

запалення і стрес-реакція, причому в цих процесах вони виступають не тільки в ролі 

високоефективних антибіотичних агентів. Їм властивий широкий функціональний 

потенціал, який реалізується в різних проявах клітинно-гуморальної кооперації у 

кровоносній і лімфоїдній системах, сполучній тканині та клітинах епітелію. Така 

кооперація спрямована на реалізацію і регуляцію механізмів неспецифічної 

резистентності макроорганізму до інфекції [56]. 

Дослідження зміни кількості нейтрофілів із різним вмістом КБ показало, що за 

умов ЕЦД відбувається незначне зниження в крові кількості лейкоцитів з 

гіперсекрецією КБ, на це вказує зростання кількості КБ
+
, на фоні зниження КБ

+++
. 

При введенні екстракту листя у дозах 70 та 500 мг/кг тваринам з ЕЦД, 

відмічено зниження кількості КБ
+
 клітин на 34,89 % і 36,68 % та КБ

++
 на 5,52 % і 

8,00 % на фоні зростання кількості КБ
+++ 

, відповідно на 4,74 % і 6,56 % (табл. 3.12). 

У разі введення екстракту кореневих бульб якона у різних досліджуваних 

концентраціях за умов ЕЦД нами відмічено зростання кількості КБ
+++

 на 3,27 % (70 

мг/кг) і 4,26 % (500 мг/кг) та зниження кількості КБ
+
 клітин на 22,21 % (70 мг/кг) і 

35,03 % (500 мг/кг) та клітин з середнім вмістом катіонних білків на 4,76 % (70 

мг/кг) і 13,96 % (500 мг/кг) (табл. 3.12). 

http://ua-referat.com/%D0%A4%D1%96%D0%B7%D1%96%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F
http://ua-referat.com/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81
http://ua-referat.com/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B1%D1%96%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8
http://ua-referat.com/%D0%A4%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%BC
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При застосуванні суспензій кореневих бульб якона у тварин з ЕЦД, 

встановлено що стабілізована суспензія володіє вираженішим ефектом у порівнянні 

з нестабілізованою суспензією, зокрема зумовлює зниження кількості клітин з 

низьким (34,26 %) та середнім вмістом (17,79 %) на фоні зростання кількості з 

високим вмістом досліджуваних білків (7,95 %) (табл. 3.12). 

Натомість введення досліджуваних екстрактів та суспензій кореневих бульб 

якона контрольним тваринам не спричиняє достовірно значущих змін 

досліджуваного показника (табл. 3.12). 

Таблиця. 3.12. 

Кількість нейтрофілів, що відрізняються за вмістом неферментних 

лізосомальних катіонних білків у здорових тварин, тварин з ЕЦД та за умов 

введення водних екстрактів та суспензій якона, (%) (M ± m, n=4-6) 

Умови 

експерименту 
КБ

+
 КБ

++
 КБ

+++
 

К 5,25±0,67 12,50±0,90 82,25±5,78 

К+Ел
70

 5,88±0,34 13,50±0,87 80,63±4,09 

К+Ел
500

 5,44±0,29 13,33±0,57 79,89±3,45 

К+Ек
70

 4,63±0,11 13,00±0,60 82,38±6,07 

К+Ек
500

 5,02±0,15 12,25±0,45 80,38±4,10 

К+Ск 5,55±0,72 11,90±0,87 83,68±5,15 

К+Ск
Ps

 5,89±0,65 12,90±1,01 81,15±4,03 

ЕЦД 7,88±0,54* 15,75±1,01* 76,38±4,90 

ЕЦД+Ел
70

 5,13±0,37# 14,88±1,21* 80,00±5,87 

ЕЦД +Ел
500

 4,99±0,17# 14,49±0,87* 81,39±3,25 

ЕЦД+Ек
70

 6,13±0,54# 15,00±0,90* 78,88±3,70 

ЕЦД+Ек
500

 5,12±0,24# 13,56±0,49# 79,63±3,07 

ЕЦД+Ск 5,89±0,47# 13,01±0,43# 82,01±4,13 

ЕЦД+Ск
Ps

 5,18±0,23# 12,98±0,53# 82,45±4,33 

Примітка: * - різниця вірогідна, порівняно з контролем, Р<0,05; # - різниця вірогідна, 

порівняно з ЕЦД, Р<0,05. 

 

Для більш точного аналізу результатів цитохімічних досліджень нами було 

використано напівкількісний метод візуальної оцінки інтенсивності забарвлення 

мікроструктур у цитоплазмі клітин. З цією метою вираховували середній 
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цитохімічний коефіцієнт (СЦХК), запропонований G.Аstaldі та С.Vеrgа, який є 

середньою відносною величиною концентрації досліджуваного інгредієнта, що 

виявляється в кожній окремій клітині [119]. 

За умов ЕЦД СЦХК катіонних білків незначно зменшується (рис. 3.22). Нами 

не було встановлено істотних змін СЦХК КБ лейкоцитів при застосуванні 

досліджуваних екстрактів та суспензій якона, як при введенні здоровим тваринам, 

так і тваринам з ЕЦД (рис. 3.22). 

 

Рис. 3.22. Зміна середнього цитохімічного коефіцієнту неферментних 

лізосомальних катіонних білків нейтрофілів у здорових тварин, тварин з ЕЦД та за 

умов введення водних екстрактів та суспензій якона (M±m, n = 4-6) 

Примітка: * - різниця вірогідна, порівняно з контролем, Р<0,05; # - різниця вірогідна, 

порівняно з ЕЦД, Р<0,05. 

 

Головна роль біомаркера інтенсивності функціональної активності нейтрофілів 

належить ферменту МПО із класу оксиредуктаз, яка локалізується в 

цитоплазматичних гранулах клітин та вивільняється в екстрацелюлярний простір 

внаслідок дегрануляції або цитолізу [218]. МПО є одним із ключових ферментів 

«респіраторного вибуху», яка каталізує продукцію високореакційноздатних сполук 

– окисників та вільних радикалів [106, 272, 349]. 

Мієлопероксидаза (МПО) – гемопротеїн, що наявний в азурофільних гранулах 

нейтрофілів та використовує галогени (Cl
-
, I

-
, Br

-
, перелічені в порядку зменшення 

їхньої активності) та Н2О2 для руйнування фагоцитованих бактерій. У результаті 
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реакції, що каталізується МПО, утворюються гіпогалоїди, які зумовлюють 

галогенування білкових структур мембрани мікроорганізму [83]. 

У тварин з ЕЦД кількість клітин з високим вмістом МПО збільшується у 2,4 

рази порівняно з контролем. Натомість кількість клітин з низьким і середнім рівнем 

досліджуваного ферменту за умов досліджуваної патології знижується, відповідно 

на 7,85 % та 7,22 %, щодо контролю (табл. 3.13). Такі зміни вказують на посилене 

продукування нейтрофілами тварин з діабетом МПО, що може відігравати важливу 

роль в опосередкованому лейкоцитами пошкодженні судин. Надмірна кількість 

МПО, що утворюється в нейтрофільних гранулоцитах і екскретується з них, може 

взаємодіяти із судинною стінкою за допомогою різних механізмів, а саме – 

зв'язування і трансцитоз через ендотеліальні клітини, продукування таких сильних 

окиснювачів, як гіпогалоїдні кислоти (HOCl і HOBr), окиснення оксиду нітрогену і 

нітрування тирозину. Це в кінцевому результаті може опосередковувати розвиток 

захворювань серцево-судинної системи [30]. 

При введенні екстракту листя у різних досліджуваних дозах тваринам з ЕЦД, 

відмічено зниження вмісту МПО в нейтрофільних гранулоцитів, на що вказує 

зниження кількості клітин з середнім вмістом ензиму на 14,38 % (70 мг/кг) і 3,41 % 

(500 мг/кг) та з високим вмістом МПО на 44,00 % (70 мг/кг) і 48,24 % (500 мг/кг) на 

фоні зростання кількості з низьким вмістом МПО на 15,83 % (70 мг/кг) і 12,09 % 

(500 мг/кг) (табл. 3.13) 

Кореневі бульби якона, які вводили тваринам з ЕЦД у вигляді екстракту 

зумовлювали подібний характер змін, зокрема відмічено зниження кількості МПО
++

 

клітин на 11,59 % (70 мг/кг) і 8,23 % (500 мг/кг) та МПО
+++

 клітин на 18,00 % (70 

мг/кг) і 28,96 % (500 мг/кг), тоді як кількість МПО
+
 клітин зростала відповідно на 

9,10 % (70 мг/кг) і 7,76 % (500 мг/кг) (табл. 3.13). 

У разі введення нестабілізованої та стабілізованої суспензій кореневих бульб 

якона у тварин з ЕЦД, відмічено зниження кількості клітин з середнім вмістом МПО 

відповідно на 5,83 % та 2,17 % та клітин з високим вмістом МПО 44,40 % і 52,72 %. 

Натомість встановлено зростання кількості нейтрофілів з низьким вмістом МПО 

відповідно на 14,26 % (ЕЦД+Ск) та 10,75 % (ЕЦД+Ск
Ps

) (табл. 3.13). 
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Введення досліджуваних екстрактів та суспензій здоровим тваринам відмічено 

зниження МПО
++

 клітин. За тих же умов кількість МПО
+++ 

клітин знижувалась при 

введенні екстракту листя у дозі 500 мг/кг на 14,29 % і кореневих бульб якона у дозі 

70 мг/кг на 23,81 %, тоді як екстракт листя у дозі 70 мг/кг зумовлював зростання 

кількості цих клітин на 42,86 %, екстракт кореневих бульб якона у дозі 500 мг/кг 

викликав підвищення кількості цих клітин на 7,61 %. Нестабілізована суспензія 

зумовлює підвищення кількості цих клітин на 22,86 %, натомість стабілізована 

суспензія не виявляє такого вираженого ефекту. Також у здорових тварин 

досліджувані екстракти та суспензії зумовлювали зростання МПО
+
, порівняно з 

контролем (табл. 3.13).  

Таблиця. 3.13 

Кількість нейтрофілів з різним вмістом мієлопероксидази у здорових тварин, 

тварин з ЕЦД та за умов введення водних екстрактів та суспензій якона, (%)  

(M ± m, n=4-6) 

Умови 

експерименту 
МПО

+
 МПО

++
 МПО

+++
 

К 65,00±4,80 29,75±1,00 5,25±0,02 

К+Ел
70

 74,75±5,60* 17,75±0,60
*
 7,50±0,80* 

К+Ел
500

 71,35±4,34* 24,55±0,77* 4,50±0,09* 

К+Ек
70

 77,25±5,70
*
 18,75±0,50

*
 4,00±0,03* 

К+Ек
500

 73,32±4,99* 21,55±0,69* 5,65±0,11* 

К+Ск 70,21±4,45* 18,89±0,66* 6,45±0,80* 

К+Ск
Ps

 69,73±4,12* 20,49±0,69* 5,74±0,13* 

ЕЦД 59,90±3,20* 27,60±0,80* 12,50±0,50
*
 

ЕЦД+Ел
70

 69,38±3,20# 23,63±1,10
*#

 7,00±0,20
*#

 

ЕЦД +Ел
500

 67,14±3,08# 26,66±1,06*# 6,47±0,77*
#
 

ЕЦД+Ек
70

 65,35±2,20# 24,40±0,90
*#

 10,25±0,72
*#

 

ЕЦД+Ек
500

 64,55±2,41# 25,33±0,45
*#

 8,88±0,63*# 

ЕЦД+Ск 68,44±3,22# 25,99±1,05
*#

 6,95±0,69*# 

ЕЦД+Ск
Ps

 66,34±3,54# 27,00±1,05
*
 5,91±0,21*# 

Примітка: * - різниця вірогідна, порівняно з контролем, Р<0,05; # - різниця вірогідна, 

порівняно з ЕЦД, Р<0,05. 
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Відмічене зниження рівня МПО в нейтрофілах може бути зумовлено наявністю 

флавоноїдів у складі досліджуваних екстрактів та суспензій. Відомо, що кверцетин є 

потужним інгібітором мієлопероксидази. Цей флавоноїд здатний зв'язувати HOCl, 

що утворюється системою МПО–H2O2–Cl [269]. 

Дослідження СЦХК МПО показали, що розвиток ЕЦД супроводжується 

збільшенням СЦХК МПО на 9 %, порівняно з контролем. У тварин з ЕЦД 

досліджувані екстракти та суспензії зумовлювали зниження цього показника. 

Екстракти листя при введенні тваринам з ЕЦД зумовлював зниження СЦХК на 9,80 

% (70 мг/кг) і 8,47 % (500 мг/кг), екстракти кореневих бульб якона на 5,22 % (70 

мг/кг) і 7,19 % (500 мг/кг) та нестабілізована і стабілізована суспензія відповідно на 

7,84 % і 9,81 %. Аналогічний ефект встановлено і при введенні екстрактів та 

суспензій здоровим тваринам (рис. 3.23.) 

 

Рис. 3.23. Зміна середнього цитохімічного коефіцієнту (СЦХК) 

мієлопероксидази у здорових тварин, тварин з ЕЦД та за умов введення водних 

екстрактів та суспензій якона (M ± m, n = 4-6). 

Примітка: * - різниця вірогідна, порівняно з контролем, Р<0,05; # - різниця вірогідна, 

порівняно з ЕЦД, Р<0,05. 

 

Можна припустити, що зниження мієлопероксидазної активності при 

використанні водних екстрактів та суспензій якона може бути зумовлено 

присутністю у його складі, окрім кверцетину, сесквітерпенових лактонів (енгідрин, 

уведалін, поліматин B та сонхіфолін), які згідно літературних джерел, здатні значно 

пригнічувати активність МПО [260]. 
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Отже, досліджувані екстракти та суспензії якона за досліджуваної патології 

виявляють нормалізуючий вплив на вміст КБ та МПО у нейтрофілах, що значно 

зменшує ризик розвитку хронічних інфекційно-запальних процесів, які 

супроводжують перебіг цукрового діабету. 

Результати досліджень, представлені в розділі 3.8.2., опубліковані частково в 

тезах [89, 105]. 

 

3.8.3. НАДФН-оксидазна активність нейтрофілів 

 

З’ясовано, що кожний етап взаємодії фагоцитів з чужорідними об'єктами 

супроводжується активацією певних ланок захисних і регулювальних систем 

фагоцитів, що призводить до значного збільшення споживання кисню та глюкози, та до 

формування так званого «респіраторного вибуху». Внаслідок нього утворюються 

нестабільні продукти відновлення кисню — супероксидний аніон (O2•
−
), пероксид 

гідрогену (Н2О2), гідроксильний радикал (ОН
–
) та синглентний кисень (

1
О2), які є 

високотоксичними речовинами для мікроорганізмів і клітин. У нейтрофілах зростання 

поглинання кисню й утворення його високореактивних метаболітів відбувається через 

30-60 с після стимулювання поверхні клітин і не потребує ні фагоцитозу, ні секреції 

лізосомальних ферментів, хоча всі ці процеси відбуваються одночасно [12]. 

У процесі формування «респіраторного вибуху» збільшується споживання 

глюкози за механізмом гексозомонофосфатного шунта за участю НАДФН
+
, у 

результаті чого вивільняється енергія, що запасається у формі двох сполук — АТФ 

та НАДФН, і генерується відновна здатність. Стимулювання фагоцитів 

супроводжується індукуванням реакцій фосфорилювання у системі протеїнкінази С, 

що зумовлює активацію НАДФН-оксидази, яка в нормі міститься в азурофільних 

гранулах і плазматичній мембрані. При утворенні фаголізосом цей фермент 

виявляється в них. У результаті спонтанної дисмутації із залученням йонів гідрогену 

утворюються аґенти з бактерицидною активністю — Н2О2, 
1
О2 і ОН

–
 [12]. 

Утворення пероксиду гідрогену внаслідок дисмутації супероксидного аніона 

відбувається як спонтанно, так і за участю супероксиддисмутази, яка каталізує 
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перенесення електрона з НАДФН на молекулярний кисень. У результаті цього 

утворюється супероксидний аніон О
2-

 — ефективний біоцидний фактор [1, 12]. 

Окисно-відновну активність нейтрофілів у нормі та за досліджуваної патології 

оцінювали із застосуванням тесту відновлення нітросинього тетразолію (НСТ-

тесту). НСТ-тест характеризує активність НАДФН-оксидази і наявність 

«респіраторного вибуху» в нейтрофілах. Спонтанний НСТ-тест відображає вихідний 

стан даного показника, а індукований – потенційну здатність клітин активувати 

свою цитотоксичну функцію у відповідь на додатковий стимул. 

При аналізі спонтанного НСТ-тесту встановлено, що ЕЦД супроводжується 

зниженням кількості клітин 2-ої та 3-ї групи, тобто клітин з високою активністю 

НАДФН-оксидази (табл. 3.14). Такі зміни можливо пов’язані з порушенням процесів 

дегрануляції – злиттям специфічних і азурофільних гранул нейтрофілів з фагосомами. 

Дегрануляція – це енергозатратний процес. Оскільки, при ЦД в лейкоцитах значно 

зменшуються запаси глікогена і гальмується його синтез, знижуюється активність 

ключових ферментів анаеробного окислення глюкози і пентозного цикла, все це 

призводить до зменшення внутрішньоклітинних запасів АТФ [337]. 

Введення водних екстрактів листя у дозах 70 та 500 мг/кг тваринам з ЕЦД 

зумовлювало зростання кількості нейтрофілів 2-ої та 3-ї групи на фоні зниження 

інших груп клітин (табл. 3.14). Кореневі бульби якона у вигляді екстрактів та 

суспензій у тварин з ЕЦД зумовлювали аналогічний характер змін (табл. 3.14). 

При введенні екстрактів та суспензій якона здоровим тваринам встановлено 

підвищення кількості нейтрофілів, у яких вся цитоплазма заповнена гранулами, на 

фоні зниження кількості всіх інших груп клітин. (табл. 3.14). 

За даними спонтанного НСТ-тесту обчислювали частку активованих 

нейтрофілів (ЧАН) та індекс активності нейтрофілів (ІАН), які комплексно 

характеризують кисеньзалежну систему фагоцитозу нейтрофілів. 

Одержані дані засвідчили зниження ЧАН на 13,65 % у тварин з ЕЦД, порівняно зі 

здоровими тваринами (рис. 3.24). Такі зміни свідчать про зниження функціонального 

резерву нейтрофілів. 
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Таблиця. 3.14. 

Відсоткове співвідношення нейтрофілів, які відрізняються за вмістом гранул 

діформазану утворених в спонтанному НСТ-тесті у здорових тварин, тварин з ЕЦД та 

за умов введення водних екстрактів та суспензій якона, (%) (M ± m, n=4-6) 

Умови 

експерименту 

0-група – 

нейтрофіли без 

гранул 

1-група –

нейтрофіли, у 

яких гранули 

займають 1/4 - 

1/3 цитоплазми 

2-група – 

нейтрофіли, у 

яких вся 

цитоплазма 

заповнена 

гранулами, але 

наявні ділянки 

без гранул 

3-група – 

нейтрофіли, у 

яких цитоплазма 

вся заповнена 

гранулами, які 

перекривають 

ядро 

К 27,82±1,91 16,54±1,23 25,20±2,01 30,45±2,36 

К+Ел
70

 19,58±1,67* 13,93±1,06* 21,69±1,56* 44,80±2,76* 

К+Ел
500

 20,55±1,88* 13,47±1,12* 21,43±1,42* 34,43±2,01* 

К+Ек
70

 20,89±1,34* 15,78±1,19 24,03±1,26 32,15±1,97 

К+Ек
500

 23,43±1,22* 15,01±1,06* 24,67±1,67 31,87±1,65 

К+Ск 22,45±1,65* 15,78±1,07 24,34±1,43 31,38±1,97 

К+Ск
Ps

 23,77±1,78* 14,86±1,15* 24,89±1,87 30,56±1,24 

ЕЦД 37,67±2,43* 26,20±1,90* 22,56±2,43* 13,58±1,67* 

ЕЦД+Ел
70

 21,17±2,09*# 21,28±1,89*# 24,51±1,56 33,03±2,34*# 

ЕЦД +Ел
500

 23,45±1,93*# 20,77±1,78*# 24,89±1,73 32,37±2,05# 

ЕЦД+Ек
70

 23,86±1,63*# 20,43±1,47*# 23,99±1,46 32,58±1,96# 

ЕЦД+Ек
500

 24,32±1,76*# 18,43±1,12*# 24,04±1,63 31,42±1,79# 

ЕЦД+Ск 24,89±1,56*# 18,37±1,13*# 25,33±1,86# 28,03±1,45# 

ЕЦД+Ск
Ps

 25,01±1,45*# 17,58±1,08*# 25,14±1,67# 29,58±1,99# 

Примітка: * - різниця вірогідна, порівняно з контролем, Р<0,05; # - різниця вірогідна, 

порівняно з ЕЦД, Р<0,05. 

 

Введення водних екстрактів та суспензій якона тваринам з ЕЦД зумовлює 

зростання ЧАН на 26,43 % (ЕЦД+Ел
70

), 25,17 % (ЕЦД +Ел
500

), 23,52 % (ЕЦД+Ек
70

), 

18,53 % (ЕЦД+Ек
500

), 15,06 % (ЕЦД+Ск) та 15,98 % (ЕЦД+Ск
Ps

). У контрольних 

тварин досліджувані екстракти та суспензії не зумовлювали достовірних змін, 

виняток становить лише екстракт листя у дозі 70 мг/кг, введення якого зумовлювало 

зростання ЧАН на 11,40 %, порівняно з контролем (рис. 3.24.). 
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Рис. 3.24. Частка активованих нейтрофілів (%) та індекс активності нейтрофілів 

(у.о.) (спонтанний НСТ-тест) периферичної крові здорових тварин, тварин з ЕЦД та 

за умов введення водних екстрактів та суспензій якона (M ± m, n = 4-6). 

Примітка: * - різниця вірогідна, порівняно з контролем, Р<0,05; # - різниця вірогідна, 

порівняно з ЕЦД, Р<0,05. 

 

Індекс активності нейтрофілів, який відображає інтенсивність 

вільнорадикальних процесів та поглинальну здатність фагоцитуючих клітин, 

знижується на 29,11 % у тварин з ЕЦД, порівняно з контролем (рис. 3.24.). Ці дані 

узгоджуються з результатами інших досліджень, які демонструють зниження у разі 

діабету бактерицидної активності нейтрофілів, зменшення кількості активно 

фагоцитуючих клітин та секреції ензимів лізосом [111]. 

При введенні якона у всіх досліджуваних формах відмічено зростання ІАН, 

порівняно з ЕЦД. У контрольних тварин досліджувані екстракти та суспензії не 

зумовлювали достовірних змін, виняток становить екстракт листя у дозі 70 мг/кг, 

який зумовлює зростання ІАН на 20,88 %, порівняно з контролем (рис. 3.24.). 

Параленьно з спонтанним НСТ-тестом нами було проведено і стимульований НСТ-

тест, з метою оцінки потенційної здатності клітин активувати свою цитотоксичну 

функцію у відповідь на додатковий стимул, яким у нашому випадку виступали клітини 

дріжджів.  

Встановлено, що ЕЦД супроводжується зростанням кількості нейтрофілів без 

гранул діформазану на фоні зниження кількості всіх інших груп клітин (табл. 3.15). 

Такі зміни можуть свідчити про виснаження резервів біоцидної активності нейтрофілів.  
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Таблиця 3.15. 

Відсоткове співвідношення нейтрофілів, які відрізняються за вмістом гранул 

діформазану утворених в стимульованому НСТ-тесті у здорових тварин, тварин з ЕЦД 

та за умов введення водних екстрактів та суспензій якона, (%) (M ± m, n=4-6) 

Умови  

експерименту 

0-група – 

нейтрофіли без 

гранул 

1-група –

нейтрофіли, у 

яких гранули 

займають 1/4 - 

1/3 цитоплазми 

2-група – 

нейтрофіли, у 

яких вся 

цитоплазма 

заповнена 

гранулами, але 

наявні ділянки 

без гранул 

3-група – 

нейтрофіли, у 

яких цитоплазма 

вся заповнена 

гранулами, які 

перекривають 

ядро 

К 25,11±1,99 22,93±1,87 24,24±1,24 27,73±2,11 

К+Ел
70

 16,98±0,98* 24,01±1,53 16,69±0,87* 42,31±2,78* 

К+Ел
500

 19,67±1,29* 19,76±1,16* 23,54±1,08 39,11±1,96* 

К+Ек
70

 20,23±1,39* 20,41±1,07* 21,11±1,03* 30,03±1,94* 

К+Ек
500

 23,45±1,46 20,91±1,56* 24,66±1,33 31,48±1,56* 

К+Ск 21,21±1,34* 23,51±1,66 23,37±1,24 31,42±2,07* 

К+Ск
Ps

 23,76±1,76 24,01±1,59 23,02±1,07 31,56±2,13* 

ЕЦД 36,50±2,54* 20,15±1,67* 20,72±1,43* 22,62*±2,01 

ЕЦД+Ел
70

 13,13±0,78*# 29,89±2,22*# 26,99±1,56*# 29,98±2,54# 

ЕЦД +Ел
500

 18,32±1,08*# 25,63±1,84*# 25,67±1,32# 29,41±2,33# 

ЕЦД+Ек
70

 20,44±1,15*# 21,99±1,56# 23,41±1,27# 26,11±1,97# 

ЕЦД+Ек
500

 20,62±1,21*# 23,13±1,43# 22,88±1,14# 26,77±2,17# 

ЕЦД+Ск 19,88±1,56*# 22,05±1,16# 22,55±1,05# 26,43±2,03# 

ЕЦД+Ск
Ps

 21,73±1,34*# 23,16±1,67# 24,44±1,39# 25,99±2,00# 

Примітка: * - різниця вірогідна, порівняно з контролем, Р<0,05; # - різниця вірогідна, 

порівняно з ЕЦД, Р<0,05. 

 

Введення водного екстракту листя у дозах 70 та 500 мг/кг зумовлювало 

зменшення кількості клітин без гранул діформазану на фоні зростання кількості 

клітин з різним вмістом гранул діформазану, порівняно з ЕЦД (табл. 3.15). У 

контрольних тварин досліджувані екстракти листя зумовлювали зростання кількості 

нейтрофілів у яких цитоплазма вся заповнена гранулами, які перекривають ядро, 

натомість кількість решти груп нейтрофілів знижувалась (табл. 3.15). 
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Застосування кореневих бульб якона, як у вигляді екстрактів так і суспензій у 

тварин з ЕЦД призводило до зниження кількості клітин, що не містять гранул 

діформазану на фоні зростання кількості клітин, які містять різний ступінь насиченості 

цими гранулами. У контрольних тварин досліджувані екстракти та суспензії 

зумовлюють зростання кількості нейтрофілів, у яких вся цитоплазма заповнена 

гранулами (табл. 3.15). 

При проведенні стимульованого НСТ-тесту нами було встановлено, що ЕЦД 

супроводжується зниженням частки активованих нейтрофілів на 15,23 % та індексу 

активності нейтрофілів на 16,27 %, у порівнянні зі здоровими тваринами (рис. 3.25.).  

 

Рис. 3.25. Частка активованих нейтрофілів (%) та індекс активності нейтрофілів 

(у.о.) (стимульований НСТ-тест) периферичної крові здорових тварин, тварин з ЕЦД 

та за умов введення водних екстрактів та суспензій якона (M ± m, n = 4-6). 

Примітка: * - різниця вірогідна, порівняно з контролем, Р<0,05; # - різниця вірогідна, 

порівняно з ЕЦД, Р<0,05. 

 

Встановлені зміни свідчать про зниження функціонального резерву клітин за умов 

ЕЦД. Отримані дані можна розцінювати як ознаку однаково слабкої стимуляції 

популяцій нейтрофілів та порушення стану клітинного метаболізму, який забезпечує 

«кисневий вибух» найважливіший механізм протимікробного захисту й елімінації з 

організму антигенів [57]. 

Зниження показників НСТ-тесту в умовах стимуляції нейтрофілів свідчить про 

незадовільний стан бактерицидної системи клітин, що може бути причиною 

хронічних запальних процесів, які супроводжують цукровий діабет.  
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У тварин з ЕЦД відмічено зростання частки активованих нейтрофілів, при 

застосуванні екстракту листя на 36,81 % (70 мг/кг) і 34,88 % (500 мг/кг), екстракту 

кореневих бульб якона 12,63 % (70 мг/кг) і 13,95 % (500 мг/кг) та нестабілізованої на 11,88 

% і стабілізованої суспензії на 13,18 %. Також досліджувані екстракти та суспензії 

зумовлюють зростання індексу активності нейтрофілів, відповідно екстракт листя на 27,12 

% (70 мг/кг) і 27,91 % (500 мг/кг), екстракт кореневих бульб на 14,32 % (70 мг/кг) і 15,50 

% (500 мг/кг) та нестабілізована суспензія на 15,91 % і стабілізована суспензія на 16,28 %. 

У контрольних тварин лише екстракти листя зумовлюють зростання ІАН (рис. 3.25). 

Встановлений ефект екстрактів та суспензій якона можна пов´язати з 

присутністю у його складі флавоноїдів, поліфенолів, триптофану та ФОС, що здатні 

модулювати імунну систему організму та володіють вираженою антиоксидантною 

дією [126, 260]. Можна припустити, що застосування досліджуваних екстрактів та 

суспензій якона призводить до зниження кількості супероксидного аніону (O
–2

), 

вміст якого значно зростає за умов оксидативного стресу, що супроводжує 

досліджувану патологію, і таким чином може попереджати виснаження 

ферментного комплексу НАДФН-оксидази [168, 179].  

У цілому, застосування екстрактів та суспензій якона нормалізує 

функціональний стан нейтрофілів, що поруч з його гіпоглікемічною дією може 

перешкоджати розвитку і прогресуванню ускладнень цукрового діабету. Найбільш 

виражений ефект притаманний екстракту та суспензії кореневих бульб якона. 

 

3.9. Вплив водних екстрактів листя і кореневих бульб якона та суспензій 

кореневих бульб якона на процес апоптозу лейкоцитів периферичної крові за умов 

ЕЦД 1-го типу 

 

3.9.1. Визначення вмісту фрагментованої ДНК та білків регуляторів 

апоптозу в лейкоцитах 

 

Хронічна гіперглікемія – основний маркер цукрового діабету (ЦД), 

супроводжується підвищенням швидкості автоокиснення глюкози з наступним 
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збільшенням кількості вільних радикалів і розвитком оксидативного стресу та 

утворенням продуктів, що виявляють потужну проапоптичну дію [263]. 

Однією з характерних біохімічних ознак апоптозу є розщеплення 

ендонуклеазами ядерної ДНК на низькомолекулярні фрагменти. Спочатку 

відбувається утворення великих фрагментів ДНК, що супроводжується 

конденсацією хроматину і випинанням ядерної мембрани. Саме цей початковий етап 

фрагментації хроматину є ключовою подією клітинної загибелі, після здійснення 

якого процес стає незворотнім [75, 183].  

За умов ЕЦД встановлено підвищення вмісту фрагментованої ДНК у 

лейкоцитах щурів у 2,41 рази (табл. 3.16). Внаслідок порушення структури ДНК у 

клітині підвищується рівень протеїну р53, на що вказує зростання кількості клітин з 

позитивною та різко позитивною реакцією (відповідно на
 
18 % та на 268 %) та 

зниженням кількості клітин з негативною реакцією (на 21 %) на вміст білка р53 

(табл. 3.17). Завдяки своїй транскрипційній функції цей протеїн здатний активувати 

гени, що беруть участь в індукції загибелі клітини шляхом апоптозу. Також р53 

здатний безпосередньо індукувати загибель клітини шляхом запуску каспазного 

каскаду по мітохондріальному шляху [54, 75]. У розвитку апоптозу принципове 

значення має дослідження дії факторів, які здатні попереджувати включення 

програми загибелі клітини. Значний інтерес в цьому плані представляє продукт 

онкогенну Bcl-2. Bcl-2 сприяє утворенню у мітохондріях іонних каналів, 

стабілізуючи таким чином мітохондріальну цитохром-с-оксидазу і зв’язує білки, які 

задіяні в апоптозі [32]. Розвиток ЕЦД супроводжувався зростанням кількості клітин 

з позитивною та різко позитивною реакцією на вміст білка Bcl-2 (відповідно на 23 % 

та на 143 %) на фоні зростання цих клітин встановлено зменшення кількості клітин з 

негативною реакцією на 16 % (табл. 3.18).  

Отримані результати вказують на синергізм дії білків р53 і Bcl-2 у регуляції 

запрограмованої клітинної смерті та свідчать про посилення процесу апоптозу 

лейкоцитів за умов ЕЦД. Порушення процесів клітинної загибелі може бути 

наслідком хронічної гіперглікемії, яка при ЦД призводить до утворення активних 

форм оксигену, активації iNOS (індуцибельної синтази оксиду Нітрогену), 
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продукування NO з наступним утворенням пероксинітриту та високореактивних 

гідроксильних радикалів. Така надмірна кількість активних форм Оксигену та 

Нітрогену спричиняє інтенсивне пошкодження ДНК з наступним порушенням 

співвідношення білків регуляторів апоптозу в клітинах-мішенях [100, 215]. 

Таблиця. 3.16. 

Вміст фрагментованої ДНК у лейкоцитах щурів за умов введення водних 

екстрактів та суспензій якона здоровим тваринам та тваринам з ЕЦД  

(М±m, n=4–8) 

Умови 

експерименту 

Вміст фрагментованої 

ДНК, % 

К 14,55±2,10 

К+Ел
500

 18,45±0,45* 

К+Ек
500

 13,31±0,92 

К+Ск 14,89±3,71 

К+Ск
Ps

 16,83±2,89 

ЕЦД 35,10±3,70* 

ЕЦД +Ел
500

 16,48±1,90# 

ЕЦД+Ек
500

 19,03±1,14*# 

ЕЦД+Ск 21,69±2,71*# 

ЕЦД+Ск
Ps

 17,42±2,66# 

Примітка: * - різниця вірогідна, порівняно з контролем, Р<0,05; # - різниця вірогідна, 

порівняно з ЕЦД, Р<0,05. 

 

Введення водного екстракту листя якона тваринам з ЕЦД призводило до 

гальмування фрагментації ДНК та нормалізації вмісту білків регуляторів апоптозу, 

на що вказує зниження кількості р53+
 
та Bcl-2+ клітин (відповідно

 
на 12 % та 9 %) 

та р53++ клітин на 69 % та збільшення кількості р53─, Bcl-2─ та Bcl-2++ клітин 

(відповідно на 23 %, 5 % та 40 %) (табл. 3.16 – 3.18).  

Водний екстракт кореневих бульб якона у тварин з ЕЦД зумовлював 

зниженням фрагментації ДНК на 45,78 % (табл. 3.16). Зниження фрагментації ДНК 

за дії екстракту кореневих бульб не супроводжувалося достовірними змінами 

кількості клітин, що відрізняються за вмістом білків р53 та Bcl-2 (табл. 3.17 та 3.18). 

Натомість, нестабілізована та стабілізована форми суспензії кореневих бульб якона 
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за умов ЕЦД, сприяли зменшенню інтенсивності фрагментації ДНК відповідно на 38 

% та на 50 % та зумовлювали нормалізацію вмісту білків р53 та Bcl-2 лейкоцитів 

щурів (табл. 3.17 та 3.18). 

Таблиця 3.17. 

Співвідношення лейкоцитів периферичної крові, які відрізняються за кількістю 

білка р53, у здорових тварин, тварин з ЕЦД та за умов введення водних екстрактів та 

суспензій якона, (%) (М±m, n=4–8) 

Умови 

експерименту 
р53─ р53+ р53++ 

К 56,03±2,98 42,5±3,09 1,47±0,12 

К+Ел
500

 54,03±2,98 44,1±2,09 1,87±0,12* 

К+Ек
500

 55,88±5,92 42,51±1,46 1,61±0,25 

К+Ск 55,9±2,93 41,96±2,47 1,47±0,12 

К+Ск
Ps

 57,08±1,86 41,31±1,98 1,61±0,62 

ЕЦД 44,35±2,39* 50,22±2,83* 5,42±0,36* 

ЕЦД +Ел
500

 54,58±4,86# 43,76±1,95# 1,66±0,49*# 

ЕЦД+Ек
500

 43,32±1,16* 50,04±2,89* 6,64±0,34*# 

ЕЦД+Ск 50,96±1,47*# 47,36±2,24* 1,68±0,28*# 

ЕЦД+Ск
Ps

 58,67±3,11# 40,02±2,39# 1,31±0,12# 

Примітка: * - різниця вірогідна, порівняно з контролем, Р<0,05; # - різниця вірогідна, 

порівняно з ЕЦД, Р<0,05. 

 

У здорових тварин введення досліджуваних екстрактів та суспензій не 

призводило до достовірних змін вмісту фрагментованої ДНК та співвідношення 

клітин, що відрізняються за вмістом білків р53 та Bcl-2 (табл. 3.16 – 3.18), виняток 

становить екстракт листя застосування якого призводило до незначного зростання 

вмісту фрагментованої ДНК (табл. 3.16). 

Найбільш виражений пригнічуючий вплив на генетично запрограмовану загибель 

клітин за умов ЕЦД притаманний водному екстракту листя та стабілізованій суспензії 

кореневих бульб якона. Встановлений позитивний коригуючий вплив можна пов’язати 

з присутністю у їхньому складі поліфенолів, представлених протокатеховою, 

хлорогеновою, кавовою, феруловою (сліди), розмариновою кислотами та їхніми 

похідними і незамінною амінокислотою – триптофаном, що відомі своїми потужними 
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антиоксидантними властивостями [100, 266, 345]. Ці сполуки, шляхом прямої 

інактивації та нейтралізації вільних радикалів з наступним їхнім перетворенням в 

малоактивні форми, здатні пригнічувати вплив активних метаболітів Оксигену та 

Нітрогену на ступінь пошкодження ДНК, що в кінцевому результаті може призводити 

до нормалізації вмісту білків регуляторів апоптозу [61]. 

Таблиця 3.18. 

Співвідношення лейкоцитів периферичної крові, які відрізняються за кількістю 

білка Bcl-2, у здорових тварин, тварин з ЕЦД та за умов введення водних екстрактів 

та суспензій якона, (%) (М±m, n=4–8) 

Умови 

експерименту 
Bcl-2─ Bcl-2+ Bcl-2++ 

К 62,66±2,39 35,9±2,19 1,45±0,13 

К+Ел
500

 58,66±1,99* 39,67±2,71* 1,67±0,18* 

К+Ек
500

 58,81±1,81* 40,46±2,73* 0,73±0,04* 

К+Ск 58,06±2,23* 40,19±2,3* 1,75±0,24* 

К+Ск
Ps

 60,36±3,14 38,09±2,4 1,55±0,22 

ЕЦД 52,38±2,59* 44,11±2,34* 3,52±0,36* 

ЕЦД +Ел
500

 55,12±2,99* 39,95±1,83*# 4,93±0,54*# 

ЕЦД+Ек
500

 59,51±1,94*# 38,28±2,33# 2,21±0,27*# 

ЕЦД+Ск 57,31±3,61*# 40,9±2,21*# 1,79±0,29*# 

ЕЦД+Ск
Ps

 60,73±4,89# 37,61±2,55# 1,66±0,29*# 

Примітка: * - різниця вірогідна, порівняно з контролем, Р<0,05; # - різниця вірогідна, 

порівняно з ЕЦД, Р<0,05. 

 

Результати досліджень, представлені в розділі 3.9.1., опубліковані в статті [20], 

частково в тезах [21]. 

 

3.9.2. Зміни структури вуглеводних детермінант глікокон’югатів мембран 

лейкоцитів 

 

Порушення імунної функції у хворих на ЦД може бути зумовлено зростанням 

інтенсивності апоптозу лейкоцитів. Посилення інтенсивності апоптозу 

імунокомпетентних клітин призводить до змін у структурі їх глікокаліксу, зумовлює 
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порушення їхньої взаємодії з ендотелієм судин та є етіологічною передумовою 

розвитку діабетичних ускладнень і хронічних захворювань, що погіршують стан 

хворих [175, 194]. Поверхневий рецепторний апарат клітинної мембрани лейкоцитів 

переважно представлений глікопротеїнами, а їх вуглеводну частину складають 

олігосахаридні ланцюги, які утворюють надмембрані комплекси [67, 84]. Термінальну 

позицію у структурі олігосахаридних ланцюгів глікокон’югатів на поверхні клітини 

переважно займають сіалові кислоти. Відщеплення цих залишків супроводжується 

демаскуванням цукрів, які знаходяться в субтермінальній позиції, що є сигналом для 

впізнавання та захоплення апоптотичних лейкоцитів макрофагами [324]. 

Лектинензиматичний аналіз лейкоцитарних гліканів виявив, що розвиток ЕЦД 

супроводжується зниженням інтенсивності зв’язування із поверхневими 

глікокон’югатами лейкоцитів лектинів SNA так і МАА, відповідно на 50 % та 90 % 

(табл. 3.19). Отримані результити підтвердили, що розвиток досліджуваної патології 

супроводжується зменшення вмісту сіалових кислот у складі мембранних 

глікокон’югатів, що зумовлено відщепленням (α2→3) та (α2→6)-зв’язаних залишків 

сіалових кислот.  

Такі зміни структури глікопротеїнів мембран лейкоцитів можуть бути 

зумовлені з одного боку підвищенням активності ендогенної поверхневої сіалідази 

(NEU-3), та з іншого боку виходом незрілих мембраних епітопів на поверхню 

клітини у відповідь на втрату поверхні мембрани під час зморщування 

цитоплазматичної мембрани, що є характерним для апоптичних клітин [194]. 

Надалі, для отримання інформації про інтенсивність процесу десіалювання 

мембранних глікокон’югатів лейкоцитів вивчали ступінь експонування цукрів, які у 

структурі олігосахаридних ланцюгів гліканів займають субтермінальну позицію щодо 

сіалових кислот. У більшості сіалоглікопротеїнів такими є залишки D-галактози та 

манози. Тому ми проводили лектинензиматичний аналіз лейкоцитарних гліканів з 

використанням комплементарних цим цукрам лектинів – RCA, PNA та NPL. 

Лектинензиматичний аналіз лейкоцитарних гліканів виявив у тварин з ЕЦД 

зростання інтенсивності зв’язування із поверхневими глікокон’югатами лейкоцитів 

галактозоспецифічних лектинів RCA та PNA, відповідно на 40 % та 66 % (табл. 
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3.19). Оскільки галактоспецифічні лектин впізнають у структурі гліканів 

дисахаридну послідовність DGal(β1→3(4))DGlcNAc та DGal(β1→3)DGalNAc, на 

основі отриманих раніше результатів можна припустити, що при ЕЦД десіалювання 

зазнають в основному гліканові епітопи, які містять у своєму складі термінальний 

трисахаридний фрагмент NeuNAc(α2→3)DGal(β1→3(4))DGlcNAc. Зниження 

ступеня зв’язування із поверхневими глікокон’югатами лейкоцитів лектину NPL на 

62 %, свідчить про зниження експонування на поверхні клітин манози з´єднаної 

α1→6 зв'язком. Такі зміни можуть бути зумовлені зростанням активності α-D-

манозидази за досліджуваної патології [133, 171]. 

При введенні водного екстракту листя тваринам з ЕЦД, показано зростання 

кількості сайтів зв’язування лектинів, що зв’язують N-ацетилнейрамінову кислоту, 

манозу та галактозу на фоні зменшення кількості експонованих на поверхні клітини 

залишків галактози у складі дисахаридної послідовності DGal(β1→3)DGalNAc. 

Введення екстракту листя контрольним тваринам зумовлювало лише зменшення 

кількості лектин-зв’язувальних сайтів, що специфічно зв’язують 

NeuNAc(α2→3)DGal (табл. 3.19). 

Застосування екстракту кореневих бульб якона у тваринам з ЕЦД зумовлювало 

вірогідне зростання зв’язування з поверхневими глікокон’югатами лектинів, що 

зв’язують сіалові кислоти та манозу. Водночас, встановлено незначне зниження 

інтенсивності зв’язування із поверхневими глікокон’югати лейкоцитів лектину RCA 

та PNA, що свідчить про зменшення кількості експонованих на поверхні клітини 

залишків галактози з дисахаридною послідовностю DGal(β1→3(4))DGlcNAc та 

DGal(β1→3)DGalNAc. У контрольних тварин досліджуваний екстракт зумовлював 

зниження інтенсивності зв’язування із поверхневими глікокон’югатами лейкоцитів 

лектину MAA на 33 %, при цьому ступінь зв’язування лектину NPL з поверхнею 

клітини знижувався на 73 % (табл. 3.19). 

Слід відмітити, що введення нестабілізованої та стабілізованої форми суспензії 

кореневих бульб якона у тварин з ЕЦД, призводило до нормалізації вмісту сіалових 

кислот у складі глікокаліксу лейкоцитів на фоні зниження вмісту субтермінальних 

залишків галактози.  
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Таблиця 3.19. 

Лектинензиматичний аналіз глікокон’югатів мембран лейкоцитів за умов введення водних екстрактів листя і кореневих 

бульб якона та суспензій корневих бульб якона здоровим тваринам та тваринам з ЕЦД, Е  = 405 нм (М ± m; n = 4–6) 

Умови 

експерименту 
SNA MAA PNA RCA NPL 

К 0,16±0,015 0,42±0,04 0,035±0,005 0,35±0,04 0,034±0,004 

К+Ел
500

 0,19±0,01* 0,32±0,012* 0,033±0,001 0,45±0,02 0,029±0,003 

К+Ек
500

 0,18±0,02 0,28±0,033* 0,036±0,004 0,29±0,02 0,059±0,006* 

К+Ск 0,13±0,023* 0,19±0,03* 0,032±0,004 0,19±0,03* 0,039±0,002 

К+Ск
Ps

 0,19±0,02* 0,21±0,02* 0,029±0,005 0,25±0,01* 0,05±0,002* 

ЕЦД 0,08±0,002* 0,04±0,004* 0,058±0,004* 0,49±0,03* 0,013±0,002* 

ЕЦД +Ел
500

 0,16±0,019# 0,12±0,022*# 0,027±0,001# 0,51±0,02* 0,055±0,009*# 

ЕЦД+Ек
500

 0,12±0,012*# 0,26±0,024*# 0,057±0,002* 0,45±0,03* 0,037±0,006# 

ЕЦД+Ск 0,14±0,014# 0,47±0,01*# 0,027±0,002# 0,33±0,02# 0,039±0,001# 

ЕЦД+Ск
Ps

 0,16±0,011# 0,29±0,02*# 0,029±0,004# 0,21±0,01*# 0,05±0,003*# 

Примітка: * - різниця вірогідна, порівняно з контролем, Р<0,05; # - різниця вірогідна, порівняно з ЕЦД, Р<0,05. 
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Лектинензиматичний аналіз лейкоцитів у контрольних тварин при застосуванні 

нестабілізованої та стабілізованої суспензії якона продемонстрував зниження 

інтенсивності зв’язування із поверхневими глікокон’югатами лейкоцитів лектину 

MAA (відповідно на 55,0 % та 50,0 %) та RCA (відповідно на 45,72 % та 28,57 %). 

Крім того нами відмічено, що стабілізована суспензія кореневих бульб якона 

зумовлює ще зниження експонованих на поверхні клітини залишків манози на 

47,06 %, порівняно з контролем (табл. 3.19). 

Отже, найбільш виражений вплив притаманний водним суспензіям кореневих 

бульб якона, застосування яких призводить до нормалізації структури глікокаліксу 

мембран лейкоцитів, що зумовлено посиленням процесу сіалювання олігосахаридних 

ланцюгів глікокон’югатів, під дією біологічно активних речовин у їх складі. 

Встановлений позитивний коригуючий ефект ми повязуємо з високим вмістом 

антиоксидантнів у складі кореневих бульб якона [170, 266, 345]. Адже відомо, що 

саме накопичення продуктів ПОЛ та зниження активності СОД, сприяють 

дестабілізації гліканового профілю мембран лейкоцитів [128]. 

 

3.10. Вплив водних екстрактів листя і кореневих бульб якона та суспензій 

кореневих бульб на стан прооксидантно-антиоксидантної рівноваги лейкоцитів за 

умов ЕЦД 1-го типу 

 

Шляхом зміни своєї чисельності в периферичній крові, функціональних і 

морфологічних параметрів, лейкоцити значно впливають на перебіг патологічного 

процесу. Ці клітини є найбільш потужними генераторами АФО, але під впливом 

стимулювання цей процес може підсилюватися в декілька разів, що 

супроводжується розвитком оксидативного стресу. Секретовані лейкоцитами АФО 

накопичуються у вогнищах запалення, особливо в умовах масової загибелі клітин, 

негативно впливаючи на ендотелій судин та формені елементи крові [12, 53]. Тому 

наступним етапом нашої роботи було дослідження стану прооксидантно-

антиоксидантної рівноваги лейкоцитів. 
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У тварин з ЕЦД з відмічено зростання вмісту ТБК-позитивних продуктів на 

45,87 %, порівняно з лейкоцитами контрольних тварин (табл. 3.20). ТБК-позитивні 

продукти – вторинні продукти ПОЛ, які утворюються у результаті реакції малонового 

альдегіду з 2-тіобарбітуровою кислотою. Зростання кількості малонового діальдегіду 

призводить до того, що він зшиває молекули ліпідів таким чином, зумовлюючи 

зниження плинності мембрани клітин крові. Внаслідок цього мембрана стає більш 

крихкою, і відповідно клітини втрачають свої функціональні властивості [98]. 

В умовах оксидативного стресу атаці АФО в першу чергу піддаються білки 

плазматичної мембрани [96, 264]. Зокрема, за умов ЕЦД зростає вміст продуктів ОМБ на 

32,27 %, порівняно з контролем (табл. 3.20). 

Таблиця 3.20. 

Вміст продуктів перекисного окиснення ліпідів та окисної модифікації білків 

за умов введення водних екстрактів листя і кореневих бульб якона та суспензій 

кореневих бульб якона здоровим тваринам та тваринам з ЕЦД (M±m, n=6-8) 

Умови 

експерименту 

Вміст ТБК-

позитивних 

продуктів, % 

Продукти окисної 

модифікації білків, 

у.о./г білка 

К 3,03±0,48 57,85±8,89 

К+Ел
500

 2,90±0,32 54,08±6,80 

К+Ек
500

 3,30±0,28 57,89±7,19 

К+Ск 3,25±0,63 59,53±3,53 

К+Ск
Ps

 3,46±0,59 60,76±2,99 

ЕЦД 4,42±0,21* 76,52±3,41* 

ЕЦД +Ел
500

 3,91±0,33*# 63,45±4,53# 

ЕЦД+Ек
500

 2,98±0,03# 55,74±3,09# 

ЕЦД+Ск 2,57±0,23# 62,78±6,69# 

ЕЦД+Ск
Ps

 2,92±0,67# 49,99±6,78# 

Примітка: * - різниця вірогідна, порівняно з контролем, Р<0,05; # - різниця вірогідна, порівняно з 

ЕЦД, Р<0,05. 

 

Застосування водних екстрактів та суспензій якона за умов ЕЦД зумовлювало 

зниження вмісту ТБК - позитивних продуктів, відповідно на 11,54 % (ЕЦД +Ел
500

), 32,57 

% (ЕЦД+Ек
500

), 41,86 % (ЕЦД+Ск), 33,94 % (ЕЦД+Ск
Ps

) (табл.3.20). Введення 
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досліджуваних препаратів тваринам з ЕЦД зумовлювало зниження вмісту продуктів 

ОМБ на 17,08 % (ЕЦД +Ел
500

), 27,16 % (ЕЦД+Ек
500

), 17,96 % (ЕЦД+Ск), 34,62 % 

(ЕЦД+Ск
Ps

). Натомість у контрольних тварин при введенні досліджуваних екстрактів та 

суспензій достовірних змін вмісту ТБК-позитивних продуктів та продуктів ОМБ не 

встановлено (табл.3.20). 

Активація вільнорадикального окиснення ліпідів та білків є незмінним і 

обов’язковим компонентом клітинної відповіді на дію стресорів. Головним елементом 

такої відповіді є зміна активності системи антиоксидантного захисту [78, 149]. 

У тварин з ЕЦД відмічено зниження активності ферментів антиоксидантного 

захисту, зокрема активність СОД зменшувалась на 24,78 %, каталази на 35,96 % та ГПО 

на 31,46 %, порівняно з контрольною групою тварин (табл.3.21).  

Таблиця 3.21. 

Активність окремих ферментів антиоксидантного захисту за умов введення 

водних екстрактів листя і кореневих бульб якона та суспензій кореневих бульб 

якона здоровим тваринам та тваринам з ЕЦД (M±m, n=6-8) 

Умови 

експерименту 

Активність СОД, 

U/мг білка 

 

Активність 

каталази, 

нмоль H2O2/ хв×мг 

білка 

Активність ГПО, 

мкмоль G-

SH/хв×мг білка 

К 125,09±15,44 6,09±0,48 4,10±0,68 

К+Ел
500

 121,65±17,78 5,40±0,35 4,15±0,24 

К+Ек
500

 127,81±18,35 4,90±0,48* 4,06±0,47 

К+Ск 123,43±14,59 5,53±0,22 3,94±0,39 

К+Ск
Ps

 126,61±12,40 4,89±0,68* 4,30±0,49 

ЕЦД 94,09±7,61* 3,9±0,39* 2,81±0,45* 

ЕЦД +Ел
500

 114,23±6,34# 4,32±0,01* 3,43±0,18# 

ЕЦД+Ек
500

 101,94±1,54* 4,90±0,46*# 4,31±0,79# 

ЕЦД+Ск 101,35±7,22* 4,53±0,30* 3,49±0,23# 

ЕЦД+Ск
Ps

 118,33±9,59# 4,84±0,42*# 3,78±0,48# 

Примітка: * - різниця вірогідна, порівняно з контролем, Р<0,05; # - різниця вірогідна, 

порівняно з ЕЦД, Р<0,05. 
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Такі зміни активності ферментів антиоксидантного захисту можуть бути зумовлені їх 

модифікацією як активним киснем, так і глюкозою. Відомо, що від концентрації глюкози 

в крові залежить ступінь неферментативного глікозилювання білків, яке приводить до 

їхньої ковалентної модифікації і зміни структурно-функціональних особливостей. 

Застосування водних екстрактів та суспензій якона зумовлювало у тварин з ЕЦД 

зростання активності СОД відповідно на 21,41 % (ЕЦД +Ел
500

), 8,34 % (ЕЦД+Ек
500

), 7,71 

% (ЕЦД+Ск), 25,76 % (ЕЦД+Ск
Ps

). Також нами відмічено як зростання активності 

каталази на 10,76 % (ЕЦД +Ел
500

), 25,64 % (ЕЦД+Ек
500

), 16,15 % (ЕЦД+Ск), 24,10 % 

(ЕЦД+Ск
Ps

) так і ГПО на 22,06 % (ЕЦД +Ел
500

), 53,38 % (ЕЦД+Ек
500

), 24,19 % (ЕЦД+Ск), 

34,52 % (ЕЦД+Ск
Ps

) (табл.3.22.). У разі введення досліджуваних екстрактів та суспензій 

якона контрольним тваринам відмічено зниження активності каталази відповідно на 

11,33 % (К+Ел
500

), 19,54 % (К+Ек
500

), 9,19 % (К+Ск) та 19,70 % (К+Ск
Ps

), тоді як 

активность СОД та ГПО не відрізнялась від контрольних показників (табл.3.21). 

Отже, нами з’ясовано вплив водних екстрактів та суспензій якона на стан 

прооксидантно-антиоксидантної рівноваги лейкоцитів. Встановлено, що за умов 

ЕЦД досліджувані екстракти та суспензії якона сприяють мобілізації 

антиоксидантних та антирадикальних механізмів захисту, про що свідчить зниження 

вмісту ТБК –позитивних продуктів і продуктів ОМБ, а також зростання активності 

СОД, каталази та ГПО. Найбільш вираженою антиоксидантною дією володіє 

стабілізована суспензія кореневих бульб якона.  
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POЗДІЛ 4 

АНАЛІЗ ТА УЗАГАЛЬНЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕНЬ 

 

Важлива роль у розвитку мікро- та макроангіопатій належить гіперглікемії, 

оскільки, вона призводить до неферментативного глікозилювання білків, розвитку 

оксидативного стресу, активує протеїнкіназу С, сприяє посиленому утворенню 

фактору некрозу пухлин та цитокінів. Одним із пріоритетних завдань сучасності є 

впровадження в клінічну практику нових підходів лікування цукрового діабету. 

Одним з таких підходів може бути фітотерапія. Фітотерапія стала важливою 

складовою частиною в лікуванні хворих на ЦД та базується на таких основних 

принципах: нормалізація обміну вуглеводів, покращення реологічних властивостей 

крові, пригнічення апоптозу і стимуляція регенерації β-клітин. Головною перевагою 

компонентів рослинної сировини над лікарськими засобами синтетичного 

походження, є те що вони швидше й активніше включаються в біохімічні процеси у 

людському організмі, нормалізуючи функціональний стан окремих органів і систем, 

та позитивно впливають на обмін речовин [193].  

Особливої уваги в розробці рослинних препаратів заслуговує рослина якон 

(Smallanthus sonchifolius Poepp. & Endl.), що широко використовується у народній 

медицині різних країн світу, для лікування ЦД [184, 200, 243, 317]. Відомо, що 

екстракти цієї рослини володіють гіпоглікемічною дією, проте малодослідженим 

залишається вплив цієї рослини на клітини крові. З огляду на це виникає потреба 

детального дослідження її впливу на рівні змін морфо-функціонального стану 

органів та систем, які найбільше ушкоджуються при діабеті, а саме системи 

периферичної крові. 

Аналіз гіпоглікемічної дії різних частин рослини якона (надземної (листя, 

стебла, черешки) та кореневої (шкірки кореневих бульб та кореневі бульби)) у дозі 

70 мг/кг, показав що найбільш вираженим впливом на постпрандіальний рівень 

глюкози при одноразовому введенні володіють водні екстракти листя та кореневих 

бульб якона. Подальшими дослідженнями показано, що курсове введення цих 

екстрактів у дозі 70 мг/кг на моделі ЕЦД не зумовлює подібного ефекту. Тому нами 
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було також проведено дослідження гіпоглікемічної дії цих частин рослин у дозі 500 

мг/кг за умов стрептозоциніндукованого ЕЦД при чотирнадцятиденному курсі 

введення. З’ясовано, що водні екстракт у дозі 500 мг/кг володіють вищою 

гіпоглікемічною дією. А найбільш виражена гіпоглікемічна дія притаманна водному 

екстракту кореневих бульб якона. 

Однак використання води як екстрагента має низку недоліків. Зокрема, її 

використання не забезпечує екстрагування гідрофобних речовин. Вода не має 

антисептичних властивостей, унаслідок чого в екстрактах можуть розвиватися 

мікроорганізми, завдяки воді відбувається гідролітичне розщеплення багатьох 

речовин, особливо за високої температури [308]. З огляду на це нами була обрана 

інша форма введення досліджуваної рослинної сировини, а саме суспензія. 

Проведені дослідження на моделі ЕЦД, показали що суспензія кореневих бульб 

якона зумовлює уповільнення всмоктування глюкози в кров, про що свідчить значне 

зниження площі під глікемічними кривими при її застосуванні. Оскільки, основним 

недоліком суспензій є їх нестабільність у часі, тому для нівелювання цього факту 

нами було запропоновано спосіб її стабілізації з використанням біоПАР PS, який був 

одержаний з супернатанту культуральної рідини штаму Pseudomonas sp. PS-17. 

Підвищення стабільності суспензії при використанні біоПАР PS обумовлено фізико-

хімічними властивостями рамноліпідів, що містяться у його складі. Зокрема, їхньою 

здатністю до адсорбції на поверхні твердих частинок із орієнтацією певним чином 

завдяки дипольній структурі їхньої молекули; до зниження міжфазного натягу на 

межі розподілу фаз і, відповідно, зниження енергії Гібса, до утворення захисної 

плівки (моно- і полімолекулярних шарів), сольватних шарів, подвійних електричних 

шарів та до підвищення в’язкості розчину [197]. Рамноліпіди здатні змінювати 

проникність клітинних мембран, підвищувати активність ферментів, регулювати 

ріст і метаболізм клітин. Таку зміну проникності біологічних мембран для різних 

речовин пов’язують із взаємодією поверхнево активних речовин біогенного 

походження з мембранними білками та ліпідами [205]. Використання стабілізованої 

форми суспензії зумовлювало виражені зміни глікемічних кривих за умов ЕЦД та 

свідчить про вищий гіпоглікемічний ефект стабілізованої форми суспензії. Отримані 
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дані, обумовлені додатковим застосуванням біоПАР PS, який дозволяє підвищити 

точність дозування і біодоступність діючих речовин. 

Проведений порівняльний аналіз гіпоглікемічної дії надземної та кореневої частини 

якона, яку оцінювали за показниками тесту толерантності до глюкози та площею під 

глікемічними кривими, дає підстави стверджувати, що найкраща гіпоглікемічна дія 

притаманна кореневим бульбам якона, у формі стабілізованої суспензії.  

Зниження рівня постпрандіальної глікемії у разі застосування досліджуваних 

екстрактів та суспензій може бути зумовлене підвищенням толерантності до глюкози у 

зв’язку із повільнішим її всмоктуванням із шлунково-кишкового тракту, що веде до 

більш рівномірного навантаження на інсулярний апарат протягом усього процесу 

травлення. 

З метою оцінки ефективності якона, як засобу корекції метаболічних порушень 

при цукровому діабеті, нами також було проаналізовано вміст HbAIc. Водні екстракти 

у дозі 500 мг/кг та суспензії якона у тварин з ЕЦД зумовлювали зниження вмісту 

HbA1c. Натомість екстракти у нижчій досліджуваній концентрації не призводили до 

зниження вмісту досліджуваного показника, це можна пов’язати з недостатньою 

кількістю біологічного активних речовин, які забезпечують відповідний ефект.  

Встановлена гіпоглікемічна дія екстрактів і суспензій якона може бути зумовлена 

унікальною комбінацією біологічно активних речовин з цукрознижуючою дією. 

З літературних джерел відомо, що поліфеноли якона, особливо хлорогенова 

кислота, інгібують глюкозо-6-фосфатазу, ензим, що каталізує кінцевий етап 

глікогенолізу та глюконеогенезу [266]. Деякими дослідженнями було показано, що 

поліфеноли отримані з водних екстрактів листя якона інгібують альфа-амілазу і 

сахаразу. Також вони інгібують транспорт глюкози через клітини шлунково-

кишкового тракту шляхом пригнічення функціонування натрієвого ко-транспортера 

глюкози (S-GLUT-1) [189, 317]. 

Листя якона містять енгідрин – сесквітерпеновий лактон, за дії якого зростає 

кількість β-клітин та рівень мРНК інсуліну в панкреатичних острівцях щурів з 

стрептозоциніндукованим цукровим діабетом. Енгідрин також виявляє 

пригнічуючий вплив на активність α-глюкозидази, аналогічний інгібуючий ефект 
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виявили і у смалантодитерпенових кислот A, B, C, D, які також містяться у складі 

листя якона [189, 243, 317]. 

Найбільш виражена гіпоглікемічна дія кореневих бульб якона може бути 

зумовлена високим вмістом ФОС, зокрема інуліну. Ці сполуки змінюють кінетику 

абсорбції макронутрієнтів, особливо вуглеводів. Молекули ФОС, що не 

розщеплюються в шлунку, адсорбують значну кількість харчової глюкози і 

відповідно перешкоджають її всмоктуванню в кров, що сприяє зниженню рівня 

цукру в крові після прийому їжі. Стабільне зниження рівня глюкози призводить до 

нормалізації вироблення власного інсуліну клітинами підшлункової залози. Крім 

цього, ФОС під дією кишкової мікрофлори гідролізують на менші фрагменти та 

вільну фруктозу. Метаболізм фруктози не вимагає присутності інсуліну, що 

дозволяє уникнути "енергетичного голоду" клітин і нормалізувати обмін речовин у 

людей, які страждають на цукровий діабет. Більше того, короткі фрагменти молекул 

ФОС, вбудовуючись в клітинну мембрану, полегшують проходження всередину 

клітин і самої глюкози [279]. ФОС також модулюють концентрацію таких кишкових 

пептидів, як GIP (glucose-dependent insulinotropic polypeptide) і GLP-1 (glucagon-like 

peptide 1), що регулюють вивільнення інсуліну після прийому їжі [164].  

Незамінна амінокислота триптофан, що в значній кількості містить якон 

нормалізує толерантність до вуглеводів, підвищує рівень інсуліну і тим самим зменшує 

рівень гіперглікемії. Відомо, що триптофан позитивно впливає на вуглеводний обмін в 

гепатоцитах за рахунок підвищення активності глюкокінази, гексокінази і глюкозо-6-

фосфатдегідрогенази, ключових ферментів вуглеводного обміну [345]. 

З огляду на дані про мультифакторність патогенезу цукрового діабету, без 

сумніву актуальним є дослідження показників периферичної крові. 

При введенні водних екстрактів та суспензій якона нами було відмічено 

відсутність вірогідних змін в кількості еритроцитів, однак показано підвищення 

вмісту загального гемоглобіну, як у контрольних тварин так і у тварин з ЕЦД. 

Патогенез цукрового діабету також супроводжується суттєвою зміною 

фізичних, біохімічних та морфофункціональних властивостей еритроцитів. Так за 

досліджуваної патології зростає продукція та кількість ретикулоцитів. 
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Інтенсифікація роботи еритроїдного ростка кровотворення при ЦД призводить до 

виснаження компенсаторних можливостей червоного кісткового мозку, що є одним 

із механізмів розвитку анемії на клітинному рівні [52, 307].  

Досліджувані екстракти та суспензії за умов ЕЦД здійснюють позитивний 

коригуючий ефект на систему еритрону, зумовлюючи зменшення кількості та добової 

продукції ретикулоцитів, що свідчить про зменшення напруженості еритропоезу.  

Посилення еритропоезу за досліджуваної патології супроводжується викидом в 

кровотік змінених еритроцитів з порушеними структурно-функціональними 

властивостями, на що вказує зниження стійкості мембран еритроцитів до дії 

кислотного гемолітика. Зниження стійкості еритроцитів до пошкоджуючого чинника з 

одного боку може бути пов’язана з зростанням популяції «фізіологічно старих» 

еритроцитів зі зниженою стійкістю, а з іншого з накопичення продуктів перекисного 

окислення ліпідів, що спричиняє порушення структури мембрани еритроцитів [6, 65]. 

Про посилення процесів ПОЛ за умов ЕЦД, свідчить зростання вмісту ТБК – 

позитивних продуктів. Відомо, що продукти ПОЛ, зокрема малоновий діальдегід, 

реагуючи з лізиновими залишками білків, спричиняють їх деградацію з утворенням 

різноманітних цитотоксичних сполук, що призводить до зростання рівня окисної 

модифікації білків за умов досліджуваної патології [78]. Поруч з посиленням окисної 

модифікації білків та ліпідів, ЦД супроводжується зниженням активності ферментів 

антиоксидантного захисту, серед яких супероксиддисмутаза, каталаза та 

глутатіонперексидаза. Такі зміни активності досліджуваних ферментів можуть бути 

зумовлені модифікацією їх як активним киснем, так і глюкозою. Відомо, що від 

концентрації глюкози в крові залежить ступінь неферментативного глікозилювання 

білків, яке приводить до їхньої ковалентної модифікації і зміни структурно-

функціональних властивостей. 

При введенні водних екстрактів у дозі 500 мг/кг та суспензій якона тваринам з 

ЕЦД, встановлено позитивний коригуючий ефект на фізико-хімічний стан мембран 

еритроцитів, на що вказує зростання стійкості мембран еритроцитів до дії 

кислотного гемолітика. Натомість при застосуванні екстрактів у меншій 

досліджуваній концентрації не виявлено такого вираженого впливу. 
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Підвищення стійкості мембран еритроцитів до дії пошкоджуючого чинника, 

може бути пов’язане з антиоксидантними властивостями біологічно активних 

речовин якона [170, 266, 345]. Так нами було встановлено, що досліджувані 

екстракти та суспензії у всіх досліджуваних концентраціях у тварин з ЕЦД, 

зумовлюють зниження вмісту ТБК-позитивних продуктів у всіх групах, що свідчить 

про уповільнення інтенсивності процесів окисної модифікації ліпідів. Також, 

екстракти та суспензії якона за умов ЕЦД зумовлюють зменшення вмісту ОМБ. 

Екстракти та суспензії якона при введенні тваринам з ЕЦД, сприяють зростанню 

активності СОД, каталази та ГПО. Найбільш вираженою антиоксидантною 

активністю володіє екстракт кореневих бульб у дозі 500 мг / кг та стабілізована 

суспензія кореневих бульб якона. 

Антиоксидантна дія якона може бути зумовлена присутністю у його складі 

кавової кислоти та її похідних (2,3,5-трикавоілхінна кислота, 3, 5 – дикавоілхінна 

кислота, 1,5-ді-О-кавоілхінна кислота), хлорогенової, протокатехової та ферулової 

кислотами, флавоноїдами: 5,7-дигідрокси-4'- метоксиізофлавонол; 5,7,3'-тригідрокси-

4’-метоксиізофлавон; 5-гідрокси-4'-метокси-7-О-глікозил флавон і 7,4'-дигідрокси-3,5'-

діметоксіфлавон, незамінною амінокислотою – триптофаном та ФОС. 

Біологічно активні речовини, що містить якон, зокрема хлорогенова та кавова 

кислоти здатні поглинати N2O3, органічні вільні радикали, HOCl, О2•, HО•, ONOO
–
 

та пероксидний радикал. На відміну від більшості антиоксидантів, продукти 

хлорогенової та кавової кислот утворені в результаті реакції з вільними радикалами 

швидко розпадаються на речовини, які не можуть генерувати будь-які вільні 

радикали. Отже, не потрібно інших антиоксидантів для зменшення кількості 

продуктів окислення хлорогенової та кавової кислоти. Хоча хлорогенова та кавова 

кислоти безпосередньо не вступають в реакцію з Н2О2, його руйнування 

відбувається за допомогою хінонів та пероксидаз, які взаємодіють з цими 

поліфенолами. Руйнування Н2О2 зростає під впливом ферменту аскорбатоксидази та 

системи пероксидаза / хлорогенова кислота / Н2О2. Припускають, що можливо це 

пов’язано з тим, що утворена система може сприяти зменшенню кількості похідних 
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о–хінонів. Отже, хлорогенова кислота та споріднені до неї сполуки зменшують 

негативний вплив АФО in vivo [220]. 

З’ясовано, що флавоноїди здатні посилювати окислювання перехідних металів 

віддаючи їм H• і таким чином роблячи їх менш прооксидантними. Крім того, 

флавони та деякі флаванони здатні вибірково зв’язувати метали переважно в 5- 

гідроксил та 4-оксо-групах [137]. 

Кореневі бульби якона на 70-80 % (сухої речовини), складаються з ФОС, серед 

яких понад 60 % це фруктозани типу β (2→1), переважно олігомери [227]. 

Нещодавніми дослідженнями in vitro було зроблено припущення, що фруктани 

здатні поглинати АФО та пітверджено значну антиоксидантну дію інуліну. Відомо, 

що антиоксидантна активність інуліну значно більша, ніж у фруктози, глюкози та 

сахарози, які є складовими фруктозанів [142, 268, 348]. 

Зростання активності СОД, також можна пов’язати з вмістом ФОС у кореневих 

бульбах якона. Зокрема, рядом дослідників встановлено вплив фруктозанів 

інулінового типу, серед яких інулін на кишкову абсорбцію мінералів. За рахунок 

коротколанцюгових жирних кислот, які виробляються бактеріальною мікрофлорою 

в результаті ферментації фруктозанів типу інуліну відбувається підкислення 

кишкового вмісту. Такі зміни можуть впливати на абсорбцію мінералів в товстому 

кишківнику, проникність щільних контактів і генну експресію мінеральних 

транспортерів, таких як кальбіндін-D9k (для Са), транспортера двовалентного 

металу (DMT-1) (для Fe) та транспортер цинку 1 (ZnT1) (для Zn), забезпечуючи 

ефект парацелюлярної (параклітинної) і трансцелюлярної (транскдітинної) абсорбції 

[236]. Проте, кількість досліджень, які стосуються біологічної доступності 

мікроелементів (Fe, Cu і Zn) пропорційно менша, а отримані результати досліджень 

суперечливі, зокрема показано, що абсорбція міді значно зростає під впливом ФОС 

[289]. Однією з причин зниження активності СОД за умов ЕЦД, може бути втрата 

Cu
2+

, кофактора важливого для її нормальної діяльності [122]. Можна припустити, 

що здатність ФОС збільшувати абсорбцію міді може сприяти зменшенню дефіциту 

цього елементу при ЦД, та в результаті може бути однією з причин зростання 

активності СОД у тварин з ЕЦД, які отримували водні екстракти кореневих бульб та 
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суспензії кореневих бульб якона. Впливом на абсорбцію мінералів зокрема і Fe [227, 

305, 315] можна також пояснити зростання концентрації гемоглобіну при введенні 

екстрактів здоровим тваринам.  

Незамінна амінокислота L-триптофан взаємодіє з фенольними альдегідами та 

утворює фенольні тетрагідро-бета-карбоніли, які здатні поглинати 2,2-азіно-біс (3-

етілбензотіазолін)-6-сульфонову кислоту, яку часто використовують для визначення 

антиоксидантних властивостей їжі [199]. 

Виражений ефект водних екстрактів листя і кореневих бульб якона та суспензій 

кореневих бульб якона на стан прооксидантно-антиоксидантної рівноваги 

еритроцитів за умов ЕЦД 1-го типу може бути зумовлений синергічною дією 

біологічно активних речовин з антиоксидантними властивостями. 

Порушення функціонального стану у еритроцитах супроводжується зміною 

гліканового профілю плазматичної мембрани цих клітин крові. Дослідження таких 

структурних змін мембран еритроцитів проводили з використанням лектинів, які є 

найбільш інформативними молекулярними зондами, що дозволяють провести 

ідентифікацію кінцевих вуглеводних залишків рецепторів. Показано, що 

досліджувана патологія супроводжується зменшенням вмісту сіалових кислот у 

складі олігосахаридних глікокон’югатів мембран еритроцитів приєднаних, як 

(α2→6)-, так і (α2→3)-зв’язком до субтермінальних цукрів. Також нами 

встановлено, зростання ступеня експонування субтермінальних залишків галактози, 

що є ознакою посилення процесів десіалювання під дією сіалідаз. Зниження вмісту 

сіалових кислот при ЦД спричинене не тільки відщепленням залишків цих цукрів, 

але й зменшенням кількості сіаловмісних гліканових епітопів, що узгоджується з 

літературними даними [16]. 

У тварин з ЕЦД досліджувані екстракти листя та кореневих бульб якона у дозі 

500 мг/кг сприяли перерозподілу вуглеводних детермінант глікокон’югатів мембран 

еритроцитів. Зокрема, екстракт листя якона сприяв зростанню вмісту експонованих 

на поверхні клітини залишків N-ацетилнейрамінової кислоти, що приєднана до 

субтермінальних залишків галактози, як α2→3 так і α2→6-глікозидним зв’язком. 

Натомість екстракт кореневих бульб якона виявляв протилежний характер змін, 
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зокрема зумовлював зниження вмісту експонованих на поверхні клітини залишків 

N-ацетилнейрамінової кислоти. У разі введення суспензій кореневих бульб якона у 

тварин з ЕЦД відмічено нормалізацію гліканового профілю мембран еритроцитів, 

що характеризується зростанням вмісту залишків N-ацетилнейрамінової кислоти, α-

D-манози, та зменшення кількості залишків β-D-галактози. 

Встановлений біологічний ефект може бути обумовлений здатністю біологічно 

активних речовин якона, впливати на активність ензимів, які задіяні у перенесенні 

залишків N-ацетилнейрамінової кислоти (сіалілтрансферази). Оскільки з 

літературних джерел відомо, що деякі екстракти рослин здатні впливати на 

активність сіалілтрасфераз [2]. 

Хворі на ЦД є більш схильними до інфекційних процесів, що зумовлено 

порушенням функціонування імунокомпететних клітин. Особливе місце посідає 

проблема функціональної активності лейкоцитів, які мають мікробну 

цитотоксичність, високу реактивність та приймають участь у первинних ефекторних 

реакціях імунологічного гомеостазу [104].  

Аналізуючи показники лейкоцитарної формули за умов ЕЦД, відмічено 

зменшення вмісту нейтрофілів на фоні зростання кількості лімфоцитів. Встановлені 

зміни свідчать про пригнічення клітинної та активацію гуморальної ланки імунного 

захисту. На відміну від нейтрофілів, головна функція яких полягає у первинному 

захисті організму від патогенних чинників, лімфоцити беруть участь у всіх імунних 

реакціях, у тому числі й у формуванні автоімунної відповіді [10]. 

Введення водних екстрактів у дозі 500 мг/кг тваринам з ЕЦД призводило до 

зростання кількості нейтрофілів на фоні зниження кількості лімфоцитів. При чому 

застосування досліджуваних екстрактів у нижчій досліджуваній концентрації не 

призводить до таких змін. Суспензії кореневих бульб якона володіють подібним до 

екстрактів у дозі 500 мг/кг ефектом, проте більш виражений вплив здійснює 

стабілізована форма суспензії. Деякі автори припускають, що позитивний вплив на 

стан імунної системи пов'язаний з протизапальною дією якона. Така дія може бути 

зумовлена наявністю у його складі гідроксикоричних кислот (хлорогенової кислоти 

та її похідних) та високою концентрацією сесквітерпенових лактонів (енгідрину та 
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уведаліну). Під впливом хлорогенової кислоти відбувається відновлення балансу 

між Т– та В– лімфоцитами, внаслідок чого відбувається зменшення продукції 

регуляторних цитокінів, які сприяють розвитку запальної реакції. Також було 

відмічено збільшення рівня Іg A, який регулює продукцію цитокіну IL–1β 

периферичними макрофагами [132, 260]. Високі концентрації сесквітерпенових 

лактонів інгібують транскрипційний фактор NF–κB. [260]. 

Відсутність значних змін співвідношення різних форм лейкоцитів при введенні 

досліджуваних екстрактів та суспензій здоровим тваринам свідчить про відсутність 

токсичного впливу цих препаратів. 

Окрім зміни відсоткового співвідношення різних форм лейкоцитів в 

периферичній крові на перебіг патологічного процесу, значно впливають зміни 

функціональних параметрів лейкоцитів. Тому в останні роки все частіше предметом 

багатьох досліджень є роль порушення функціонування нейтрофільних 

гранулоцитів (НГ) у патогенезі ЦД. 

У тварин з ЕЦД, відмічено зниження фагоцитарної активності нейтрофілів, 

порушення функціонування НАДФН-оксидази, зростання вмісту МПО та 

відсутність істотних змін в кількості НКБ, порівняно з контролем. Отримані 

результати вказують на незадовільний стан бактерицидної системи крові. 

За умов ЕЦД водні екстракти листя і кореневих бульб якона в обох 

досліджуваних концентраціях, зумовлювали зростання фагоцитарної і НАДФН-

оксидазної активності нейтрофілів, з одночасним зниженням активності МПО.  

Коригуючий вплив досліджуваних екстрактів та суспензій на функціональних 

стан нейтрофілів ми пов’язуємо з високим вмістом антиоксидантів у складі якона 

які відомі своєю здатністю захоплювати вільні радикали. А більш виражений ефект 

кореневих бульб якона може бути зумовлений вмістом ФОС. Досліджено, що 

споживання ФОС сприяє зростанню імунної активності організму. Ці біологічно 

активні речовини сприяють збільшенню виробництва коротколанцюгових жирних 

кислот (SCFA), які здатні змінювати склад мікрофлори шлунково-кишкового 

тракту. Відомо, що SCFA здатні покращувати стан імунної толерантності, 

модулювати виробництво IL та впливати на активність природних кілерів (Kim et 
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al., 2014). Дослідженнями іn vivo, показано що споживання якона сприяє 

зростанню вмісту IL - 4 та IgA [326].  

Інші літературні джерела свідчать проте, що ФОС здатні модулювати імунну 

систему впливаючи на кишкову лімфоїдну тканину (GALT) [270]. Фруктани і 

полісахариди здатні активувати спеціалізовані імунні клітинни (макрофаги, 

дендритні клітини, лімфоцити і нейтрофіли), імітуючи патоген-асоційований 

молекулярний патерн (PAMPs), що зв’язується з Toll-подібними рецепторами 

(TLR), викликаючи імуномодулюючу дію [235]. Наприклад, TLR-опосередкована 

активація природних кілерів сприяє утворенню IFN–γ і тим самим сприяє 

зростанню протипухлинної цитотоксичності [329]. Зокрема споживання якона 

сприяло зростанню виробництва цитокінів (IL-10, IFN-α і IL-4), експресії Toll-

подібного рецептору 4 (TLR4) та CD 206 в клітинах новонароджених мишей [163, 

327]. Підвищена фагоцитарна активність макрофагів, опосередкована рецептором 

CD 206 и TLR4, здатна підтримувати гомеостаз товстого кишечника не 

спричинюючи запальних відповідей, зміцнюючи кишковий епітеліальний бар’єр 

проти патогенних мікроорганізів [252, 327]. 

Лейкоцити проявляють мікробну цитотоксичністю, високу реактивність та 

беруть участь в первинних ефекторних реакціях імунологічного гомеостазу. За 

досліджуваної патології нами відмічено порушення функціональної активності 

лейкоцитів, що в свою чергу може зумовлювати порушення утворення активних 

форм оксигену, цими клітинами. Як відомо, захист від пошкоджуючого впливу 

АФО забезпечує система антиоксидантного захисту. Тому на наступному етапі 

досліджень нами було проведено аналіз стану прооксидантно-антиоксидантної 

рівноваги лейкоцитів за умов ЕЦД. ЦД супроводжується зростанням вмісту ТБК-

позитивних продуктів та продуктів ОМБ. Посилене перекисне окислення ліпідів та 

окисна модифікація може призводити до зниження фагоцитарної активності 

нейтрофілів за умов ЕЦД. Як свідчать літературні джерела, у процесі фагоцитозу 

активна роль належить клітинній мембрані, а зростання вмісту вторинних продуктів 

ПОЛ зумовлює зниження плинності мембрани клітин крові, внаслідок чого вона 

стає крихкою та втрачає свої функціональні властивості [230]. 
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Розвиток ЕЦД супроводжується суттєвим зниження активності ферментів 

антиоксидантного захисту, зокрема СОД, каталази та ГПО. Досліджувані екстракти 

та суспензії якона за умов ЕЦД нормалізують стан прооксидантно-антиоксидантної 

рівноваги лейкоцитів, що пов’язано з присутністю у складі якона комбінації речовин 

з потужними антиоксидантними властивостями.  

Одним із факторів нормального функціонування лейкоцитів є своєчасне їх 

видалення з кровяного русла шляхом апоптозу [256]. Посилення процесу апоптозу 

лейкоцитів може призводити до імунодефіцитів, натомість недостатній рівень 

запрограмованої клітинної загибелі може приводити до розвитку онкологічних та 

аутоімунних захворювань в тому числі і ЦД [118, 282].  

Згідно отриманих експериментальних даних показано, що розвиток ЕЦД 

супроводжується зростанням вмісту фрагментованої ДНК, порівняно з контролем. 

Розвиток оксидативно-нітративного стресу супроводжується гіперпродукцією 

пероксинітриту, що призводить до ушкодження всіх компонентів клітини. 

Пероксинітрит здатний модифікувати азотисті основи та викликати одно- та 

двониткові розриви ланцюга молекули ДНК [302]. Посилення вільнорадикальних 

процесів за досліджуваної патології сприяє зміні властивостей клітинних мембран та 

хроматину, що є одним з пускових механізмів розвитку генетично запрограмованої 

загибелі клітини. У формуванні внутрішньоклітинного сигналу важлива роль 

належить регуляторним каскадам, які опосередковуюються про- та 

антиапоптичними білками р53 та Вcl-2, що посилюють і передають його в ядро, а 

неузгодженість таких сигналів призводить до конформаційних змін в геномі і 

апоптозу. Нами встановлено, що розвиток ЕЦД супроводжується зростанням вмісту 

білка р53 та білка Bcl-2 у лейкоцитах периферичної крові тварин, що свідчить про 

синергізм дії білків р53 і Bcl-2 у регуляції запрограмованої клітинної смерті та про 

посилення процесу апоптозу лейкоцитів за умов ЕЦД. 

Введення екстрактів та суспензій якона тваринам з ЕЦД зумовлювало 

гальмування фрагментації ДНК та нормалізації вмісту білків регуляторів апоптозу, 

виняток становить екстракт кореневих бульб якона, застосування якого не 

супроводжувалося достовірними змінами кількості клітин, що відрізняються за 
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вмістом білків р53 та Bcl-2. Встановлений біологічний ефект ми пов’язуємо зі 

здатністю досліджуваних екстрактів та суспензій якона пригнічувати процеси ПОЛ та 

ОМБ, з одночасним їх коригуючим впливом на ферменти антиоксидантного захисту.  

Індукція апоптотичних процесів у лейкоцитах супроводжується зміною 

гліканового профілю плазматичної мембрани цих клітин крові. Термінальну 

позицію у структурі олігосахаридних ланцюгів глікокон’югатів на поверхні клітини 

переважно займають сіалові кислоти. Відщеплення цих залишків супроводжується 

демаскуванням цукрів, які знаходяться в субтермінальній позиції, що є сигналом для 

впізнавання та захоплення апоптотичних лейкоцитів макрофагами. 

Розвиток ЕЦД супроводжується зниженням інтенсивності взаємодії з 

поверхневими глікокон’югатими лектинів, що зв’язують сіалові кислоти і манозу та 

збільшенням інтенсивності приєднання до поверхневих глікокон’югатів лектинів, 

що зв’язують галактозу. Літературні дані свідчать, про те що причиною зниження 

рівня сіалювання глікокон’югатів лейкоцитів є вихід незрілих мембраних епітопів 

на поверхню клітини у відповідь на втрату поверхні мембрани під час зморщування 

цитоплазматичної мембрани у процесі апоптозу клітин. Зниження рівня 

термінальних сіалових кислот приєднаних до галактози α2→6- та α2→3-зв’язком 

посідає головну роль в регуляції розпізнавання та видалення апоптичних клітин 

оточуючими фагоцитами [248]. 

Водні екстракти листя і кореневих бульб та суспензії кореневих бульб якона у 

тварин з ЕЦД сприяли перерозподілу вуглеводних детермінант мембран лейкоцитів, 

зокрема збільшенню кількості α2→3-зв’язаних залишків сіалових кислот та манози. 

Встановлений ефект якона свідчить про відновлення рівноваги між процесами 

сіалювання-десіалювання та зниження процесу апоптозу імунокомпетентних клітин 

в лейкоцитах тварин з ЕЦД, при застосуванні досліджуваних екстрактів та 

суспензій. Це пов’язано з вмістом сполук з антиоксидантною активністю у складі 

якона [170, 266, 345]. Адже, з’ясовано що ці сполуки шляхом прямої інактивації та 

нейтралізації вільних радикалів з наступним їхнім перетворенням в малоактивні 

форми, здатні пригнічувати вплив активних метаболітів Оксигену та Нітрогену на 
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ступінь фрагментації ДНК, що в кінцевому результаті може призводити до 

нормалізації вмісту білків регуляторів апоптозу [61]. 

Отже, поліморфноядерні лейкоцити є зв’язуючою ланкою між вродженим і 

адаптивним імунітетом і виконують головну роль в антибактерійному захисті організму. 

Нормалізація їх функціональної компетенції за умов використання екстрактів якона 

може покращити перебіг захворювання ЦД та поруч з його гіпоглікемічною дією може 

перешкоджати розвитку і прогресуванню ускладнень цього захворювання. 

На рис 4.1. 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 окидативного 

стресу та процеси апопозу. 

За умов ЕЦД екстракт листя у дозі 70 мг/кг виявляє слабо виражену 

гіпоглікемічну дію, натомість зумовлює істотне зниження кількості тромбоцитів, 

нормалізує вміст ТБК-позитивних продуктів і продуктів ОМБ, сприяє активації 

ферментів антиоксидантного захисту та позитивно впливає на функціональну 

активність лейкоцитів. Варто зазначити, що цей же екстракт у дозі 500 мг/кг значно 

знижує концентрацію глюкози, сприяє нормалізації цитологічних та біохімічних 

показників периферичної крові, нормалізує стан системи антиоксидантного захисту 

еритроцитів та лейкоцитів, сприяє зростанню стійкості мембран еритроцитів до дії 

кислотного гемолітика та нормалізує функціональну активність, вміст 

фрагментованої ДНК та білків регуляторів апоптозу в лейкоцитах. 
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Рис. 4.1. Узагальнююча схема впливу водних екстрактів та суспензій якона на зміни біохімічних показників в 

клітинах крові тварин з ЕЦД 

Примітка: Ел
70/500

 – водний екстракт листя якона у дозі 70 та 500 мг/кг; Ек
70/500 

– водний екстракт кореневих бульб якона у дозі 70 та 

500 мг/кг; Ск – суспензія кореневих бульб якона; Ск
Ps

 – стабілізована біоПАР Ps суспензія кореневих бульб якона; ФОС – 

фруктоолігосахариди; АК – амінокислоти. 
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Екстракт кореневих бульб якона у дозі 70 мг/кг за умов ЕЦД сприяє зниженню 

концентрації глюкози, нормалізує цитологічні та біохімічні показники периферичної 

крові, стан системи антиоксидантного захисту еритроцитів та функціональну 

активність лейкоцитів. Цей же екстракт у дозі 500 мг/кг володіє більш вираженою 

гіпоглікемічною дією, сприяє нормалізації цитологічних показників периферичної 

крові та стану системи антиоксидантного захисту еритроцитів та лейкоцитів, сприяє 

зростанню стійкості мембран еритроцитів до дії кислотного гемолітика та 

нормалізує функціональних стан лейкоцитів. 

Досліджуючи дію кореневих бульб якона у формі суспензій нами встановлено 

їх 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 апоптоз лейкоцитів та на глікановий 

профіль плазматичних мембран лейкоцитів. Слід відмітити, що більш вираженим 

ефектом володіє стабілізована суспензія кореневих бульб якона. 

Поєднання гіпоглікемічного ефекту та нормалізуючого впливу на показники 

периферичної крові екстрактів та суспензій якона є підставою для рекомендації цієї 

рослини, як основи для створення препаратів комплексної терапії цукрового діабету.  
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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 

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 
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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. 
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