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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Актуальність теми. Лікування цукрового діабету, з огляду на його поширеність, 

тяжкість перебігу та ускладнення, є однією з актуальних проблем у світі. Це хронічне 

порушення обміну речовин, що виникає через абсолютний або відносний дефіцит 

інсуліну та інсулінорезистентність. Порушення секреції та дії цього гормону впливає 

на метаболізм глюкози, що призводить до гіперглікемії (Asmat U. et al., 2016). На тлі 

гіперглікемії в організмі посилюється утворення активних форм Оксигену (АФО), які 

модифікують вуглеводи, ліпіди, протеїни та нуклеїнові кислоти, що призводить до 

виникнення цитотоксичності, дисфункцій клітин і оксидативного стресу (Maritim A. et 

al., 2003). З огляду на те, що оксидативний стрес є одним із ключових механізмів 

виникнення цукрового діабету та призводить до метаболічних порушень в організмі, 

тому розглядаються різні біохімічні підходи щодо його корекції. Злагоджене 

функціонування всіх компонентів антиоксидантного захисту, що підтримує на 

постійному рівні утворення вільних радикалів та їх перетворення, буде зазнавати змін 

за цукрового діабету.  

Важливу роль у метаболізмі антиоксидантів відіграють мінеральні елементи. 

Дефіцит принаймні одного з мікроелементів або зміни їхнього співвідношення можуть 

призвести до порушення збалансованого функціонування всього організму та до 

розвитку патологічних станів, зокрема цукрового діабету. 

Відомо, що Хром і Ванадій як елементи зі змінною валентністю можуть по-

різному впливати на стадії окиснення в живому організмі, змінюючи при цьому 

загальний оксидативний захист. Механізм їх дії залежить від стадії окиснення, дози 

елемента, яку застосовують, типу ліганда й інших факторів (Francik R. et al., 2011). 

Тобто йони елементів Ванадію та Хрому можуть як ініціювати пероксидні процеси 

(Chora A. et al., 2007; Treviño S. et al., 2019), так і посилювати активність системи 

антиоксидантного захисту (Massilamany C. et al., 2013; Yilmaz-Ozden T. et al., 2014). 

Більше того, неорганічні та органічні сполуки Ванадію, інгібуючи 

тирозинфосфатазу 1B, викликають посилення фосфорилювання протеїнів на залишках 

тирозину інсулінового рецептора (Irving E. et al., 2017). Завдяки цьому пригнічується 

інсулінорезистентність і потенціюється дія гормону, посилюється передача сигналу від 

інсулінового рецептора у клітину (Schmid A. C. et al., 2004). Хром(III) зв’язується з 

олігопептидом хромодуліном, переводячи його у біодоступну форму, що посилює дію 

інсуліну сприяючи зв’язуванню гормону з β-субодиницями рецептора інсуліну на 

поверхні клітини (Vincent J., 2015). Це призводить до збільшення експресії протеїну 

GLUT-4, що здійснює транспорт глюкози крізь клітинну мембрану. Отже, сполуки 

Ванадію та Хрому можуть проявляти інсуліноміметичну здатність. 

На теперішній час недостатньо даних щодо експериментального обґрунтування 

використання Ванадію та Хрому в профілактиці виникнення цукрового діабету та його 

ускладнень. Разом з тим значна кількість препаратів, розроблених на основі 

гідратованих або карбоксилованих наночастинок мікроелементів, успішно 

використовують для профілактики та лікування різних захворювань (Борисевич В. та 

ін., 2010). Особливий інтерес викликає застосування карбоксилатів, що синтезовані з 
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використанням нанотехнології, адже вони мають низку переваг. Ці сполуки мають 

високу біологічну активність, нетоксичні, посилюють травлення, активність низки 

ензимів і вітамінів, тому добре засвоюються організмом і використовуються в 

обмінних процесах (Сердюк А. та ін., 2010; Новинюк Л., 2009). 

Тому дослідження біохімічних особливостей дії цитратів ванадію та хрому на 

ключові метаболічні процеси в організмі тварин необхідні для того, щоб оцінити їхню 

функціональну роль у профілактиці та лікуванні цукрового діабету. Отримані 

результати можуть бути теоретичною основою для розроблення нових підходів і 

засобів для запобігання виникненню та для лікування цього захворювання. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дослідження, що 

увійшли до дисертаційної роботи, виконувались упродовж 2016-2019 рр. та є частиною 

науково-дослідної роботи лабораторії біохімії адаптації та онтогенезу тварин Інституту 

біології тварин НААН згідно із тематикою 35.00.01.02 Ф ДР 0116U001407 «Вивчити 

біологічні особливості дії цитратів мікроелементів в різні періоди онтогенезу тварин» 

та етапами: 35.00.01.02.02 Ф «Вивчити дію цитрату ванадію на фізіолого-біохімічні 

процеси в організмі тварин», 35.00.01.02.03 Ф «Дослідити комплексну дію цитратів 

ванадію та хрому на резистентність та адаптаційну здатність тварин», у яких 

дисертантка була співвиконавцем. 

Мета і завдання дослідження. Мета роботи – з’ясувати вплив цитратів ванадію 

та хрому, синтезованих з використанням нанотехнології, на окремі ланки вуглеводного 

і ліпідного обміну, антиоксидантний статус у крові та тканинах щурів з 

експериментальним цукровим діабетом (ЕЦД) для розроблення нових підходів у його 

профілактиці й корекції метаболічних порушень. 

Для досягнення поставленої мети необхідно було вирішити наступні завдання: 

1. З’ясувати вплив цитратів ванадію та хрому, як окремо, так і поєднано на 

концентрацію глюкози, інсуліну та вміст глікозильованого гемоглобіну в крові 

щурів із ЕЦД. 

2. З’ясувати вплив цитратів ванадію та хрому, як окремо, так і поєднано на масу 

тіла та органів тварин із ЕЦД. 

3. Оцінити стан антиоксидантної системи у крові та тканинах щурів із ЕЦД і за 

впливу цитратів ванадію та хрому, як окремо, так і поєднано. 

4. Оцінити вміст продуктів пероксидного окиснення ліпідів (ПОЛ) у крові та 

тканинах щурів із ЕЦД і за впливу цитратів ванадію та хрому, як окремо, так і 

поєднано. 

5. Дослідити вплив цитратів ванадію та хрому, як окремо, так і поєднано на 

окремі ланки ліпідного обміну в організмі щурів на тлі ЕЦД. 

Об’єкт дослідження: метаболічні процеси в організмі щурів з ЕЦД за впливу 

цитратів ванадію та хрому. 

Предмет дослідження: окремі ланки вуглеводного та ліпідного обміну; маса тіла 

й органів тварин; процеси ПОЛ та активність ензимів антиоксидантного захисту в 

крові та тканинах щурів із алоксан-індукованим діабетом і за впливу цитрату ванадію й 

цитрату хрому, як окремо, так і поєднано. 
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Методи дослідження: біохімічні (концентрація глюкози, вміст глікозильованого 

гемоглобіну, продуктів ПОЛ, активність ензимів антиоксидантного захисту), 

хроматографічні (вміст ліпідів); імуноензимні (концентрація інсуліну) та статистичні 

методи. 

Наукова новизна одержаних результатів. Уперше з’ясовано, що вплив 

цитратів ванадію та хрому, синтезовані з використанням нанотехнології, на деякі 

метаболічні процеси в організмі щурів із ЕЦД залежить від їхньої дози та реалізується 

через безпосередню дію на конкретні мішені, якими є окремі ланки вуглеводного і 

ліпідного обміну, а також антиоксидантна система в крові й тканинах щурів. Отримані 

результати досліджень уперше розкривають уявлення про гіпоглікемічний, 

антиатерогенний і антиоксидантний вплив цитрату ванадію, у дозах 0,125, 0,5 та 2,0 

мкг V/мл води, та цитрату хрому, у дозах 0,1 і 0,2 мкг Cr/мл води, на тлі цукрового 

діабету. Доведено, що поєднаний вплив цитратів ванадію (0,5 мкг V/мл води) та хрому 

(0,1 мкг Cr/мл води) зумовлював зниження концентрації глюкози та вміст 

глікозильованого гемоглобіну в крові, а також запобігав втраті маси тіла щурів із ЕЦД. 

Встановлено виражену антиоксидантну дію цитратів ванадію та хрому за ЕЦД, про що 

свідчить зниження вмісту гідропероксидів ліпідів та ТБК-активних продуктів як у 

плазмі, так і в тканинах печінки, нирок, скелетних м’язів та підшлункової залози 

тварин. Встановлено позитивний дозозалежний вплив застосованих сполук на систему 

антиоксидантного захисту у крові та досліджуваних тканинах щурів із ЕЦД. 

Встановлено антиатерогенну дію цитратів ванадію та хрому, що зумовлено зниженням 

загального вмісту ліпідів та окремих їх представників: фосфоліпідів, 

неетерифікованого холестеролу, триацилгліцеролів у крові тварин з ЕЦД. 

Практичне значення одержаних результатів. Експериментально обґрунтовано 

позитивний поєднаний вплив цитратів ванадію та хрому на метаболічні процеси в 

організмі щурів за умов ЕЦД. Встановлено, що застосування цитратів ванадію та 

хрому, отриманих з використанням нанотехнології, дає змогу скоригувати біохімічні 

процеси, які відбуваються в досліджуваних тканинах організму. Розроблено і 

запатентовано спосіб корекції метаболічних процесів в організмі за цукрового діабету 

(патент №139300). Результати досліджень дають змогу припустити, що застосування 

цитратів ванадію та хрому у відповідних дозах при цукровому діабеті може бути одним 

із терапевтичних підходів для профілактики та лікування даного захворювання. 

Отримані результати впроваджено у навчальний процес та науково-дослідну роботу 

кафедри біохімії біологічного факультету Львівського національного університету 

імені Івана Франка, кафедри медичної біології, паразитології та генетики Львівського 

національного медичного університету імені Данила Галицького, а також кафедри 

лабораторної медицини ВНКЗ ЛОР «Львівська медична академія імені Андрея 

Крупинського». 

Особистий внесок здобувача. Автором особисто опрацьовано літературні 

джерела за темою дисертаційної роботи, виконано експериментальну частину роботи 

(на базі Інституту біології тварин НААН), проаналізовано отримані результати, 

обговорено, статистично опрацьовано матеріал, оформлено і написано дисертаційну 
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роботу. Дисертантка спільно з науковим керівником – д. б. н. Р. Я. Іскрою 

сформулювала робочу гіпотезу дослідження, основні положення, мету і завдання, 

обґрунтувала методичні підходи, сформулювала висновки, які винесено на захист 

дисертаційної роботи. У наукових працях, опублікованих у співавторстві, використано 

фактичний матеріал, отриманий автором у процесі виконання роботи. 

Апробація результатів досліджень. Основні результати дисертаційної роботи 

було представлено на конференції-конкурсі молодих вчених «Актуальні проблеми 

біохімії та біотехнології» (Київ, 2018); науково-практичній конференції молодих 

вчених «Молоді вчені у вирішенні актуальних проблем біології, тваринництва та 

ветеринарної медицини» (Львів, 2016-2018); міжнародній науково-практичній 

конференції «Актуальні проблеми сучасної біології, тваринництва та ветеринарної 

медицини» (Львів, 2016); International Symposium of «Trace Elements in Man and 

Animals» (Saint Petersburg, 2017); міжнародній науковій конференції студентів і 

аспірантів «Молодь і поступ біології» (Львів, 2017, 2019); науково-практичній 

конференції «Бабенківські читання» (Івано-Франківськ, 2017); 33 Joint Annual Meeting 

of the German Society for Minerals and Trace Elements (GMS) with Zinc-UK (Achen, 

Germany, 2017); всеукраїнській науково-практичній конференції «Синтез і аналіз 

біологічно активних речовин і лікарських субстанцій» (Харків, 2018); міжнародній 

конференції CEECHE «The Central and Eastern European Conference on Health and the 

Environment 2018» (Krakow, Poland, 2018); науково-практичній конференції «Актуальні 

питання сучасної мікроелементології» (Київ, 2018); міжнародній конференції 

«Сьогодення біологічної науки» (Суми, 2018); ХХ з’їзді Українського фізіологічного 

товариства (Київ, 2019); XII Українському біохімічному конгресі (Тернопіль, 2019). 

Публікації за темою дисертації. Результати дисертації представлені у 29 

публікаціях, із яких 12 статей у фахових журналах (дві – у зарубіжних виданнях та дві 

– у виданнях, що входять до наукометричної бази Web of Science), 1 патент України на 

корисну модель і 16 тез доповідей за матеріалами наукових конференцій та з’їздів. 

Структура й обсяг дисертації. Дисертація викладена на 198 сторінках і 

проілюстрована 28 рисунками та 21 таблицями, складається з анотації, переліку 

умовних позначень, вступу, огляду літератури, матеріалів і методів дослідження, 

результатів досліджень, аналізу й узагальнення результатів досліджень, висновків, 

списку використаних джерел – 423 найменувань. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

Огляд літератури. Проаналізовано біохімічні механізми виникнення, патогенезу 

та особливостей цукрового діабету 1 та 2 типу. Висвітлено біохімічну та 

патофізіологічну роль оксидативного стресу в індукції пероксидного окиснення ліпідів 

за цукрового діабету. Описано біохімічні та фармакологічні властивості Ванадію та 

Хрому(ІІІ). 

Матеріали і методи дослідження. Досліди проведені на білих лабораторних 

щурах-самцях лінії Вістар масою тіла 100-120 г. Експерименти на тваринах проводили 

згідно з «Загальними принципами роботи на тваринах», затвердженими I 
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Національним конгресом з біоетики (Київ, Україна, 2001), погодженими з 

положеннями «Європейської конвенції із захисту хребетних тварин, які 

використовують в експериментальних та інших наукових цілях» (Страсбург, Франція, 

1985) та законом України «Про захист тварин від жорстокого поводження» від 

26.02.2006 р. Лабораторні тварини мали вільний доступ до комбікорму, споживання 

якого контролювали. Проводили контроль спожитої питної води та розчинів цитратів 

мікроелементів. Масу тіла досліджуваних щурів оцінювали шляхом зважування їх на 

початку, впродовж і наприкінці дослідів. 

Експериментальна частина дисертаційної роботи складалася з трьох етапів 

дослідження. На першому етапі було сформовано п’ять груп щурів (по 7-8 тварин у 

кожній групі): І група – контрольна; ІІ група – тварини з ЕЦД; ІІІ, IV і V групи – 

тваринам упродовж 40 діб випоювали розчини цитрату ванадію в дозах 0,125, 0,5 та 2,0 

мкг V/мл води, відповідно, та на 31 добу викликали ЕЦД. У перерахунку на кг маси 

тіла тварини, яка споживала 20 мл води за добу, дози становили 22,3, 90 та 363 мкг 

V/кг. 

На другому етапі було сформовано чотири групи щурів (по 8 тварин у кожній 

групі): І група – контрольна; ІІ група – тварини з ЕЦД; ІІІ і IV – тваринам упродовж 40 

діб випоювали розчини цитрату хрому в дозах 0,1 та 0,2 мкг Cr/мл води, відповідно, та 

на 31 добу викликали ЕЦД. У перерахунку на кг маси тіла тварини, яка споживала 20 

мл води за добу, ці дози становили 18 і 36 мкг Cr/кг. 

Третій етап дослідження базувався на вивченні поєднаного впливу оптимальних 

доз цитратів ванадію та хрому, встановлених у першому й другому етапах досліджень, 

на інтактні тварини і тварини з ЕЦД. Було сформовано чотири групи щурів (по 8 

тварин у кожній групі): І група – контрольна; ІІ група – тваринам випоювали розчини 

цитрату ванадію, в дозі 0,5 мкг V/мл, та цитрат хрому, в дозі 0,1 мкг Cr/мл води; ІІІ 

група – тварини з ЕЦД; IV група – тваринам упродовж 40 діб випоювали поєднаний 

розчин цитрату ванадію та хрому та на 31 добу викликали ЕЦД. У перерахунку на кг 

маси тіла тварини, яка споживала 20 мл води за добу, дози становили: 90 мкг V/кг та 18 

мкг Cr/кг. 

Експериментальний цукровий діабет (у І, ІІ і ІІІ етапах досліджень) індукували 

одноразовим внутрішньоочеревинним введенням 5% розчину алоксан моногідрату 

(«Синбіас», Україна), з розрахунку 150 мг/кг маси тіла тварин (як розчинник 

використовували 0,9% NaCl), на тлі 24-годинного голодування. Контрольним щурам 

вводили внутрішньоочеревинно 0,9% NaCl. Концентрацію глюкози у крові визначали 

натще перед індукуванням цукрового діабету та продовжували на 32-, 36- і 40-у доби 

дослідження. За концентрації глюкози в крові більше 15 ммоль/л тварин 

використовували для дослідження. На 40-у добу І, ІІ і ІІІ етапів досліджень тварин 

виводили з експериментів шляхом декапітації. Матеріалом для дослідження були кров 

(використаний гепарин як антикоагулянт), печінка, нирки, скелетні м’язи і 

підшлункова залоза тварин. 

Визначали зміни маси тіла тварин упродовж дослідження. Після зважування 

тканини органів тварин гомогенізували в 5 мМ тріс-НСl буфері (рН 7,4) та після 
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центрифугування гомогенатів при 1500g протягом 10 хв використовували надосадову 

рідину. 

У експериментальних зразках визначали: вміст гідропероксидів ліпідів (ГПЛ) – за 

методом В. В. Мірончика (1984); ТБК-активних продуктів – за методом Є. Н. 

Коробейнікової (1989); активність супероксиддисмутази (СОД, КФ 1.1.15.1) – за 

методом С. Чеварі зі співавт. (1991); каталази (КАТ, КФ 1.11.1.6) – за методом М. А. 

Королюк (1988); глутатіонпероксидази (ГПО, КФ. 1.11.1.9) – за методом В. М. Моіна 

(1986); глутатіонредуктази (ГР, КФ 1.6.4.2) – за методом І. Carlberg зі співавт. (1985); 

вміст відновленого глутатіону (ВГ) – за методом О. Батлера та О. Дюбон (1982). 

Визначали ліпіди за методом M. Kates (1986). Рівень інсуліну визначали 

імуноензимним методом (ELISA) із використанням наборів фірми DRG (Німеччина) та 

визначали вміст глікозильованого гемоглобіну за допомогою біохімічного аналізатора 

COBAS С11. 

Застосовані у дослідженнях цитрати ванадію та хрому отримували з 

використанням нанотехнології М. В. Косінова та В. Г. Каплуненка (2006). 

Статистичну обробку всіх результатів досліджень проводили з використанням 

програмного пакета Microsoft Excel. Результати досліджень обробляли статистично з 

обчисленням середніх арифметичних величин (М) і стандартної похибки (m). 

Вірогідність відмінностей оцінювали за допомогою двовибіркового t-критерію 

Стьюдента для незалежних вибірок при нормальному розподілі або U-критерій Манна-

Уїтні для незалежних вибірок при розподілі, що відрізняється від нормального. 

Вірогідними вважали значення при Р<0,05. 

 

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ЇХНЄ ОБГОВОРЕННЯ 

Вплив цитратів ванадію та хрому як окремо, так і поєднано на концентрацію 

глюкози, інсуліну та вміст глікозильованого гемоглобіну у крові тварин. Введення 

тваринам алоксану призвело до виникнення стійкої гіперглікемії, що свідчить про 

розвиток цукрового діабету. Гіперглікемія є результатом нерегульованого виходу 

глюкози з печінки і зниженим поглинанням глюкози тканинами, характеризується 

глюкозурією та поліурією, що призводить до дегідратації, спраги й підвищеного 

вживання води. У результаті проведених досліджень показник концентрації глюкози в 

крові тварин із ЕЦД зростав на 40-у добу дослідження до 15,14 ммоль/л (І етап), 22,93 

ммоль/л (ІІ етап) і 19,38 ммоль/л (ІІІ етап) порівняно з показниками у контрольних 

тварин, що свідчить про виражену гіперглікемію.  

За впливу цитрату ванадію в дозі 0,5 мкг V/мл на 40-у добу дослідження 

концентрація глюкози в крові тварин вірогідно знижувалася порівняно з 

концентрацією у тварин ІІ групи з ЕЦД. Це, ймовірно, пов’язано з впливом Ванадію на 

регенерацію функцій β-клітин підшлункової залози та продукцію інсуліну. 

Аналогічне зниження концентрації глюкози відбувалось за впливу цитрату хрому 

в дозі 0,1 мкг Cr/мл порівняно до концентрації у тварин ІІ групи, що свідчить про 

гіпоглікемічні властивості Хрому, який зв’язується з апохромодуліном, утворюючи 
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хромодулін, який як вважають інші автори впливає на систему трансдукції сигналу 

інсуліну (Turgut M. et al., 2018). 

За поєднаного впливу цитратів ванадію, в дозі 0,5 мкг V/мл, та хрому, в дозі 0,1 

мкг Cr/мл, концентрація глюкози у крові діабетичних тварин IV групи відносно тварин 

із ЕЦД ІІІ групи знижувалась на 36-у добу досліджень на 15,2 % (P<0,05) та 40-у добу – 

на 18,3 % (P<0,05) (рис. 1). Це вказує на те, що поєднання Хрому та Ванадію дає 

значний адитивний ефект на стимульоване інсуліном надходження глюкози у клітини. 

В той час як у інтактних тварин поєднаний вплив цитратів ванадію та хрому не 

призводив до вірогідних змін концентрації глюкози. 

 
Рис. 1. Поєднаний вплив цитратів 

ванадію та хрому на концентрацію 

глюкози і вміст глікозильованого 

гемоглобіну на 40-у добу дослідження 

у крові інтактних щурів (ІІ група) та з 

алоксан-індукованим діабетом (IV 

група) (М±m, n = 8). Примітка тут і далі: 
* — різниця вірогідна, порівняно з І групою 

(контроль), Р<0,05; # — різниця вірогідна, 

порівняно з ІІІ групою (ЕЦД), Р<0,05 
 

 

 

Зростання рівня глікозильованого гемоглобіну (HbA1C) на 101,2 % (P<0,05) у 

тварин ІІІ групи з ЕЦД може бути показником гіперглікемії та прогностичним 

маркером ускладнень. Однак, за поєднаного випоювання щурам із ЕЦД IV групи 

цитратів ванадію та хрому рівень HbA1C знижувався на 26,3 % (P<0,05) порівняно до 

тварин ІІІ групи з ЕЦД. Це може бути пов’язано зі зниженням кількості кінцевих 

продуктів глікозилювання, що прямо пропорційне зменшенню концентрації глюкози у 

крові тварин.  

У дослідженнях було також встановлено зниження концентрації інсуліну в крові 

тварин ІІІ групи із ЕЦД на 15,3 % (P<0,05), що є наслідком патологічного ураження β-

клітин підшлункової залози, однак поєднаний вплив цитратів ванадію та хрому 

призводив до зростання концентрації інсуліну. 

Вплив цитратів ванадію та хрому як окремо, так і поєднано на масу тіла й 

органів тварин. При дослідженні поєднаного впливу цитратів ванадію та хрому в 

інтактних тварин ІІ групи маса тіла щурів зростала у незначній мірі. За ЕЦД 

спостерігалася поліфагія, полідипсія та втрата маси тіла щурів ІІІ групи із ЕЦД на 19,8 

%, порівняно з тваринами контрольної групи (P<0,05) на 40-у добу досліджень. 

Водночас за поєднаного впливу цитратів ванадію та хрому маса тіла щурів IV групи 

зростала на 9,2 % порівняно з показником у тварин ІІІ групи (P<0,05), однак була 

нижчою на 12,4 %, порівняно з контролем (P<0,05). 

За ЕЦД у щурів знижувалась маса органів: печінки (на 14,6 %), підшлункової 

залози (на 34,8 %) та нирок (на 22,9 %) порівняно до показників у тварин контрольної 
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групи (P<0,05). Однак було встановлено зростання маси нирок (на 26,8 % за впливу 

цитрату хрому в дозі 0,2 мкг Cr/мл та на 12,8 % за поєднаного впливу цитратів) та 

підшлункової залози (на 35,3 і 29,4 % – за впливу цитрату хрому в дозах 0,1 та 0,2 мкг 

Cr/мл, відповідно) стосовно показників у тварин з ЕЦД (P<0,05).  

Вплив цитратів ванадію та хрому, як окремо, так і поєднано, на вміст 

продуктів ПОЛ і стан антиоксидантної системи у крові тварин із ЕЦД. ПОЛ за 

патологічних умов є однією з причин пошкодження та загибелі клітин і розглядається 

як один із важливих механізмів у розвитку патологічних процесів, виникнення різних 

захворювань, в т.ч. і діабету. 

Було встановлено, що вміст ГПЛ та ТБК-активних продуктів ПОЛ за ЕЦД 

зростав у плазмі крові тварин, відповідно у 3,7 і 1,7 разу на І етапі досліджень, у 3,9 і 

1,4 разу на ІІ етапі досліджень, в 1,8 і 1,5 разу на ІІІ етапі досліджень, порівняно з 

показниками у тварин контрольних груп (P<0,05). Підвищений рівень ПОЛ є наслідком 

вільнорадикальних реакцій за утворення АФО при ЦД. Як відомо, радикали, отримані з 

кисню, і АФО атакують мембрани клітин, що призводить до пероксидації ліпідів 

(Wang T. et al., 2017). 

За внесення до раціону діабетичних щурів цитрату ванадію в дозах 0,125, 0,5 і 2,0 

мкг V/мл води знижувався вміст ГПЛ і ТБК-активних продуктів у крові тварин ІІІ, IV 

та V груп, порівняно з тваринами з ЕЦД ІІ групи (P<0,05). За випоювання цитрату 

хрому в дозі 0,1 та 0,2 мкг Cr/мл води у крові тварин ІІІ і IV груп вірогідно знижувався 

вміст ТБК-активних продуктів, а вміст ГПЛ вірогідно знижувався лише у тварин ІІІ 

групи на 9 % стосовно тварин з ЕЦД ІІ групи.  

Поєднане введення у раціон щурів IV групи із ЕЦД цитратів ванадію та хрому 

призводило до зниження в крові вмісту ГПЛ на 53,2 % (P<0,05) та незначного – ТБК-

активних продуктів відносно тварин з ЕЦД ІІІ групи. Отже, застосування цитратів 

ванадію та хрому, як окремо, так і поєднано, стабілізували вміст продуктів ПОЛ у 

крові діабетичних щурів (рис. 2). 

Рис. 2. Поєднаний вплив цитратів ванадію та хрому на вміст гідропероксидів ліпідів (А) та ТБК-

активних продуктів (Б) у крові щурів з алоксан-індукованим діабетом та у нормі (М±m, n = 8) 
 

З розвитком патологічних процесів відбуваються зміни у функціонуванні 

системи антиоксидатного захисту ензиматичних та неензиматичних ланок. За ЦД 

відбувається порушення окисно-відновного балансу та антиоксидантних процесів. 

Активність супероксиддисмутази, ензиму із надзвичайно високою активністю 

забезпечує захист та каталізує дисмутацію супероксиду (О-2) в О2 і Н2О2, у крові щурів 
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ІІІ групи з ЕЦД знижувалася на 17,9 % щодо показників у тварин контрольної групи 

(P<0,05). Таке зниження активності ензиму може бути зумовлене накопиченням H2O2, 

який викликає його інактивацію, спричиненого гіперглікемією (рис. 3, А).  

Рис. 3. Поєднаний вплив цитратів ванадію та хрому на супероксиддисмутазну (А), каталазну 

(Б), глутатіонредуктазну (В) активність та вміст відновленого глутатіону (Г) у крові щурів з алоксан-

індукованим діабетом та у нормі (М±m, n = 8). Примітка: І група — контроль, ІІ — цитрати 0,5 мкг 

V/мл + 0,1 мкг Cr/мл; ІІІ — ЕЦД; IV — ЕЦД + цитрати 0,5 мкг V/мл + 0,1 мкг Cr/мл 

 

Встановлено, що активність КАТ, яка розкладає H2O2, на О2 і Н2О, знижувалася у 

крові тварин ІІ, ІІІ і IV груп, відповідно, на 20,5, 20,7 і 19,1 %, порівняно з показником 

у контролі (P<0,05) (рис. 3, Б). 

Доцільним у роботі було з’ясувати стан системи глутатіону, яка є однією із 

активних складових антиоксидантної системи захисту організму, що відіграє значну 

роль у пригніченні патологічного процесу, однак окиснення ВГ може призводити до 

виникнення серйозних цитотоксичних і деструктивних ушкоджень (Kalinina E. et al., 

2014). 

Встановлено, що у крові тварин із ЕЦД ІІІ групи ГР активність знижувалася на 

35,0 %, порівняно з показником у контрольних тварин (P<0,05). За поєднаного впливу 

цитратів ванадію та хрому у крові тварин IV групи активність цього ензиму 

підвищувалася на 51,2 % порівняно з показниками у тварин з ЕЦД ІІІ групи (P<0,05) 

(рис. 3, В). Не було виявлено вірогідних змін ГПО активності у крові щурів дослідних 

груп. Вміст ВГ в еритроцитах тварин ІІІ діабетичної групи мав тенденцію до зниження 

стосовно контрольної групи, що може свідчити про його інтенсивне використання у 

реакціях детоксикації АФО за ЕЦД. У крові тварин IV групи його вміст зростав на 21,1 

% порівняно з показниками у тварин І групи (P<0,05) та на 31,3 % щодо показників у 

тварин ІІІ групи з ЕЦД (P<0,05) (рис. 2, Г). Таке зростання ВГ, можливо, відбувається 

за рахунок інтенсифікації його синтезу de novo за участю γ-глутамілцистеїнсинтетази, а 

також регенерації за рахунок відновлення окисненого глутатіону у 

глутатіонредуктазній реакції, що підтверджується зростанням її активності у крові 

тварин IV групи. 

Вплив цитрату ванадію та хрому, як окремо, так і поєднано, на стан 

антиоксидантної системи у тканинах тварин із ЕЦД. Вміст продуктів ПОЛ у 

тканинах печінки, нирок, скелетних м’язів і підшлункової залози тварин із ЕЦД (в усіх 

етапах досліджень) вірогідно зростали порівняно з показниками у щурів контрольної 

групи (P<0,05). За діабету внаслідок виникнення оксидативного стресу та накопичення 

*

#

0.000

2.000

4.000

6.000

8.000

м
к
м

о
л
ь

N
A

D
P

H
/х

в
×

м
г

п
р
о
те

їн
у

В
*#

0.000

0.500

1.000

1.500

м
к
м

о
л
ь
/г

Г



10 

продуктів ПОЛ відбувається порушення функцій тканин окремих органів, що 

зумовлює розвиток діабетичних ускладнень (Aragno M. et al., 2004).  

За дії цитрату ванадію вміст продуктів ПОЛ у досліджуваних тканинах 

дозозалежно знижувався, порівняно з показниками у тварин ІІ групи з ЕЦД. Зокрема, 

вміст ГПЛ знижувався за дії цитрату ванадію в дозі 0,125 мкг V/мл – у печінці (на 47,4 

%), скелетних м’язах (на 27,8 %), підшлунковій залозі (на 60 %); в дозі 0,5 мкг V/мл – у 

печінці (на 26,3 %), скелетних м’язах (на 30,6 %), підшлунковій залозі (на 53,3 %); в 

дозі 2,0 мкг V/мл – у скелетних м’язах (на 27,8 %) і нирках (на 17,6 %). Крім цього, 

знижувався вміст ТБК-активних продуктів у печінці тварин ІІІ, IV та V груп на 32,3, 

24,9 та 23,3 % відповідно, скелетних м’язах тварин ІІІ групи – на 22,9 % і нирках V 

групи – на 15,9 % (Р<0,05). За випоювання тваринам цитрату хрому в дозі 0,1 мкг Cr/мл 

у печінці, скелетних м’язах і нирках знижувався вміст ГПЛ на 30,2, 30,9 і 14,7 %, 

відповідно, а ТБК-активних продуктів – у печінці та нирках на 18 і 23 % (P<0,05); 

водночас за впливу цитрату хрому в дозі 0,2 мкг Cr/мл вміст ГПЛ у підшлунковій 

залозі знижувався на 49,2 %, порівняно з показниками у тварин ІІ групи (P<0,05).  

Очевидно, Ванадій і Хром як можливі інсулін-міметики й антиоксиданти мають 

здатність виступати акцептором вільних радикалів і, відповідно, зменшувати 

оксидативний стрес у тканинах за цукрового діабету, що супроводжується зниженням 

вмісту продуктів ПОЛ і стабілізацією активності ензимів антиоксидантного захисту. 

За ЕЦД у ІІІ етапі досліджень активність більшості ензимів антиоксидантної 

системи (АОС) у тканинах знижувалася: СОД і КАТ активності – печінці, скелетних 

м’язах і підшлунковій залозі; ГР активність – у печінці, підшлунковій залозі та 

скелетних м’язах (однак зростала у нирках); ГПО активність – у печінці та 

підшлунковій залозі (зростала у скелетних м’язах і нирках); вміст ВГ – у всіх 

досліджуваних тканинах, що свідчить про його інтенсивне використання за цукрового 

діабету. 

За поєднаного впливу цитратів ванадію та хрому у щурів ІV групи зростала 

активність більшості ензимів АОС, зокрема, СОД і КАТ – у печінці, ГР – у 

підшлунковій залозі (однак знижувалася у нирках), ГПО – у печінці та підшлунковій 

залозі (однак знижувалася у скелетних м’язах і нирках), вміст ВГ – у всіх 

досліджуваних тканинах, порівняно з показниками у тварин ІІІ групи з ЕЦД (Р<0,05). 

Підвищення активності ензимів АОС за дії Ванадію та Хрому може бути зумовлена 

їхньою здатністю здійснювати вплив на рівень і фізіологічну доступність кофакторів 

цих ензимів, а також експресію їхніх генів (Kioseoglou E. et al., 2015; Rong Li, et al., 

2018). Отже, цитрати ванадію, в дозі 0,5 мкг V/мл та хрому, в дозі 0,1 мкг Cr/мл, 

послаблюють процеси пероксидації ліпідів і сприяють нормалізації активності ензимів 

антиоксидатного захисту за ЕЦД. 

Вплив цитратів ванадію та хрому, як окремо, так і поєднано, на показники 

ліпідного обміну в крові тварин із ЕЦД. За діабету зазвичай виникає дисліпідемія, 

що може бути наслідком змін активності гормоночутливої ліпази через дефіцит 

інсуліну та може спричинити серцево-судинні захворювання. У плазмі крові щурів із 

ЕЦД виявлено збільшення загального вмісту ліпідів (у І, ІІ та ІІІ етапах досліджень). 
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Однак за впливу цитрату ванадію в дозах 0,125, 0,5 і 2,0 мкг V/мл їхній вміст 

знижувався на 14,8, 18,7 і 11,3 %, відповідно. Подібне зниження загального вмісту 

ліпідів спостерігали за впливу цитрату хрому в дозі 0,1 мкг Cr/мл води на 13 %, 

порівняно з показниками у тварин з ЕЦД (Р<0,05). 

За поєднаного впливу цитратів ванадію та хрому у плазмі крові інтактних тварин 

ІІ групи вміст фосфоліпідів і триацилгліцеролів знижувався на 18,5 та 12,7 %, однак 

зростав вміст моно- й діацилгліцеролів та етерифікованого холестеролу на 31,6 і 9,7 %, 

порівняно з показниками контрольної групи (P<0,05) (рис. 4).  

Рис. 4. Поєднаний вплив цитратів ванадію та хрому на відсотковий вміст окремих ліпідів у 

плазмі крові інтактних щурів та з ЕЦД (М±m, n = 8) 

 

У тварин із ЕЦД спостерігали збільшення вмісту неетерифікованого холестеролу 

на 45,2 % та зниження етерифікованого холестеролу на 12,1, % порівняно з контролем 

(Р<0,05), що може зумовлювати ймовірне виникнення атеросклерозу й ішемічної 

хвороби. 

Дія цитратів ванадію та хрому, як окремо, так і поєднано, зумовлювала зміни 

вмісту окремих ліпідів у плазмі крові щурів із ЕЦД. Зокрема, за поєднаної дії цитратів 

ванадію та хрому в крові щурів IV групи, порівняно з ІІІ групою (Р<0,05) знижувався 

вміст фосфоліпідів на 5,6 %, що свідчить про їхній розпад, і неетерифікованого 

холестеролу на 24,1 %, що свідчить про підвищення процесів етерифікації й гідролізу 

холестеролу в організмі. Крім цього, у плазмі тварин IV групи вірогідно зростав вміст 

моно- і діацилгліцеролів на 103,1 % та зменшувався рівень триацилгліцеролів на 31,5 

% щодо тварин ІІІ групи (P<0,05). Результати підтверджують, що дані сполуки мають 

ліпідознижувальні властивості, що узгоджується з даними інших авторів (Treviño S. et 

al., 2018; Chen G. et al., 2018).  

За ЕЦД у тварин ІІІ групи зменшувався вміст фосфатидилетаноламіну на 29,7 %, 

однак збільшувався вміст лізофосфатидилхоліну та фосфатидилсерину на 24,8 і 96,7 % 

(Р<0,05) щодо контролю (рис. 5). Збільшення фосфатидилсерину, можливо, пов’язане з 

збільшенням активності протеїнкінази С, яка через С2-домен із ним взаємодіє. Варто 

відзначити, що фосфатидилсерин і фосфатидилінозитол впливають на розташування 

вбудованих у мембрану протеїнів. 
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Рис. 5. Поєднаний вплив цитратів ванадію та хрому на відсотковий вміст окремих 

фосфоліпідів у плазмі крові інтактних щурів та з ЕЦД (М±m, n = 8) 
 

Крім цього, у крові тварин IV групи виявлено вірогідне зростання вмісту 

фосфатидилетаноламіну на 36,9 %, щодо III групи, в той час як вміст 

фосфатидилхоліну зменшувався на 12,7 %, щодо контрольної групи та на 15,8 %, щодо 

тварин III групи. Можливо, що нормалізація вмісту фосфатидилхоліну та 

фосфатидилетаноламіну за дії цитратів ванадію і хрому сприяє відновленню рецепції 

інсуліну, оскільки відомо, що метаболізм цих фосфоліпідів тісно пов’язаний із 

проведенням трансмембранних сигналів у клітині й активацією протеїнкінази С. 

Таким чином, отримані результати продемонстрували, що за поєднаної дії 

цитрати ванадію та хрому, отримані з використанням нанотехнології, здатні проявляти 

гіпоглікемічний, антиатерогенний та антиоксидантний ефект, що дає підставу 

рекомендувати їх для створення нових ефективних препаратів для профілактики та 

терапії цукрового діабету. Оскільки ці мікроелементи можуть сприяти репарації β-

клітин підшлункової залози, які зазнають суттєвих змін, тим самим підвищуючи рівень 

інсуліну, а також посилюючи його дію. 
 

 

ВИСНОВКИ 

У дисертаційній роботі теоретично узагальнено та експериментально 

обґрунтовано можливість застосування цитратів ванадію та хрому, синтезованих з 

використанням нанотехнології, з метою корекції досліджуваних метаболічних процесів 

в організмі за цукрового діабету. Встановлено, що поєднане застосування цих сполук 

впливає на функціонування антиоксидантної системи, окремі ланки вуглеводного і 

ліпідного обміну в досліджуваних тканинах тварин з алоксан-індукованим цукровим 

діабетом. Результати досліджень щодо використання цитратів ванадію та хрому у 

встановлених дозах можуть знайти застосування при розробці нових підходів та 

створенні терапевтичних засобів для профілактики та лікування цукрового діабету. 

1. За алоксан-індукованого діабету у крові щурів було встановлено підвищення 

концентрації глюкози, вмісту глікозильованого гемоглобіну, а також зниження рівня 

інсуліну. Поєднана дія в якості профілактичних засобів цитрату ванадію та хрому 

зумовлювала зниження концентрації глюкози в 1,22 разу та глікозильованого 

гемоглобіну в 1,4 разу. 
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2. За ЕЦД встановлено зниження маси тіла й органів (печінки, нирок, 

підшлункової залози), що може бути зумовлено посиленням катаболічних процесів в 

досліджуваних тканинах. За поєднаного впливу цитратів ванадію та хрому зростала 

маса тіла тварин на 9,2 % і маса нирок на 12,8 %, порівняно з такими ж показниками у 

тварин з ЕЦД.  

3. Виявлено, що гіперглікемія призводила до інтенсифікації оксидативного 

стресу та процесів пероксидного окиснення ліпідів у тканинах печінки, нирок, 

скелетних м’язів, підшлункової залози та крові в організмі щурів. Застосування 

цитратів ванадію та хрому, як окремо, так і поєднано, супроводжувалося зниженням 

вмісту ГПЛ і ТБК-активних продуктів, що може свідчити при пригнічення 

оксидативного стресу. 

4. За цукрового діабету пригнічувалася система антиоксидантного захисту у 

досліджуваних тканинах щурів. Застосування цитрату ванадію та хрому, як окремо, так 

і поєднано, частково нормалізувало її функціонування. За поєднаного впливу цитратів 

ванадію та хрому за діабету СОД активність зростала у печінці, скелетних м’язах та 

підшлунковій залозі, КАТ активність лише у печінці та знижувалась у скелетних 

м’язах, ГПО активність зростала у печінці та підшлунковій залозі та знижувалася у 

скелетних м’язах і нирках, ГР активність зростала в крові, підшлунковій залозі, й 

знижувалася у нирках, вміст ВГ підвищувався в усіх досліджуваних тканинах.  

5. Показано, що за ЕЦД виникає дисліпідемія, доказом чого може бути 

підвищення вмісту загальних ліпідів, неетерифікованого холестеролу, фосфоліпідів, 

фосфатидилхоліну, фосфатидилсерину та зниження фосфатидилетаноламіну та 

лізофосфатидилхоліну в крові тварин. 

6. Встановлено, що цитрати ванадію та хрому можуть нормалізувати 

функціонування окремих ланок ліпідного обміну за ЕЦД, особливо за їх поєднаного 

впливу. Свідченням чого є зниження вмісту триацилгліцеролів на 31,5 %, фосфоліпідів 

– на 5,6 %, неетерифікованого холестеролу – на 24,1 %, та підвищення вмісту моно- і 

діацилгліцеролів – на 103,1%, що обгрунтовує використання цих мікроелементів у 

досліджуваних дозах. 
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АНОТАЦІЯ 

Сушко О. О. Метаболічні процеси в організмі щурів за дії цитратів ванадію 

та хрому на тлі експериментального цукрового діабету. – Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за 

спеціальністю 03.00.04 – біохімія. – Львівський національний університет імені Івана 

Франка, Львів, 2020. 

У дисертаційній роботі експериментально обґрунтовано можливість 

застосування цитратів ванадію та хрому, синтезованих з використанням 

нанотехнології, з метою корекції порушень метаболічних процесів в організмі за 

цукрового діабету. Уперше з’ясовано, що вплив цитратів ванадію та хрому на 

досліджуванні процеси в організмі щурів із ЕЦД залежить від їхніх доз і реалізується 

через безпосередню дію на конкретні мішені, якими є окремі ланки вуглеводного та 

ліпідного обміну, а також антиоксидантна система в досліджуваних тканинах щурів. 

Отримані результати досліджень вперше дозволили встановити гіпоглікемічний, 

антиатерогенний та антиоксидантний вплив цитрату ванадію, у дозах 0,125, 0,5 та 2,0 

мкг V/мл води, та цитрату хрому, у дозах 0,1 і 0,2 мкг Cr/мл води, на тлі цукрового 

діабету. Доведено, що поєднаний вплив цитратів ванадію (0,5 мкг V/мл води) та хрому 

(0,1 мкг Cr/мл води) призводив до зниження концентрації глюкози та вмісту 

глікозильованого гемоглобіну в крові, а також запобігав втраті маси тіла щурів з ЕЦД. 

Встановлено виражену антиоксидантну дію цитратів ванадію та хрому за ЕЦД, про що 

свідчить зниження вмісту ГПЛ та ТБК-активних продуктів як у плазмі, так і в тканинах 

тварин. Встановлено позитивний дозозалежний вплив застосованих сполук на систему 

антиоксидантного захисту у печінці, нирках, скелетних м’язах, підшлунковій залозі й 

крові щурів із ЕЦД. Встановлено антиатерогенну дію, яка реалізується шляхом 

зниження загального вмісту ліпідів, фосфоліпідів, неетерифікованого холестеролу, 

триацилгліцеролів у крові тварин з ЕЦД Підтверджено, що поєднаний вплив цитратів 

ванадію та хрому, на досліджуванні метаболічні процеси в організмі за цукрового 

діабету, що може бути терапевтичним підходом у профілактиці та лікуванні даного 

захворювання і його ускладнень. 

Ключові слова: цукровий діабет, гіперглікемія, цитрат ванадію, цитрат хрому, 

алоксан, оксидативний стрес, антиоксидантний захист, ліпіди. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

Сушко О. О. Метаболические процессы в организме крыс под влиянием 

цитратов ванадия и хрома на фоне экспериментального сахарного диабета. – 

Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата биологических наук по 

специальности 03.00.04 – биохимия. – Львовский национальный университет имени 

Ивана Франко, Львов, 2020. 

В диссертационной работе экспериментально обоснована необходимость 

применения цитратов ванадия и хрома, синтезированых с использованием 
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нанотехнологии, с целью коррекции нарушений метаболических процессов в 

организме при сахарном диабете. Впервые установлено, что влияние цитратов ванадия 

и хрома на исследуемые биохимические процессы в организме крыс с ЭСД зависит от 

их доз и реализируется непосредственно воздействием на отдельные звенья 

углеводного и липидного обмена, а также на антиоксидантную систему в исследуемых 

тканях крыс. Полученные результаты исследований впервые позволили установить 

гипогликемический, антиатерогенний и антиоксидантном еффекты, в дозах 0,125, 0,5 и 

2,0 мкг V/мл, и цитрата хрома, в дозах 0,1 и 0,2 мкг Cr/мл, на фоне сахарного диабета.  

Доказано, что совместное влияние цитратов ванадия (0,5 мкг V/мл) и хрома (0,1 

мкг Cr/мл) приводило к снижению концентрации глюкозы и гликозилированного 

гемоглобина в тканях, а также предотвращало потерю массы тела крыс с ЭСД. 

Установлено выраженное антиоксидантное действие цитратов ванадия и хрома, о чем 

свидетельствует снижение содержания ГПЛ и ТБК-активных продуктов как в плазме, 

так и в тканях  и крови исследуемых животных. Установлено положительное 

дозозависимое влияние применяемых соединений на систему антиоксидантной защиты 

в крови, печени, почках, скелетных мышцах и поджелудочной железе крыс с ЭСД. 

Установлено антиатерогенное действие цитратов ванадия и хрома, которое 

обусловлено снижением содержания липидов, фосфолипидов, неетерифицированного 

холестерина, триацилглицеролов в крови животных с ЭСД. Подтверждено 

положительное совмещенное влияние цитратов ванадия и хрома, на исследуемые 

метаболические процессы в организме при сахарном диабете, что может быть одним из 

терапевтических подходов для профилактики и лечения данного заболевания и его 

осложнений. 

Ключевые слова: сахарный диабет, гипергликемия, цитрат ванадия, цитрат 

хрома, аллоксан, оксидативный стресс, антиоксидантная защита, липиды. 

 

 

 

ANNOTATION 

O. Sushko. Influence of vanadium and chromium citrates on the metabolic 

processes of rats with experimental diabetes mellitus. – Manuscript. 

Dissertation for PhD degree in Biology, speciality 03.00.04 – Biochemistry – Ivan 

Franko National University of Lviv, Lviv, 2020. 

The aim of the dissertation was to research the features of antioxidant system, lipid 

metabolism in blood and tissues of rats with experimental diabetes mellitus (EDM) under the 

influence of vanadium and chromium citrates synthesized by nanotechnology method and to 

develop new approaches to prevent the occurrence and correction of metabolic disorders in 

diabetes.  

To achieve this aim, three stages of experimental research were conducted. At the first 

stage of the experimental part, we investigated the influence of vanadium citrate at the dose 

of 0.125, 0.5 and 2.0 μg V/ml of water. At the second stage of the experimental research we 

investigated the influence of chromium citrate at the dose of 0.1 and 0.2 μg Cr/ml of water. 
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And at the third stage of the experimental research we investigated the complex influence of 

vanadium and chromium citrates at the dose of 0.5 μg V/ml and 0.1 μg Cr/ml water. The 

body weight of male rats was 100-120 g. On the 31st day of the study (the І, ІІ and ІІІ stages 

of the experimental research), animals were induced with EDM by a single intraperitoneal 

injection of 5% solution of alloxan monohydrate ("Synbios", Ukraine) in the amount of 150 

mg/kg of body weight of the animal (as solvent 0.9% NaCl). The animals were starving 

during the last 24 hours. Control rats were injected intraperitoneally with 0.9% NaCl. 

We investigated the effect of vanadium and chromium citrate on the blood glucose 

concentration, insulin, the content of glycosylated hemoglobin, bodyweight and organs of 

animals, the content of lipid peroxidation products, the activity of enzymes of antioxidant 

defence system, the content of total lipids, and phospholipids in rats with EDM. 

It was found that blood glucose concentration and the content of glycosylated 

hemoglobin in the animals under EDM significantly increased, which indicated as result of 

developed hyperglycemia. However, when exposed to vanadium and chromium citrate, both 

separately and jointly, blood glucose concentration decreased. The normalizing effect was 

observed with the use of vanadium citrate in the doses of 0.5 μg V/ml water and chromium 

citrate in the doses of 0.1 μg Cr/ml water. 

The antioxidant properties of vanadium and chromium compounds are entail the 

normalization of the antioxidant system in the blood and tissues of rats with EDM. With the 

combined action of vanadium and chromium citrates in animals with EDM, the content of 

lipid hydroperoxides in the blood, skeletal muscle and pancreas and TBARS in the liver, 

skeletal muscle and pancreas significantly decreased. In addition, superoxide dismutase 

activity was increasing in the liver, skeletal muscles and pancreas and catalase activity was 

increassing in the liver, but was decreasing in skeletal muscle. Glutathione peroxidase 

activity was increasing in the liver and pancreas, but decreased in skeletal muscle and 

kidneys. Glutathione reductase activity also increased in red blood cells, pancreas, but 

decreased in the kidneys, while the content of reduced glutathione was increasing in all 

research tissues in comparison to the parameters in animals with EDM. 

We observed changes in separated links of lipid metabolism in rats with EDM. Rats 

which were treated with vanadium citrate and chromium citrate improved their lipid 

metabolism under EDM. Thus, the influence of vanadium citrate in three different doses 

decreased the content of total lipids, phospholipids and esterified cholesterol in the blood of 

diabetic rats. In the blood of rats with EDM the effect of chromium citrate at the dose of 0.1 

μg Cr/ml of water significantly reduced the content of total lipids and phospholipids, and at 

the dose of 0.2 μg Cr/ml of water the content of non-esterified and esterified cholesterol 

compared to indicators in animals from the EDM. Due to the complex influence of vanadium 

and chromium citrates, the contents of phospholipids, non-esterified cholesterol, 

triacylglycerols decreased and the content of mono- and diacylglycerol increased compared to 

parameters in animals with EDM. 

We found that the compounds, which were synthesized by using nanotechnology, did 

not have toxic effects and were well absorbed in the body of rats. For the first time, it has 

been established that the combined use of vanadium citrate at the dose of 0.5 μg V/ml water 
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and chromium citrate at the dose of 0.1 μg Cr/ml water can be effective for the correction of 

metabolic disorders, in particular hyperglycemia, dyslipidemia and oxidative stress that occur 

under diabetes. The results of the studies suggest that the use of the appropriate 

concentrations of these microelements may be an attractive therapeutic approach for the 

prevention and treatment of diabetes. 

Keywords: diabetes mellitus, hyperglycemia, vanadium citrate, chromium citrate, 

alloxan, oxidative stress, antioxidant protection, lipids. 
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